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Вступне слово 

У сучасному освітньому просторі широкого поширення набула модель 

«глобального дослідницького університету», в рамках якої університети стали 

активними учасниками не тільки у формуванні нових знань, але й в їх 

розповсюдженні та використанні через інноваційну діяльність. 

Серед принципових особливостей цієї моделі можна виділити освоєння 

студентами базових компетенцій дослідницької та інноваційної діяльності 

через їх включення до відповідних практики; повноцінний перехід на систему 

«бакалаврат-магістратура», що передбачає активне використання студентів, в 

якості найважливішої «робочої сили» для досліджень і розробок; відмова від 

лінійної моделі на користь тісної співпраці з реальним сектором економіки як в 

пошуках замовлень на прикладні розробки, так і в пошуках фундаментальної 

тематики. Зростає роль участі студентів в прикладних дослідженнях, які дають 

можливість освоїти спосіб оновлення виробничих і галузевих технологій; 

побачити свою професійну діяльність в динаміці; осмислити значимість 

освоєння фундаментальних знань; отримати досвід інтенсивної практичної 

роботи; більш осмислено і вмотивований працювати з науковою інформацією. 

Освітні програми, побудовані на нових освітніх стандартах, націлені на 

формування базових дослідницьких компетенцій і підприємницького бачення 

технологій. Можна стверджувати, що істотно зросла роль науково-дослідної 

роботи студентів з орієнтацією адаптації студента до вимог професії, засвоєння 

ним професійних і соціальних норм поведінки, необхідних для виконання 

трудових функцій, пов'язаних з проведенням наукових досліджень і 

комерціалізацією їх результатів. 

Основне значення для наукової діяльності має інтерес, потреба пізнання  

все це необхідні умови для організації науково-дослідницької діяльності, без 

якої не можливе повноцінне залучення студентської спільноти в наукову сферу. 

Найбільшу суттєву роль соціальна складова займає в психологічних і 

економічних наукових напрямах, адже серед об‘єктів дослідження є фактори, 

передумови та принципи, що сприяють забезпеченню життєвого рівня, 

формуванню цінностей, розвитку особистості, розкриттю його потенціалу. 

Одним із актуальних завдань факультету психології, економіки та 

управління з питань становлення висококваліфікованих спеціалістів є 

залучення творчого потенціалу студентів до наукового пошуку та спрямування 

їх фахових здібностей до цікавих і корисних результатів. З цією метою в рамках 

науково-дослідної роботи на факультеті видається збірка наукових праць 

(статей) «Актуальні напрямки сучасної науки та освіти» в Донбаському 

державному педагогічному університеті. 
 

Відповідальна за випуск, к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту  

Малахова Анжела Валеріївна 
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СЕКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ КЛАСТЕРІВ  

У ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Артюхіна М.В. 

к.е.н.,доц. каф. менеджменту ДДПУ 

 

Формування економіки Донецької області, відновлення постраждалих, 

внаслідок воєнного конфлікту, підприємств та їх інтеграція у світовий 

економічний простір шляхом переорієнтації експортного потенціалу на західні 

ринки, вимагає вироблення нових, більш ефективних підходів до підвищення їх 

конкурентоспроможності і розвитку. Важливою засадою економіки регіону є 

мале і середнє підприємництво, яке відіграє важливу роль у підвищенні 

зайнятості і рівня життя населення. 

Поява кластерів на Донеччині пов‘язана з активізацією функціонування 

міжнародних гуманітарних організацій після подій 2014 р., які надають 

фінансову підтримку суб‘єктам малого бізнесу. У 2015 р. в м. Слов‘янськ 

з‘являється перший на Донеччині кластер ГС «Кластер «Керамічний Край». Він 

виникає за ініціативи двох організацій «Союз виробників художньої кераміки 

Слов‘янська»  та громадського союзу «Донбас» з метою отримання гранту від 

уряду Японії на 1 млн. грн. «Керамічний край» отримує грант і створює 

адміністративно-логістичний центр. Керамічний кластер, в який об‘єдналися 

більше 20 суб‘єктів малого і середнього бізнесу Слов‘янщини, починає 

займатися проблемами дослідження ринків, розробки стратегічних напрямків 

розвитку керамічного бізнесу міста, розробкою власного бренду, закупівлею 

ліній пакування продукції, виходу на зарубіжні ринки. Адміністративно-

логістичний центр кластеру на постійній основі надає юридичні консультації 

учасникам кластеру, приймає участь у галузевих виставках, як у середині 

країни, так і за її межами, налагоджує співпрацю з європейськими партнерами, 

лобіює інтереси керамічного бізнесу в органах місцевого самоврядування. 

З 2017 р. на Донеччині починає функціонувати швейний кластер ГО 

«Донбас Фешен Кластер» при підтримці Донецької торгово-промислової 

палати. Ініціаторами створення кластеру була сім‘я переселенців з Донецьку, 

яка отримала грант на започаткування власної справи з шиття одягу. Сьогодні 

«Донбас Фешен Кластер» об‘єднує понад 30 малих підприємств швейної галузі 

з міст Покровськ, Угледар, Краматорськ, Слов‘янськ, Бахмут. Швейний кластер 

Донеччини приєднався до європейської мережі «SmartTex», яка займається 

організаційною підтримкою текстильних підприємств. Мережа підтримує 

підприємства в 6 європейських країнах, співпрацює з технічними 

університетами та інститутами, які досліджують текстиль. «Донбас Фешен 

Кластер» займається питаннями просування швейної продукції і брендів, 

приймає участь у виставковій діяльності, знаходить доступ до дешевих 

ресурсів. Так, було налагоджено співпрацю з партнерами-постачальниками, 
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серед яких є компанія Gеtzker – сучасна ткацька фабрика світу, яка 

спеціалізується на виробництві нішевих та технічних тканин. На початку 2019 

р. керівництво кластеру організовує навчальний центр для працівників швейної 

галузі, адже на сьогодні нестача у кадрах на підприємствах кластеру складає 

понад 100 осіб. Функціонування навчального центру планується на базі ВАТ 

«Швейна фабрика «Радуга» у Бахмуті. Враховуючи матеріально-технічне 

забезпечення фабрики створюється навчально-виробничий цех з використанням 

дуальної форми навчання. 

З 2018 р. на Донеччині починає функціонувати кластер харчової 

промисловості з об‘єднання 4 підприємств малого бізнесу, серед яких 

переробники сільгосппродуктів, виробники сирів та м‘ясних виробів. 

Основними цілями кластеру є створення закупівельної групи, логістика, 

реалізація виробленої продукції, розробка маркетингової стратегії. У 

м. Мирноград представники кластеру організовують харчовий інкубатор – 

обладнаний цех для сільгоспвиробників регіону. Окрім виробництва в 

інкубаторі буде функціонувати освітній простір, де проводитимуться тренінги 

та семінари для представників харчової галузі. 

Туристичний кластер Донеччини на сьогодні не має єдиної формалізованої 

структури і являє собою незалежну діяльність декількох об‘єднань 

представників туристичного бізнесу. Серед яких  - громадська організація 

«Місто щасливих людей» (заснована у 2016 р.), об‘єднує власників готелів, 

ресторанів, баз відпочинку, дитячих таборів, продуктових та сувенірних 

магазинів, які територіально знаходяться у м. Святогірськ. Основними цілями 

ГО є застосування інструментів івент-маркетингу (організація фестивалів, свят, 

конференцій, семінарів тощо) для збільшення відвідувачів міста, написання 

грантових проектів, лобіювання державних програм покращення 

інфраструктури Святогірська та ін. Представники зеленого туризму та 

виробники сувенірної продукції Лиманщини (молодого туристичного напряму 

Донеччини, який розвивається завдяки зусиллям переселенців та грантовій 

підтримці міжнародних організацій) у 2018 р. при організаційній підтримці 

Донецької торгово-промислової палати ініціювали створення Комітету з 

підприємництва в сфері туризму, курортно-рекреаційної, ресторанної та 

готельної діяльності цілями якого буде  формування єдиного туристичного 

кластеру Донеччини. Не задіяними в кластерних процесах залишаються 

підприємства туристичного бізнесу м. Слов‘янськ та м. Маріуполь.  

Під час фестивалю кластерних ініціатив, який проходив у м. Краматорськ 6 

листопада 2018 р., представники малого бізнесу Донеччини розповіли про 

плани створення кластеру ландшафтного дизайну і рослинництва на базі ТОВ 

«Садовий центр «Олександрівський», промислового кластеру на базі ТОВ ВКФ 

«Техма», ІТ-кластеру на базі ТОВ «ІТ2.0». 

Отже, головними проблемами малих і середніх підприємств Донецької 

області залишаються проблеми забезпечення прибутковості, знаходження 

нових ринків збуту, підвищення конкурентоспроможності. А для цього 

необхідно на державному та регіональному рівнях розвивати інфраструктуру 
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малого підприємництва шляхом створення індустріальних парків у містах, 

впроваджувати інноваційні та соціальні механізми створення нових робочих 

місць тощо, створювати громадські структури для підтримки підприємництва, 

удосконалювати організаційне забезпечення розвитку малого підприємництва 

шляхом зниження адміністративних бар'єрів, удосконалення систем реєстрації 

суб'єктів підприємництва та ліцензування видів підприємницької діяльності, 

звітності та обліку. 

 

 

ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
 

Артюхіна М.В. 

к.е.н.,доц. каф. менеджменту ДДПУ 

Кучеренко А.А. 
студент 1 курсу магістратури спеціальності "Менеджмент" 

 

Термін ―потенціал‖ міцно увійшов в економічний лексикон. До того, як  

увійти в економічну науку, він широко використовувався в математиці, фізиці, 

хімії, біології та техніці. У природничих науках потенціал розглядається 

відносно дії, пошкодження, постсинаптичних явищ, хімічних процесів, 

електромагнітного поля, термодинаміки, гравітації, електрики, ареалу 

(території, акваторії) тощо.  У 20-ті роки минулого століття цей термін увійшов 

в економіку і став використовуватися відносно промислового виробництва, що 

означав реальний обсяг продукції, який можна виготовити,  використовуючи 

наявність ресурсів; або наявні та потенційні можливості виробництва, фактори 

виробництва, забезпеченість його певними видами ресурсів.  

Еволюція розвитку теорії формування та використання потенціалу в 

економічній науці, його трактування зазнали значних змін. Спочатку — перехід 

від розуміння та вивчення потенціалу на рівні країни, національної економіки - 

на рівень підприємства. Згодом з‘явилася класифікація видів потенціалів 

підприємства за різноманітними ознаками, вивченням його структурних 

елементів тощо. Широко використовуються поняття: експортний, інноваційний, 

стратегічний, кадровий, науково-технічний, інформаційний потенціали тощо.  

Термін потенціал отримав поширення у багатьох галузях економічної науки й 

практики.  

У другій половині 60-х років термін ―потенціал‖ починає 

використовуватися в соціальній галузі: у соціології, політології, психології, 

педагогіці, філософії. Широко розповсюджуються такі поняття, як конфліктний 

потенціал, воєнний потенціал, інтелектуальний потенціал, творчий потенціал, 

життєвий потенціал.  

Термін ―потенціал‖ походить від латинського potentia й означає 

―потужність, сила‖. Енциклопедичні видання трактують термін ―потенціал‖ як 

наявні в економічного суб‘єкта джерела, можливості, засоби, запаси, їх 

оптимальна структура та вміння раціонально використати для досягнення 
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поставленої мети. Наприкінці 1970-х початку 1980-х p.p. вийшло багато 

публікацій, які розглядають безпосередньо економічну складову поняття 

―потенціал‖ організації. Варто відзначити, що категорію ―економічний 

потенціал підприємства  (чи організації)‖ багато авторів розглядали як тотожну 

категорію ―потенціалу підприємства (чи організації)‖. Питання та особливості 

економічної складової потенціалу організації, його формування та оцінки були 

розглянуті в працях таких дослідників, як В.Авдеєнко, О.Амоша, М.Ануфрієв, 

В.Архипова,  О.Балацький, М.Бухалков, А.Воронкова, В.Гавва, В.Герасимчук, 

В.Гнатушенко, В.Гриньова, І.Джаїн, О.Добикіна, І.Должанський, Ю.Донець, 

А.Задая, Н.Іванов, О.Козирєва, Н.Краснокутська, Б.Крижанівський, Є.Лапін, 

Л.Ревуцький, В.Свободін, М.Сліжіс, В.Спірін, В.Фальцман, О.Федонін, 

Е.Фігурнов, С.Хейнман, В.Хом‘яков, В.Хрумкий, Д.Черніков, П.Шаповалов, 

Д.Шевченко, Ю.Шипуліна, М.Шафіков.    

У більшості робіт  відзначається важливість вивчення проблем оцінки 

економічного потенціалу та вказується на існування значних розходжень у 

визначенні самого поняття потенціалу, його сутності, складу та співвідношення 

з іншими категоріями. Найбільш поширене трактування сутності економічного 

потенціалу організації як сукупності природних умов і ресурсів, можливостей, 

запасів та цінностей, що можуть бути використані для досягнення певних цілей. 

І.Должанський, Т.Загорна, О.Удалих трактують економічний потенціал ―як 

реальну або ймовірну здатність виконати цілеспрямовану роботу‖. М.Шафіков 

розуміє потенціал як ―сукупність параметрів, що зумовлюють наявність в 

системах визначених можливостей, здібностей, ресурсів, для здійснення ними 

тих чи інших зусиль, направлених на самозбереження і саморозвиток, а також 

перетворення умов і характеристик середовища‖. 

Довгий час у вітчизняній економічній науці потенціал організації 

ототожнювався з масштабом діяльності об'єкта, а для його характеристики 

використовувалися поняття розмір підприємства та його виробнича потужність. 

Так, Є.Лапін визначає потенціал організації як можливості господарської 

системи виробляти продукцію чи послуги, не уточнюючи, водночас, чи 

відповідає цей ефект поставленим цілям. Ототожнюючи поняття ―потенціал‖ і 

―максимальна потужність‖, дослідники не врахували можливості організації 

створювати конкурентні переваги. Але важливим, на думку Є.Лапіна, є те, що 

―потенціал підприємств варто розглядати не лише як здатність виробляти 

товари та послуги, але і як систему, що синтезує динамічне зростання такої 

здатності‖. 

Не применшуючи значення ресурсів, як базису у формуванні потенціалу 

організації, відзначимо, що сама по собі їхня наявність не є гарантом 

досягнення будь-яких цілей. Другою не менш важливою складовою потенціалу, 

на думку Т.Йеннера та Н.Краснокутської, виступає здатність організації 

мобілізувати ресурси в ході здійснення комплексу дій (бізнесів-процесів). З 

урахуванням того, що сукупність таких здібностей в економічній літературі 

прийнято називати компетенціями, то економічний потенціал визначають 

також як можливості системи ресурсів і компетенцій підприємства створювати 
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результат для зацікавлених осіб за допомогою реалізації бізнесів-процесів. Але 

найбільш доцільним вважається розуміння економічного потенціалу організації 

як ―конкурентного‖ чи ―конкурентноспроможного‖. Наприклад, 

конкурентноспроможний потенціал промислових підприємств А. Воронкова 

визначає як ―сукупність виробничо-фінансових, інтелектуальних і трудових 

можливостей підприємства, які забезпечують йому стійкі, конкурентні позиції 

на ринку‖.  

Таким чином, практично всі визначення тією чи іншою мірою спираються 

на ресурси організації, з одного боку, та досягнення з їхньою допомогою 

поставлених цілей, з іншого. Цікавою в цьому випадку є запропонована 

Н.Ігнатенком та В.Руденком класифікація за напрямами уявлень про потенціал. 

Так, у 42% випадків змістове значення терміну ―потенціал‖ асоціюється із 

сукупністю природних умов і ресурсів, можливостей, запасів, засобів, 

цінностей; у 18% - з потужністю виробництва (галузей народного 

господарства), фондів, ресурсів країни, регіону; у 16% - з ресурсною, 

економічною, природною, регіональною характеристикою; у 8% - з можливістю 

виробничих сил досягти певного ефекту. 

На підставі аналізу сучасних теоретичних підходів щодо розуміння поняття 

―економічний потенціал‖ найбільш доречним є його визначення як сукупності 

можливостей організації, яка здатна відтворювати максимально можливий 

обсяг виробництва та забезпечувати конкурентні позиції на ринку. 

 

 

СУТНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
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Артюхіна М.В. 

к.е.н.,доц. каф. менеджменту ДДПУ 

Лисенко В.О. 

студент 1 курсу магістратури спеціальності "Менеджмент" 

 

Розвиток вітчизняного малого та середнього бізнесу в освітній галузі зазнає 

сьогодні чимало проблем. В складних економічних умовах приватним 

невеличким освітнім центрам дуже складно отримувати достатній рівень 

прибутковості та триматися на ринку, розробляти та просувати власний бренд. 

Тому не випадково останнім часом в освітній галузі поширення набуває таке 

явище як франчайзинг. 

Дослідженню франчайзингової моделі бізнесу присвячені праці таких 

науковців: Ж. Делетея, А. Дєєва, Д. Землякова, О. Кузьміна, М. Макашева, 

Т. Мирончук, С. Сілінга, Ш. Скотта, У. Сухорської, Н. Петришина, Л. Шаяна. 

Франчайзинг у закордонному освітньому просторі досліджувала А. Семенова.  

Метою роботи є характеристика франчайзингової моделі розвитку суб‘єктів 

малого та середнього бізнесу у вітчизняній галузі освіти. 
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Вперше франчайзингову модель розвитку бізнесу запровадив А. Зінгер, 

власник відомого бренду з виробництва швейних машин. Ще з 1851 р. Зінгер 

починає укладати угоду з сторонніми підприємцями на право торгівлі та 

обслуговування швейного обладнання під його брендом. Пізніше, з 1930 р. 

франчайзинг починають використовувати нафтопереробні компанії Америки. 

Сьогодні франчайзингова модель застосовується у багатьох сферах бізнесу 

(галузі громадського харчування, туризму, спорту та ін.) у різних країнах світу.  

У більш широкому сенсі франчайзинг (фр. franchissage — пільга, привілей) 

— це форма співпраці між юридично та фінансово незалежними сторонами 

(компаніями та/або фізичними особами), в рамках якої одна сторона 

(франчайзер), що володіє успішним бізнесом, відомою торговою маркою, ноу-

хау, комерційними таємницями, репутацією та іншими нематеріальними 

активами, дозволяє іншій стороні (франчайзі) користуватися цією системою на 

певних умовах [1]. 

Франчайзинг в освіті - це спільна діяльність навчальних закладів щодо 

формування пропозиції, виробництва (надання) і просування освітніх і супутніх 

до них послуг і продуктів на ринок [2]. Треба зазначити, що ліцензування 

освітньої діяльності не є частиною франчайзингового пакету і здійснюється 

франчайзі самостійно. 

На ринку України відомими франчйзерами в галузі освіти є як міжнародні, 

так і вітчизняні бренди, серед них: міжнародна школа усного рахунку 

«Соробан», дитяча міжнародна бізнес-школа Reinbow, дитячий центр розвитку 

«Babe center Кузя». Вартість франчайзингового пакету, наприклад, дитячого 

центру розвитку «Babe center Кузя» складає для регіонів України: разовий 

паушальний внесок 70 тис. грн. (для Києва та Київської обл. 125 тис. грн.), 

роялті 750 грн. на місяць, термін договору комерційної концесії не менше 5 

років.  Вартість франчайзингового пакету школи «Соробан» складає: разовий 

внесок 140 тис. грн., роялті  10% від виручки [3; 4; 5].  

Франчайзер відразу готовий надати підтримку франчайзі. Це і видача 

«дорожньої карти відкриття нового офісу» з описом всіх етапів старту від 

бухгалтерії, меблів і до залучення учнів; допомога рекламними матеріалами і 

дизайном майбутньої філії; організація конференцій франчайзі з обміну 

досвідом розвитку і вирішення завдань. Часто освітні франчайзери надають для 

користування створену ними онлайн-платформу, яка відстежує не тільки 

результат кожного учня, а й безпосередньо захищає від недобросовісних 

співробітників. Онлайн-платформи розташовані на хостингу хмарного сервісу і 

захищені від збоїв. Франчайзери готові безлімітно навчати тренерів, вкладати 

свої ресурси в їх кількісний склад та професійне зростання для спільної вигоди. 

В Українському законодавстві взаємовідносини франчайзера і франчайзі 

регулюються Договором комерційної концесії. При цьому термін 

"франчайзинг" замінено на термін "договір комерційної концесії", а терміни 

"франчайзер" і "франчайзі" - на  "правоволоділець" і "користувач". Сьогодні 

законодавча база комерційної концесії в Україні перебуває на стадії 

формування. Договір комерційної концесії врегульований положеннями глави 
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76 ЦК України «Комерційна концесія». Крім цього, окремі норми про цей 

договір містяться у ГК України (глава 36). Для більш детального регулювання 

відносин за договором комерційної концесії передбачається прийняття в 

Україні спеціального закону. За договором комерційної концесії одна сторона 

(правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) за 

плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій 

стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та 

(або) надання послуг (ст. 1115 ЦК України). За юридичною метою договір 

комерційної концесії спрямований на передачу права користування комплексом 

прав, що належать правоволодільцю. Йдеться, в першу чергу, про права на 

об'єкти інтелектуальної власності. Тому в структурі ЦК України положення про 

договір комерційної концесії розміщені поряд з нормами про договори щодо 

розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. 

При використанні франчайзингу у галузі послуг важливо враховувати 

питання про контроль над реалізацією послуг. У галузі освіти проблема 

контролю надзвичайно важлива. Тому при підписанні франчайзингових угод 

варто одержати підтвердження можливості НЗ-партнера надати послуги 

необхідної якості, а також мати систему його постійного контролю.  

Подальші дослідження за проблемою бачаться в напрямку розроблення 

методичних рекомендацій щодо удосконалення діяльності франчайзингових 

систем в галузі освіти та дослідженні питань ефективного  управління цими 

системами. 

Список використаних джерел 

1. Артюхіна М.В. Маркетингова та іміджева діяльність навчального закладу. 

2 частина: підр. / М.В. Артюхіна. – Слов'янськ.: Вид. Б.І.Маторіна, 2015.– 201 с. 

2. Семенова А.С. Образовательний франчайзинг: сущность, принципи 

построение и функционирование сети: дис.… канд. экон. наук: 08.00.05 / 

Семенова Анна Сергеевна. – М., 2002. – 271 с. 

3. Школа усного рахунку «Соробан» [Електронний ресурс]. Режим досупу: 

https://soroban.ua/ua/franchiza/ 

4. Дитяча бізнес-школа Reinbow [Електронний ресурс]. Режим досупу: 

http://rainbowschool.international/uk/ 

5. Дитячий центр розвитку «Babe center Кузя» [Електронний ресурс].  

Режим досупу: http://www.babycenter.com.ua/uk/ 

 

 

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

НАСЕЛЕННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Артюхіна М.В. 

к.е.н.,доц. каф. менеджменту ДДПУ 

Рудь В.В. 

студент 4 курсу бакалаврата спеціальності "Облік і оподаткування" 

 

https://soroban.ua/ua/franchiza/
http://rainbowschool.international/uk/


Актуальні  напрямки сучасної науки та освіти .  2019 р. Випуск 5. 13 

 

Однією з задач уряду будь-якої країни є турбота про соціальний добробут 

населення. Соціальна сфера посідає чільне місце серед усіх життєво-важливих 

сфер, які допомагають окремій категорії населення країни досягнути 

встановлених параметрів якості життя малозахищених верств з метою 

забезпечення мінімальних рівнів соціального захисту [1]. В умовах дефіциту 

державного бюджету, та невдоволеності населення України існуючою 

системою соціального захисту, яка значно нижча загальноєвропейського рівня, 

питання оптимізації соціального захисту набувають актуальності не лише на 

загальнодержавному, але і на регіональному рівні. Особливо в умовах 

децентралізації.  

Оскільки об‘єктами та суб‘єктами соціальної політики виступають з однієї 

сторони державні інститути, а з іншої – населення країни, то доцільно 

розглядати комплексну систему соціального захисту як державний інститут 

опіки найменш захищеного прошарку населення [1]. 

Відповідно до інституційної парадигми  «соціальний захист населення – 

відносини між суспільством та соціально вразливими верствами соціуму з 

приводу отримання ними економічних благ (соціальні виплати, допомоги, 

компенсації, пільги, податкові знижки та кредити) для забезпечення існуючих у 

країні соціальних стандартів через діяльність відповідних інститутів (соціальні 

гарантії, соціальні стандарти, соціальні нормативи, державні та громадські 

організації, фонди і установи, а також корпорації і міжнародні інституції)» [2]. 

Реалізацію державної політики з питань соціального захисту населення 

забезпечують регіональні департаменти, які опікуються питаннями соціально-

трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції; соціальної 

підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення, 

зокрема особам похилого віку, з інвалідністю, ветеранам війни та учасникам 

антитерористичної операції, громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, сім‘ям та особам, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, малозабезпеченим, внутрішньо переміщеним особам, 

іншим категоріям осіб, які згідно із законодавством України мають право на 

пільги та отримання житлових субсидій.  

Найважливішим видом соціального захисту є пенсії (за віком, через 

інвалідність, за вислугу років, у разі втрати годувальника) і допомоги (через 

тимчасову непрацездатність, за вагітністю і пологами, на дітей 

малозабезпечених сімей, багатодітних і одиноких матерів, на оплату проїзду в 

санаторії тощо).  

Організація соціального захисту населення Донецької області має свою 

специфіку, яка обумовлена існуючою соціальною ситуацією в області. По-

перше в області за останні роки значно збільшилося населення пенсійного віку. 

За даними Головного управління статистики у Донецькій області у 2013 р. 

кількість осіб старше 60 років в області складала 1031,3 тис. осіб, у 2018 р. – 

1141,3 тис. осіб. Збільшилася і частка дітей народжених жінками, які не 

перебували у зареєстрованому шлюбі. У 2013 р. їх було 26,8 %, а в 2017 р. – 

30,8% (і це без урахування частини окупованої території Донецької області) [3]. 
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В останні роки спостерігається збільшення навантаження на районні відділи 

соціального захисту в Донецькій області, які окрім місцевого населення 

обслуговують значну частку переселенців.  

Напрямками вдосконалення соціального захисту, як на рівні регіону, так  в 

державі у цілому є: 

- удосконалення нормативно-правової бази щодо соціального захисту 

населення; 

- створення стабільних фінансових засад соціального захисту населення; 

- зміцнення інституційної спроможності державної служби зайнятості та 

Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування; 

- забезпечення інформування та консультування населення, зокрема, 

шляхом організації роботи консультаційних пунктів в сільрадах, 

райдержадміністраціях, податкових інспекціях; впровадження системи 

автоматизованих консультацій; 

- налагодження співпраці з питань соціального захисту населення з 

органами місцевої влади та молодіжними організаціями.  
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Підвищення якості продукції є одним з основних напрямів забезпечення 

результативності господарської діяльності промислових підприємств в ринкових 

умовах з огляду на істотну значущість якісних характеристик товару для 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства, можливості збільшення 
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доходів, зниження витрат щодо користування товаром для споживача та ін. 

Особливу значущість питання забезпечення якості має для торгівлі сировинними 

товарами, оскільки якість сировини виступає передумовою забезпечення якості 

готової продукції. З огляду на вказані обставини, формування системи управління 

якістю продукції у господарських структурах, які поєднують підприємства в межах 

повного технологічного циклу, тобто у вертикально інтегрованих корпоративних 

структурах, виступає одним з найважливіших управлінських механізмів, який дає 

змогу підвищити ефективність виробництва продукції на всіх технологічних етапах і 

забезпечити контроль за формуванням кінцевого результату діяльності підприємств в 

рамках корпоративної структури. 

Перш ніж проводити заходи щодо вдосконалення управління якістю продукції, 

необхідно з'ясувати, які існують особливості в системі управління якістю продукції 

на підприємстві, які проблеми в організації пов'язані з неефективністю управління, 

які чинники викликають появу цих проблем. Іншими словами, необхідно провести 

діагностику поточного стану системи управління якістю продукції для того, щоб 

визначити, що саме і в якій мірі вимагає удосконалення [1 - 3]. 

Для ефективного функціонування сучасних систем якості необхідно періодичне 

проведення діагностики (або за термінологією МС ІSО - самооцінки системи 

управління якістю). Для визначення вузьких місць в функціонуванні системи 

управління якістю продукції міжнародні стандарти ISO 9004: 2000 рекомендують 

використовувати три економічні підходи (рис. 1), мета яких полягає у виборі 

пріоритетних напрямків удосконалення системи управління якістю для підвищення 

ефективної діяльності підприємства [4, 5]. 

 

 
Рис. 1 Підходи до проведення діагностики системи управління якістю продукції 

згідно МС ISO 9004: 2000 

 

Діагностика процесів системи управління якістю продукції підприємства - це 

підсистема системи управління якістю, основне призначення якої полягає в 

розпізнаванні стану системи управління якістю продукції підприємства, виявлення 

невідповідностей в її функціонуванні та областей можливого вдосконалення. 

Таким чином, на основі існуючих базових принципів проведення діагностики, 

процедуру діагностики стану системи управління якістю продукції підприємств 

вертикально інтегрованих корпоративних структур пропонується виконувати за 

наступною схемою (рис.2).  
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Рис. 2 Алгоритм проведення комплексної діагностики системи управління 

якістю продукції підприємств вертикально інтегрованих корпоративних структур 
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Підвищення ефективності сучасного виробництва цілком залежить від 

науково-технічного прогресу, який на сучасному етапі є головною рушійною 

силою розвитку промислових підприємств. 

Особливої уваги потребує та ланка суспільного виробництва, де 

здійснюється поєднання ідей фундаментальної і прикладної науки 

безпосередньо зі сферою проектування й розробки нової техніки.  

У загальному випадку критерій ефективності є оцінкою якості виконання 

системою своїх функцій [1, с. 31]. Таким чином, терміном «критерій» 

називаються найбільш характерні ознаки, на основі яких виробляється 

остаточна оцінка об'єкта і приймаються ті або інші рішення [2, с. 7]. Під 

критерієм ефективності інженерно-технічного забезпечення підприємства 

будемо розуміти такий показник (узагальнювальний, інтегральний показник 

ефективності), значення якого характеризує досягнутий рівень якості 

виконання своїх функцій, на основі якого може вироблятися оцінка їх 

функціонування і прийматися управлінські рішення. Отже, поняття критерій і 

показник ефективності вважаються тотожними. 

При оцінці економічної ефективності можуть бути використані різні 

підходи, що відрізняються один від одного ставленням до суб'єктів оцінки та 

здатністю приносити або створювати результати для оточення. Змішані 

підходи, які включають затратні, ресурсні та ресурсно-витратні, є традиційними 

і дозволяють аналізувати різні спектри інженерно-технічного забезпечення 

підприємства. Дубровський С.А. пропонує використовувати такі критерії 

економічної ефективності інженерно-технічного забезпечення [3]: 
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1. Залучення капіталу (інвестування чи реінвестування в результати 

діяльності інженерно-технічних служб та підрозділів). 

2. Обсяг виробництва підприємством інноваційної продукції. 

3. Обсяг реалізованої інноваційної продукції та інших результатів діяльності 

об‘єктів інженерно-технічного забезпечення підприємства. 

4. Фінансовий результат діяльності об‘єктів інженерно-технічного 

забезпечення підприємства. 

Економічна ефективність від використання результатів діяльності 

інженерно-технічних служб та підрозділів полягає як у цінності наукових знань 

як таких, так і в їх здатності задовольняти насущні потреби ринку. Тим самим 

цінність результатів визначається їх корисністю і детермінується актом 

споживання, характером, масштабом та оперативністю їх використання. Але 

кількісно економічна ефективність може бути виміряна лише опосередковано 

через внесок результату дослідження і розробок у досягненні кінцевої мети 

розвитку підприємства. Економічний ефект виражається в кінцевому рахунку в 

забезпеченні найбільш повного задоволення потреб суспільства або 

конкретного споживача за рахунок більш раціонального використання 

трудових і фінансових ресурсів.  

Інтегральний показник залежить від рівня платоспроможності, рівня 

фінансової незалежності і рівня якості активів підприємства і визначається як їх 

середня геометрична величина [4, с. 127]. 

І. Д. Падерін для методики оцінки розвитку підприємства розробив 

наступну систему критеріальних напрямів, яку застосовують і для оцінки 

діяльності підрозділів підприємства [5, с. 30-31]: 

1. Ефект підприємства: 1.1. Обсяг продажів. 1.2. Частка ринку підприємства. 

1.3. Виробнича потужність підприємства. 1.4. Вартість підприємства.  

2. Ефективність підприємства: 2.1. Фондомісткість. 2.2. Капіталоємність. 

Енергоємність. Зарплатоємність. 

3. Фінансовий стан підприємства: 3.1. Платоспроможність підприємства. 

3.2. Фінансова стійкість. 3.3. Фінансова ліквідність.  

4. Прибуток: 4.1. Фонд розвитку виробництва (капіталізація). 4.2. Фонд 

соціального розвитку. 4.3. Виконання зобов'язань перед бюджетами . 

5. Продуктивність капіталу: 5.1. Фондовіддача основних засобів. 5.2. 

Віддача інвестицій. 5.3. Оборотність оборотних коштів. 

6. Продуктивність праці: 6.1. Вироблення продукції на одного працюючого. 

6.2. Вироблення продукції в одиницю робочого часу. 

7. Умови праці: 7.1. Тягар праці (травматизм, доля безпечних місць). 7.2. 

Рівень використання робочого часу. 

8. Інноваційність: 8.1. Кількість упроваджених винаходів і раціональних 

пропозицій на одного працівника. 8.2. Коефіцієнт оновлення продукції. 8.3. 

Частка витрат на НДДКР. 

9. Рівень сучасності підприємства: 9.1. Коефіцієнт конкурентоспроможності 

продукції. 9.2. Коефіцієнт рівня маркетингу на підприємстві. 9.3. Коефіцієнт 
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рівня менеджменту підприємства. 9.4. Коефіцієнт підвищення кваліфікації 

персоналу. 9.5. Рівень комп'ютеризації підприємства. 9.6. Рівень 

зовнішньоекономічної діяльності. 9.7. Інвестиційна привабливість. 9.8. Рівень 

екологічної чистоти виробництва. 

10. Інтегральний показник соціально-економічної результативності 

промислового підприємства: 10.1. Фактичні значення критерійних напрямів. 

10.2. Еталонні значення критерійних напрямів.  

Аналізуючи показники ефективності інженерно-технічного забезпечення 

машинобудівних підприємств, можна зробити висновок, що вона не може бути 

охарактеризована якимось одним узагальнюючим показником. Тому для оцінки 

ефективності пропонується ціла система показників, серед яких розрізняються 

як основні, так і додаткові. З урахуванням визначених передумов вироблення 

критеріїв ефективності інженерно-технічного забезпечення розвитку 

промислового підприємства, в якості основних критеріїв оцінки вибрано три 

показники: ефективність інженерної праці (для всіх об‘єктів), приріст обсягу 

виробництва за рахунок підвищення продуктивності праці (для технологічних 

підрозділів) і додатковий прибуток за рахунок надбавок до оптових цін за 

підвищення ефективності машин (для конструкторських підрозділів). Усі три 

показники мають загальну основу – економію витрат на корисний результат. 

Оскільки діяльність цих складових елементів інженерно-технічного 

забезпечення не може бути повністю описана цими показниками, вводиться ще 

цілий ряд додаткових показників, об'єднаних у дві групи: до першої входять 

показники, що характеризують номенклатуру, обсяги й терміни проектування 

нових виробів, до другої – показники якості виконаних робіт. 

Таким чином, від вибору критеріїв оцінки ефективності значною мірою 

залежить об'єктивність як у проведенні аналізу інженерно-технічного 

забезпечення підприємства, так і підготовки й прийняття управлінських рішень. 
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Національна інноваційна система (НІС) є рушійною силою інноваційного 

розвитку національної економіки, передумовою для її успішного відродження і 

адаптації до умов міжнародної конкуренції. Саме через НІС, як економічний 

механізм, заснований на розробці і експлуатації нових знань, 

підприємницькому підході, інтеграції в зовнішні ринки і прискореному 

розвитку конкурентоспроможності регіонів і країни, здійснюється інноваційний 

розвиток економіки. 

Національна інноваційна система є важливою передумовою успішного 

відродження національної економіки, її адаптації до умов міжнародної 

конкуренції. Незважаючи на це, структури реальних НІС високорозвинених 

країн мають загальні складові елементи, їх функціональну класифікацію та 

схеми взаємодії. 

Проведений аналіз свідчить про те, що базисними сферами національної 

економіки, що створюють фундамент НІС, є сфери: 

генерація знань (наука і її сегменти в інших секторах); 

поширення і застосування знань (дослідження і розробки - ІР, 

виробництво товарів і послуг); 

комерціалізація нововведень (ринок науково-технічної продукції, ринкові 

інститути); 

освіта та професійна підготовка кадрів; 

інноваційна інфраструктура, включаючи фінансове забезпечення; 

управління і регулювання (правова база, державна макроекономічна і 

інноваційна політика, корпоративне управління, ринкові механізми). 

Підприємства та організації цих сфер в залежності від ступеня їх 

інноваційності та креативності повністю або частково входять в НІС, 

утворюючи її підсистеми, сегменти і їх взаємозв'язку, тобто структуру НІС. 

На рис. 1 представлена умовна схема такої структури як узагальнення 

характерних рис моделей НІС різних країн. 

Найбільш проста модель, що описує взаємодію зазначених елементів, 

показує, що роль приватного (підприємницького) сектора полягає в створенні 

технологій на основі власних досліджень і розробок в наукових центрах 

великих корпорацій і малих наукомістких фірмах і в ринковому освоєнні 

інновацій; роль держави - у сприянні виробництву фундаментальних знань (в 

університетах) і комплексу високих технологій, а також у створенні 

інфраструктури і сприятливого інституційного клімату для інноваційної 

діяльності. 
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Особливу значущість в процесах функціонування НІС розвинених країн має 

організація передачі інновацій зі сфери одержання знань у виробництво. 

Досягається це за допомогою створення ринку об'єктів інтелектуальної 

власності та інноваційної інфраструктури. До останньої належать бізнес-

інноваційні, телекомунікаційні та торгові мережі, технопарки, бізнес-

інкубатори, інноваційно-технологічні центри, консалтингові фірми, фінансові 

та інші структури. У країнах ЄС активно підтримується кооперація 

університетів і промисловості, що реалізується за допомогою розвитку 

університетських інноваційних центрів, центрів трансферу технологій, агентств 

технологічного брокерства, регіональних центрів нових технологій.  

Крім того, активізується навчання інноваційному менеджменту. Це 

виражається в збільшенні кількості кафедр з підприємництва в університетах 

(Німеччина), організації навчальних курсів з проблем наукомістких 

підприємств для випускників вузів, інженерів і вчених (Великобританія), 

спеціальних курсів з інноваційної політики та інноваційного менеджменту для 

керівних працівників (Португалія), тренінгів з підприємництва для студентів, 

менеджерів та власників малих підприємств (Бельгія).  

Важливе місце у функціонуванні НІС займають системи науково-технічної 

інформації, інформаційного забезпечення інноваційної діяльності на основі 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), створення електронного 

середовища для діяльності бізнесу і держави, використання мережі Інтернет. 

Ключова роль у формуванні НІС належить державі, яке встановлює правила 

функціонування НІС, а також забезпечує необхідну ресурсну підтримку, 

включаючи фінансування. 

Чітко проявляється тенденція зростання масштабів фінансування наукових 

досліджень і розробок. Високорозвинені країни прагнуть забезпечити 

наукоємність на рівні 3% ВВП. В ЄС вона становила 1,93%, в США - 2,59%, в 

Японії - 3,15%. Лідерами по наукоємності ВВП є Швеція - 4,3% і Фінляндія – 

3,5 %. 

Схеми державної підтримки створення та зростання високотехнологічних 

підприємств реалізуються, зокрема, через державні інвестиції у венчурні 

фонди, податкові пільги, прискорену амортизацію. 

Подальший розвиток НІС пов'язано з їх об'єднанням в регіональні і 

глобальні системи. Уже сьогодні ОЕСР і ЄС проводять активну політику по 

виробленню спільної стратегії інноваційного розвитку країн-членів і механізмів 

її реалізації, перш за все, в таких сферах, як інформаційні та комунікаційні 

технології; ділове середовище. Особливу увагу в країнах ОЕСР приділяється 

страхуванню інноваційних ризиків державою. 

Таким чином, вивчення досвіду створення НІС в зарубіжних країнах, СНД, 

його адаптація і застосування кращих досягнень світової практики дозволить 

оптимізувати використання інноваційного потенціалу України і істотно 

підвищити конкурентоспроможність національної економіки на основі 

побудови ефективної національної інноваційної системи. 



22. Актуальні  напрямки сучасної науки та освіти .  2019 р. Випуск 5.  

 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЗАСОБАМИ PS ТА 

КРЕАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

Коверга С.В. 

д.е.н., проф. каф.менеджменту ДДПУ 

Храпкіна В.В. 

д.е.н., проф.,студентка 1 курсу магістратури спеціальності Менеджмент 

Процесно-структурований менеджмент поєднує декілька систем, що мають 

певні визначення: [7] цілі – це очікуваний результат від певного виду робіт; 

структура – це визначений рівень управління і відповідно видів робіт 

(функціональних обов‘язків) в межах організації, поділений на розділи і 

служби, враховуючи горизонтальний та вертикальний поділ праці; завдання – 

це вид робіт, що необхідно виконати в певний термін і певним способом, 

робота з предметами праці, інформацією, людьми; технологія – це спосіб 

перетворення матеріалів, ресурсів у вихідні продукт, виріб, послугу шляхом 

виконання певних операцій, дій тощо; ресурси – це природні, сировинні, 

матеріальні, фінансові та інші цінності, що можуть бути використані 

організаціями для створення товарів, надання послуг; люди – це 

найважливіший ситуаційний фактор організації, його роль визначається 

наступними характеристиками: здібністю, обдарованістю, потребами, знаннями 

(фаховістю), поведінкою, відношенням до роботи, позицією, розумінням 

цінностей, оточенням, наявністю якостей лідера тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Підхід до PS-менеджменту – процесно-структурованого 

менеджменту [7 

PS-МЕНЕДЖМЕНТ 
(поєднує в собі А, B, C, D підходи і ґрунтується на 

концепції, відповідно до якої менеджмент розглядається 

як процес, що є послідовністю певних завершених 

етапів, кожен з яких має свою структуру, що в 

сукупності забезпечують здійснення управлінського 

впливу керуючої системи на керовану з метою 

досягнення цілей організації у певних умовах 

функціонування) 

Системний підхід до менеджменту(С) 

Базується на використанні теорії систем 

менеджменту. Відповідно до нього усі 

організації є системами, які складаються з 

таких елементів: структура, завдання, 

технологія, люди, цілі, ресурси. Розрізняють 

закриті та відкриті системи 

Функціональний підхід до 

менеджменту (В) Менеджмент – це 

процес планування, організування, 

мотивування, контролювання та 

регулювання, необхідний для 

формування та досягнення цілей 

організації 

Процесний підхід до менеджменту (А) 

Менеджмент охоплює не лише виконання 

вищевказаних функцій менеджменту, а й 

створення методів менеджменту, 

прийняття управлінських рішень, 

створення комунікацій тощо 

Ситуаційний підхід до менеджменту (D) 

Базується на понятті ситуації як конкретного 

набору обставин, що впливають на організацію 

впродовж певного часу, що спрямований на 

добір інструментів менеджменту для розв‘язання 

конкретних управлінських ситуацій з метою 

найбільш ефективного досягнення цілей 

організації. 
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Як видно з рис. 1 (системний підхід до менеджменту), врахування всіх 

об‘єктів управління підприємства - що є системами, які формуються з 

елементів: структури, завдання, технології, людей, цілей, ресурсів.  

Створюючи систему контролю за виконанням стратегічно важливих 

завдань, важливим аспектом є побудова механізму управлінського обліку, 

адекватної особливостям компанії й орієнтованої на його потребу. В управлінні 

креативним процесом чи процесом генерації нового «бачення», можна виділити 

наступні етапи: пошук і визначення можливостей, власне генерування нових 

ідей, їх оцінка, відбір, планування реалізації, впровадження механізму 

креативних заходів відображено на рис. 2.  
 

Рис. 2 Етапи стратегічного управління сучасним креативним процесом 

формування нового «бачення» персоналу підприємства 

 

Ефективність творчих зусиль на кожному з етапів може бути підвищена при 

застосуванні креативних технік управління креативним середовищем – сферою, 

структурою, соціальним контекстом, що формують вимоги до креативного 

продукту і створюють умови, що сприяють його утворенню.  

Інструментарій креативного менеджменту специфічний й базується на 

інструментах і методах не лише нових, але й розробку і реалізацію вже відомих 

(при необхідному їх моделюванні), а й принципово нових, раніше невідомих 

нестандартних і оригінальних рішень. Однак, управління розвитком і 

вдосконаленням систем креативного менеджменту повинно здійснюватися на 

основі науково обґрунтованих прогнозів, розрахунків систем ризиків, тобто 

передбачених тенденцій зміни техніко-економічних показників та систем 

організаційно-технологічного і соціально-економічного розвитку компанії [1]. 

Прихильники інструментів Scrum і Kanban вважають, що не потрібно 

боятися помилок, творча команда контролює і підтримує ухвалення рішень свої 

членів. Основне завдання - не зупинятися на досягнутому, а постійно 

вдосконалювати процеси у діяльності організації.  

Узагальнюючи дану проблематику необхідно зазначити, що PS-менеджмент 

передбачає зміни в основних базисах управління: у стратегіях, розвитку, якості 

тощо. Стратегія діяльності має бути щільно пов‘язана із вимогами зовнішнього 

оточення організації і тому її основою виступає клієнтоорієнтованість. Це 

потребує постійного задіяння командних і індивідуальних зусиль із 

використанням методів забезпечення безперервного підвищення якості 
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процесів, що є основою TQM і складовою частиною міжнародного стандарту 

ДСТУ ISO 9001-2009.  

Отже, сучасні організації, що діють в умовах нестабільності зовнішнього 

середовища потребують використання підходів та інструментів креативного 

менеджменту. Формування творчої ефективної команди, бажано self-managing 

або self-regulating team,  на чолі з креативним лідером, застосування сучасних 

інструментів стимулювання та розвитку креативності зумовлюють досягнення 

поставлених цілей у визначений строк зі збереженням зазначеного бюджету і 

зумовлюють створення конкурентної продукції або послуги.  
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Сучасними шляхами розвитку організацій та підприємств в умовах 

економічної, політичної нестабільності є пошук новітніх ідей, залучення 

інновацій до управлінського процесу, виробництва загалом та використання 

вже існуючого досвіду успішних аналогів. 

Правильно обрана і реалізована стратегія є запорукою успіху усього 

підприємства. Для знаходження шляхів вирішення проблем та варіантів 

управління підприємством необхідно не тільки вміти прогнозувати ситуацію на 

декілька кроків вперед, але й розуміти яким чином можна вплинути на дані 

обставини, спрямовуючи діяльність підприємства на досягнення поставлених 

цілей. Раціональне управління всією економічною системою з урахуванням 

змін кожного окремого її елементу та вирішення критичних ситуацій за 

допомогою застосування економіко-математичного інструментарію дає 

можливість більш ефективно підійти до проблем прийняття управлінських 

рішень щодо реалізації стратегії підприємства. 

Сучасна наукова думка по-різному трактує поняття «моделювання». Один з 

підходів визначає його як наукову теорію побудови і реалізації моделей, за 

допомогою яких досліджуються явища, процеси в природі і суспільному 

житті [3]. Побудова економіко-математичних моделей складний процес, який 

потребує глибоких знань з економічної теорії, предмета дослідження і 

математичного інструментарію[1]. Математична модель, прототип дає змогу 

адекватно оцінити ситуацію та знайти оптимальні варіанти управлінського 

рішення, допомагає забезпечити реалізацію обраних шляхів ефективного 

досягнення мети. 

Дослідник [4] вважає, що управління на основі бізнес-процесів 

підприємства є одним з найефективніших інструментів управління. Практичний 

досвід його застосування показує, що поряд із позитивними результатами 

процесний підхід не відразу можна впровадити на підприємстві: потрібно 

враховувати ризики, зумовлені вибором методу опису бізнес-процесів, 

специфіку, умови та масштаби діяльності господарюючого суб‘єкта і рівень 

інформаційного забезпечення з точки зору використання інформаційної 

системи управління. Разом з тим упровадження методів процесного управління 

є об‘єктивно необхідним в умовах зростаючої конкуренції з урахуванням змін у 

техніці й технологіях.  

Необхідність використання методу моделювання визначається тим, що 

багато об'єктів, або проблем, які стосуються цих об'єктів, безпосередньо 

досліджувати або зовсім неможливо, або ж це дослідження потребує багато 

часу і коштів. 
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Основні напрямки вдосконалення методології прогнозування і 

планування [2] – це розширення спектра сучасних методів (прийомів) 

дослідження, підвищення науково-технічного і розрахунково-економічного 

обґрунтування прогнозів і планів, широке використання прогресивних техніко-

економічних норм і нормативів, подальше поліпшення системи показників з 

метою підвищення ефективності виробництва. Методологія економічного 

прогнозування і планування, нарівні зі специфічними прийомами своєї науки, 

включає загальнонаукові, логіко-діалектичні і формально-діалектичні методи і 

категорії. Значення методології прогнозування та планування підвищується у 

зв‘язку з більш глибоким взаємопроникненням економічних наук, зокрема, 

прогнозуванням і плануванням методами сумісних наук, особливо методами 

математики. Проникнення математичних знань в економічне прогнозування і 

планування сприяє значному розширенню і, що не менш важливо, 

вдосконаленню методичного апарату. 

В сучасному бізнесі все частіше застосовуються математичні засоби для 

визначення оптимальної стратегії поведінки фірми. В даний час йде пошук 

нових математичних понять і методів, які будуть корисні для побудови і 

дослідження, у вигляді окремих моделей, так і їх систем. Системи являють 

собою складні комплекси зі змінною структурою, мінливим характером, що 

містять недостатню і не повністю формалізовану інформацію. Все це робить 

математико-статистичне моделювання, машинну імітацію все більш 

впливовими і використовуваними розділами математики в сучасній економіці. 
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В умовах сьогодення вітчизняним промисловим підприємствам важко 

втримати конкурентні позиції на ринку. Йдеться про те, що сучасний ринок 

характеризується високоякісною продукцією, яку пропонують як вітчизняні так 

і зарубіжні підприємства, розширенням номенклатурного ряду, широким 

асортиментом продукції тощо. Ці передумови зумовлюють необхідність 

розвиватися швидкими темпами, випереджаючи конкурентів, за допомогою 

застосування сучасних концепцій та підходів до управління. Настав новий етап 

в області управління, заснований на прийнятті гнучких екстрених рішень. 

Таким потребам відповідає управління на основі гнучких екстрених рішень, що 

передбачає ситуаційний підхід щодо вирішення виникаючих завдань. Його 

застосування є одним із пріоритетних критеріїв успіху вітчизняних 

підприємств, тому що він концентрується на поточному ухваленні рішень, 

виходячи з подій, що відбуваються на ринку  

Незважаючи на значну кількість робіт, в яких досліджується застосування 

ситуаційного управління на підприємствах, у науковій літературі сьогодні 

охоплено лише окремі аспекти ситуаційного управління, не розглянуто його як 

комплексний процес із двосторонніми зв‘язками, тому є актуальними 

дослідження особливостей застосування ситуаційного управління у сучасних 

умовах розвитку бізнесу. 

Ситуаційний підхід до управління визначає послідовність дій, що входить 

до замкненого циклу управління і відповідає етапам управління відповідно до 

швидкості змін умов функціонування[1]. Проте ситуаційне управління потрібно 

розглядати як специфічний різновид оперативного управління, який здійснює 

керівництво підприємства нижчих і середніх ланок. Воно спрямоване на 

конкретне, постійне і надійне забезпечення функціонування систем на основі 

своєчасного виявлення в поточній діяльності ситуацій, котрі вимагають 

негайного втручання, коригування виробничого процесу [2].  

Схема ситуаційного управління що пропонується, дозволяє здійснювати 

адекватну оцінку поточних ситуацій та вибір оптимальних управлінських дії на 

ліквідацію наслідків небажаних відхилень і полягає у:  

– адекватний аналіз ситуації, що відображує фактори в зовнішньому 

середовищі підприємства (аналіз поточного стану речей на ринку);  

– адекватний аналіз ситуації, що відображує зміни у внутрішньому 

середовищі підприємства (визначення фактичного стану процесу в кожний 

конкретний період часу); 

– визначення виникнення ситуації (сукупності подій, обставин, що 

розвиваються в часі та просторі з певними наслідками, мають важливе значення 

та повинні бути чітко сформульовані) та її симптомів (центр фіксації); 

– оцінка впливу ситуації (встановлення відхилень від завчасно 

встановленого графіка технологічного процесу);  

– вибір оптимального методу управління; 

– прийняття оптимального (обґрунтованого) рішення;  
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– виконання відповідних дій, спрямованих на регулювання впливу ситуації 

на технологічний процес (ліквідація наслідків небажаних відхилень). 

Запропонована схема ситуаційного управління повинна базуватися на 

вмінні керівників: використовувати ефективні засоби управління; розбиратися в 

теорії поведінки підлеглих і споживачів, знати основи системного аналізу, 

виділяти найбільш значущі чинники (як всередині фірми, так і за її межами), 

контролювати хід виконання поставлених завдань; прогнозувати розвиток 

ситуації в залежності від прийнятого рішення і вміти розглядати кілька 

альтернативних рішень одночасно; правильно виділяти причинно-наслідкові 

зв'язки між подіями; будувати програму дій з мінімальним негативним ефектом 

в існуючих обставинах.  

Слід зауважити, що важливою і необхідною характеристикою ситуаційного 

управління є інформаційна повнота процесу прийняття рішень. Сучасний 

менеджмент пред'являє все більше вимог до ключових компетенцій менеджерів 

всіх рівнів управління. Класичні його функції – планування, організація, 

контроль, координація і мотивація – розширюються, їх інтеграція, а, отже, і 

поява нових відбувається безперервно( так як це необхідно для прийняття 

гнучких екстрених управлінських рішень для забезпечення максимальних 

конкурентних переваг [3]. Розширення компетенцій менеджерів дозволить 

керівникам усіх рівнів управління правильно інтерпретувати ситуацію, що 

склалася і вибирати найефективніші прийоми і методи ситуаційного підходу до 

управління в умовах даної конкретної ситуації [4]. 

Отже, менеджмент на основі ситуаційного підходу має беззаперечні 

переваги тому, що дозволяє заздалегідь передбачити найбільш імовірні сценарії 

розвитку ситуації, приймати рішення на базі альтернативних варіантів у 

кожному з можливих розгалужень розвитку ситуації. На наш погляд, 

підприємства чи організації, які застосовують ситуаційний підхід, будуть 

приймати управлінські рішення усвідомлено, тобто буде відбуватися 

управління розвитком ситуацій, а не навпаки. 
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Досвід успішних закладів освіти доводить, що ефективне управління 

персоналом, їх діяльністю неможливе без управління всією системою 

інформації. Використання інформаційних технологій здійснюється для 

ефективної та оперативної комп'ютерної обробки інформаційних ресурсів, 

зберігання великих обсягів економічно важливої інформації та передачі її на 

будь-які відстані в мінімальні терміни. Тобто основним завданням є 

оптимізація діяльності навчального закладу на основі застосування 

інформаційних технологій [1, с. 23]. 

До основних переваг використання інформаційних технологій в управлінні 

віднесено [4]: 

– підвищення ступеню керованості; 

– зниження впливу людського чинника; 

– скорочення паперової роботи; 

– підвищення оперативності й достовірності інформації; 

– зниження витрат; 

– оптимізація обліку та контролю; 

– забезпечення прозорості інформації для інвесторів; 

– можливість збільшення частки ринку. 

У сучасному вищому навчальному закладі (ВНЗ) інформація стає однією з 

обов'язкових складових управлінських процесів, оскільки її виробництво, 

передавання і споживання складає свого роду «фундамент» ефективного 

функціонування всіх сфер життя суспільства. Від правильності формування й 

адекватності використання інформаційних потоків багато в чому залежить 

результат діяльності будь-якого сучасного соціального інституту, особливо - 

системи освіти [5, с. 117]. 

Новий якісний етап у розвитку освіти можливий лише за умови 

інтенсивного запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в 

управлінську та навчально-виховну діяльність загальноосвітнього закладу. Така 

діяльність проводиться у двох напрямках:  впровадження інформаційних 

технологій в управлінську діяльність освітнього закладу;  комп'ютеризація 

навчального процесу та виховної роботи закладу. 

Побудова, підтримка і розвиток єдиної інтегрованої інформаційної системи 

управління університету надзвичайно складний та трудомісткий процес, який 

повинен узгоджуватись з концепцією діяльності та стратегією розвитку 

навчального закладу. В структурі інформаційних систем ВНЗ можна виділити 
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ряд підсистем  як автономних, так і інтегрованих у загальну автоматизовану 

систему керування ВНЗ. В цьому ряді є наступні підсистеми: 

- підсистеми типу «електронний деканат»; 

- підсистема диспетчерського керування навчальним процесом, включаючи 

функції розробки розкладів навчальних занять; 

- підсистема керування методичним забезпеченням і базою навчальних 

матеріалів, що призначена для супроводу учбово-методичної документації й 

електронних навчальних матеріалів; 

- підсистема керування науково-дослідним сектором (відділом або 

вузівським НДІ); 

- підсистема діловодства, що підтримує роботу канцелярії, архіву, 

експедиції й т.п.; 

- підсистема «Кадри»; 

- бухгалтерська й планово-економічна підсистеми; 

- бібліотечна інформаційна система, що служить для обліку бібліотечних 

фондів, пошуку користувачами літературних джерел, оформлення й 

задоволення запитів; 

- підсистема керування дистанційним навчанням, що входить у програмне 

забезпечення освітніх порталів; 

- підсистема підтримки інженерних служб ВНЗ. 

Інформаційне наповнення баз і сховищ даних визначається особливостями 

ВНЗ. Тому розробка інформаційних моделей додатків, що відображають різні 

аспекти діяльності ВНЗ, і збір відповідних даних повинні виконуватися 

працівниками даного закладу [7, с. 99]. 

Таким чином, інформаційна система управління  це програмно-апаратний 

комплекс, що забезпечує ряд основних функцій роботи з документами в 

електронному вигляді. До основних функцій відносять реєстрацію документів, 

розробку та збереження документів в електронному вигляді, направлення 

документів на розгляд та виконання, контроль проходження та виконання 

документів, пошук документів по різним параметрам, введення, підтримку та 

зберігання будь-яких типів документів, захист від несанкціонованого доступу 

та управління прав доступу до документів. 

За допомогою таких систем можна організувати систему електронного 

документообігу на підприємстві, а також систему контролю виконання завдань 

і завантаження співробітників. Данні системи відносяться до типу workflow 

(«потік робіт»). Workflow  це автоматизація, повна або часткова, бізнес 

процесу, при якому документи, інформація або завдання передаються для 

виконання необхідних дій від одного учасника до іншого у відповідності з 

набором процедурних правил. 

Майже всі освітні установи використовують автоматизовані системи 

управління для ведення бухгалтерського обліку. Всі останні управлінські 

завдання вирішуються шляхом складання зведеної і аналітичної звітності в 

офісних електронних документах (MS Excel, MS Word). Багато з них самотужки 
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намагаються вирішити проблему управління навчальним процесом і зараз, для 

багатьох освітян, увійшли в звичку комп'ютерні програми які можуть зробити 

розклад занять, розподіл аудиторного фонду навчального закладу або 

розрахувати навантаження викладачів. Але відсутність єдиного системного 

підходу зменшує позитивні ефекти та переваги кожної з цих розробок. 

Негативно впливає і той факт, що програми від різних розробників не можуть 

здійснювати ефективний обмін даними між собою. 

На даний момент, велика частина вузів використовує «часткову» 

автоматизацію, тобто комп'ютеризовані лише окремі бізнес-процеси. Це веде до 

дублювання і втрати частини інформації, відсутності даних для оперативного 

аналізу, втрати часу на обслуговування і підтримку застаріваючих технологій, 

високого ступеню залежності від людського чинника. 

Отже, досвід розробки і практичного застосування автоматизованої системи 

управління у вищому навчальному закладі, показав, що впровадження 

інноваційних технологій у сфері його інформатизації сприяє оптимізації 

навчального процесу і є дієвим інструментом забезпечення якісної підготовки 

фахівців 
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Проблема підвищення конкурентоспроможності підприємств визначається 

ефективністю менеджменту, яка пов‗язана з активізацією інноваційної та 

інвестиційної діяльності, модернізацією та реконструкцією виробничих 

потужностей, реструктуризацією, поліпшенням інформаційного забезпечення 

прийняття управлінських рішень. І тому пошук принципових напрямів 

поліпшення менеджменту набуває стратегічного значення.  

Постійні спроби покращити систему менеджменту спостерігаються у 

багатьох вітчизняних організаціях, проте досягнення високих результатів у 

цьому напрямку гальмується відсутністю розуміння стратегічних завдань 

менеджменту які повинні стати рівнем досконалості і розвиненості системи 

менеджменту щодо прийнятого організацією стандарту та наявності необхідних 

властивостей системи менеджменту та які можуть бути своєрідним стандартом 

сучасної управлінській діяльності. 

Для досягнення організацією стабільного становища, зміцнення її 

конкурентних позицій необхідно застосування нової системи управління, 

здатної до інноваційної, конкурентної і підприємницької реакцій на зміну в 

зовнішньому середовищі, що дозволяє керувати цими змінами на основі 

наукових методів їхнього передбачення, регулювання, пристосування до цілей 

підприємства.  

Зазначене вище підтверджує необхідність створення новітньої моделі 

менеджменту, на основі якої доцільно формувати стратегію забезпечення 

конкурентоспроможності організації, що передбачатиме максимальне 

використання нематеріальних ресурсів організації для виконання всіх 

стратегічних завдань.  

До основних стратегічних завдань сучасного менеджменту можна віднести: 

 адаптування до нових викликів і постійний моніторинг зовнішнього 

середовища організації та ступеня його впливу на її діяльність; 

 формування ефективних форм взаємодії із зовнішнім середовищем та 

взаємозв‘язків у внутрішньому середовищі організації;  

 вибір визначаючої стратегічної моделі розвитку організації; 
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  формування системи стратегічних цілей організації з врахуванням 

визначаючої стратегічної моделі її розвитку; 

  переорієнтація управління з акцентами на внутрішні чинники (ресурси, 

витрати, потужності, спеціалізацію);  

 пошук філософії управління в умовах кризи та посткризового періоду;  

 формування та реалізація стратегії суб‘єкта господарювання як 

інструмента забезпечення ефективної діяльності не лише на поточний момент, 

але й на довгострокову перспективу; 

 діагностика процесів і тенденцій, що призводять до кризових ситуацій;  

прогнозування виникнення, розвитку і ймовірних наслідків кризових ситуацій; 

 уміння організовувати різні бізнес-процеси, враховуючи фактори ризику;  

 організація і координація ефективних дій для подолання надзвичайних 

кризових ситуацій та їх наслідків; 

 зміна змісту планування, зорієнтованого на пошук факторів успішного 

розвитку;  

 розвиток ситуативного підходу в практиці управління;  

 реорганізація організаційних структур - перехід від вертикальних зв‘язків 

до горизонтальних;  

 управління на засадах організаційної культури;  

 орієнтація управління на досягнення стабільних успішних результатів; 

розробка ефективних технологій прийняття рішень; 

  розвиток групової логіки і командної співпраці;  

 розвиток технологій лідерства, які повинні поєднувати вміння працювати 

в команді;  

 підсилення ролі соціальної політики в діяльності організацій та системі 

менеджменту;  

 формування нових моделей менеджменту в системі інтеграції освіти, 

науки й виробництва, що уможливлює створення інноваційного простору на 

основі освітньої та наукової співпраці.  

Відповідно до поставлених завдань, буде формуватися новий зміст 

сучасного менеджменту із новою філософією, яка повинна опиратися на 

системно-ситуативний підхід і відображати не просто компетентність 

менеджера, але й його управлінське мистецтво, а саме вміння: управляти 

складними процесами; поєднати глобальне мислення із локальними 

проблемами; працювати із людьми, які мають різний світогляд і соціальну 

позицію тощо. 
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Під час формування мотиваційного механізму треба, щоб він спирався 

насамперед на систему матеріального та нематеріального стимулювання. Однак 

необхідно враховувати, що дієвими факторами мотивації також виступають 

правильна організація виробничого процесу, дотримання принципів соціальної 

справедливості, товариської взаємодопомоги, підвищення професійного 

розряду, доручення складних і відповідальних завдань, відрядження на 

навчання, особистий приклад і ділові доручення. Важливим елементом 

загального морального та психологічного стану людини є фактор задоволеності 

роботою. Фактор задоволеності роботою створює позитивний настрій, 

необхідний емоційний стан для оптимізму навіть у складних і напружених 

ситуаціях. Водночас незадоволеність роботою упродовж тривалого часу 

викликає пригнічений стан, песимізм, інертність і часто призводить до 

професійного вигорання. 

Важливо створювати мотиваційний клімат повноважень і контролю 

діяльності, встановлювати довірчі відносини між людьми, розвивати 

комунікаційні процеси, задовольняючи потреби працівників в емоціональному 

контакті, підвищувати ступінь мотивації індивідуальних потреб, максимально 

враховувати індивідуальну сприйнятливість до різних форм стимулювання. 

Виходячи з теорії менеджменту, можна виділити наступні функції 

управління в освіті: 

1 Функція прийняття рішень, яка реалізується в формі розпоряджень, 

рекомендацій, рішень ради, наказів, планів, освітніх стандартів. 

2 Функція організації виконання прийнятих рішень, що включає в себе 

доведення прийнятого (наприклад, освітнього стандарту) до виконавця, 

навчального закладу; матеріально-технічне забезпечення виконання даного 

рішення, а також узгодження даного рішення з установками і потребами 

особистосі виконавця. 

3 Функція попереднього, поточного і підсумкового контролю, а також 

координування діяльності виконавців на основі інформації, отриманої в ході 

цього контролю, облік результатів діяльності, аналіз і оцінка її ефективності на 

підставі результатів. 
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В цілому успішне досягнення керівником освітнього закладу цілей і завдань 

управління залежить від ряду певних суб'єктивних та об'єктивних обставин, які 

умовно можна розділити на три групи: 

1) фактор особистості керівника, найважливішими складовими якого є: 

ступінь його підготовленості та професіоналізму, цільові установки та ціннісні 

орієнтації і потреби; 

2) морально-психологічний клімат в колективі: стиль взаємин, ступінь 

зацікавленості членів колективу в спілкуванні; 

3) матеріально-технічне забезпечення, гігієнічні та естетичні умови, в яких 

протікає діяльність. 

Потрібно постійно переглядати індивідуальну продуктивність кожного 

співробітника. Важливо розуміти, що робить співробітник, які ставить перед 

собою цілі, як їх досягає. Всі хочуть отримувати зворотний зв‘язок в режимі 

реального часу. Миттєвий механізм зворотного зв‘язку може істотно підвищити 

залучення та мотивацію, послідовно спрямовуючи співробітників в потрібному 

напрямі. Він може також дати співробітникам можливість вносити свої 

пропозиції безпосередньо керівництву. 

Завжди повинна бути забезпечена можливість віддаленої роботи 

співробітників. Доступ до файлів з будь-якої точки земної кулі – це вже не 

просто зручний інструмент, а невід‘ємна складова ефективного робочого 

процесу [8]. 

В умовах кризи, що вибухнула і масових скорочень управлінського апарату 

зросла конкуренція. Місце викладача зі стабільною зарплатою для багатьох 

виявилося бажаним, а значить в при будь-якій конфліктній ситуації керівник, 

що володіє певними повноваженнями, легко йде на звільнення досвідчених, 

принципових кадрів, замінюючи їх слухняними посередніми виконавцями. 

Страждають від цього перш за все споживачі освітніх послуг: студенти, 

школярі, батьки учнів. 

Ще однією важливою складовою зниження ефективності управління є 

контролінг. Форми і види контролю в будь-якому навчальному закладі 

включають багато рівнів: від внутрішнього до міністерського. У результаті 40% 

навчального часу віддається не навчанню, а перевіркам знань, умінь, що також 

знижує рівень освіти. 

Наслідками постійного прагнення до вдосконалення мотиваційного 

механізму управління поведінкою персоналу стануть зниження рівня стресу в 

колективі, підвищення продуктивності праці, зростання зацікавленості 

працівників у результатах своєї праці. 
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Розглянемо основні елементи облікової політики щодо обліку розрахунків з 

дебіторами підприємства. До них належать такі: 

1) встановлення складу дебіторської заборгованості підприємства; 

2) оцінка дебіторської заборгованості для відображення в бухгалтерській 

звітності на дату балансу; 

3) методи визначення величини резерву сумнівних боргів. 

Основним нормативним документом щодо обліку інформації про 

дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності є Положення 

(стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість». Також 

необхідно керуватися вимогами інших П(С)БО, таких як П(С)БО 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності», П(С)БО 14 «Оренда», П(С)БО 19 «Об‘єднання 

підприємств», П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів», П(С)БО 23 

«Розкриття інформації щодо пов‘язаних сторін». 

Розглядаючи бухгалтерський облік дебіторської заборгованості та її 

розкриття у фінансовій звітності за міжнародними стандартами, необхідно 

зазначити, що у зарубіжній практиці немає окремого стандарту для обліку 

дебіторської заборгованості. Принципи та методи ведення обліку такої 

заборгованості відображені в різних стандартах: МСБО 1 «Подання фінансової 

звітності», в якому показано, як відображають дебіторську заборгованість у 

фінансовій звітності; МСБО 18 «Дохід»; МСБО 16 «Основні засоби»; МСБО 32 

«Фінансові інструменти: подання», МСБО 39 «Фінансові інструменти: 

визнання й оцінка», МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», згідно з якими 

дебіторська заборгованість визнається як фінансовий інструмент. 

У цих МСБО наводяться умови припинення визнання дебіторської 

заборгованості активом; МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття 

інформації», в якому зазначені вимоги до розкриття у звітності інформації про 

дебіторську заборгованість. 

Проаналізувавши вказані національні та міжнародні стандарти, слід 

зазначити, що визнання, оцінка дебіторської заборгованості та розрахунок 

резерву сумнівних боргів здійснюються по-різному за національними та 

міжнародними стандартами. 

Згідно з пунктами 5-7 П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», дебіторська 

заборгованість визнається активом, якщо є ймовірність отримання 

підприємством майбутньої економічної вигоди та може бути достовірно 



38. Актуальні  напрямки сучасної науки та освіти .  2019 р. Випуск 5.  

 

визначена її сума. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від 

реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною 

вартістю. У разі відстрочення платежу за продукцію, товари, роботи, послуги з 

утворенням від цього різниці між справедливою вартістю дебіторської 

заборгованості та номінальною сумою грошових коштів та/або їх еквівалентів, 

що підлягають отриманню за продукцію, товари, роботи, послуги, така різниця 

визнається дебіторською заборгованістю за нарахованими доходами 

(процентами) у періоді її нарахування. Поточна дебіторська заборгованість, яка 

є фінансовим активом (крім придбаної заборгованості та заборгованості, 

призначеної для продажу), включається до підсумку балансу за чистою 

реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату 

балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів [2]. 

Згідно з МСБО 39 підприємству слід визнавати дебіторську заборгованість 

у балансі, коли воно стає стороною контрактних зобов‘язань і внаслідок цього 

має юридичне право отримувати грошові або інші цінності [3]. 

Суму збитку слід визнавати у прибутку чи збитку [3]. Це положення є 

аналогічним до п.7 П(С)БО 10, де говориться про те, що поточна дебіторська 

заборгованість, яка є фінансовим активом (крім придбаної заборгованості та 

заборгованості, призначеної для продажу), включається до підсумку балансу за 

чистою реалізаційною вартістю, тобто як сума поточної дебіторської 

заборгованості мінус резерв сумнівних боргів. 

Таким чином, вимоги П(С)БО 10 відповідають вимогам МСБО 39 з питань 

щодо резерву сумнівних боргів. 

Оскільки нині поширюються процеси глобалізації, пошуку нових ринків 

збуту, то вітчизняні підприємства мають пристосовуватися до ведення 

бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами з питань обліку 

розрахунків із дебіторами. Варто зазначити, що облік дебіторської 

заборгованості на вітчизняних підприємствах чітко регулюється П(С)БО, тоді 

як у міжнародній практиці немає єдиного стандарту, а в МСБО (МСФЗ) з цього 

питання наведені лише загальні правила. Проте все одно є багато спільних рис 

за критеріями класифікації та визнання дебіторської заборгованості. Основними 

відмінними рисами є оцінка заборгованості та методи визначення резерву 

сумнівних боргів. Тож необхідно розробити заходи щодо вдосконалення 

національної системи обліку, спираючись на досвід ведення бухгалтерського 

обліку за МСБО(МСФЗ). 
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Стандартизація та сертифікація є необхідними та вагомими інструментами 

управління якістю та безпекою товарів, робіт і послуг підприємства, які за 

допомогою свого взаємозв‘язку здатні здійснювати вагомий вплив на виробничі 

процеси підприємства та є необхідною умовою його розвитку. 

Дослідженням питань стандартизації та сертифікації займаються такі 

науковці та дослідники як Л.П. Ваніфатова, Ю.Й. Гарасим, Г.Д. Гуменюк, В.В. 

Добровольська, В.О. Кислицин, О.М. Язвінська та ін. Проте сучасні умови 

розвитку економіки України потребують подальшого дослідження цього 

питання. 

Жодне суспільство не може існувати без технічного законодавства та 

нормативних документів, які регламентують правила, процеси, методи 

виготовлення та контролю продукції, а також гарантують безпеку життя, 

здоров‘я і майна людей та навколишнього середовища. Стандартизація якраз і 

виконує ці функції, є запорукою найбільш високої якості продукції. Завдяки 

стандартизації суспільство має можливість свідомо керувати своєю 

економічною і технічною політикою, сприяючи випуску виробів високої якості. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_015


40. Актуальні  напрямки сучасної науки та освіти .  2019 р. Випуск 5.  

 

Згідно із Законом України «Про стандартизацію», об‘єктами стандартизації 

є матеріали, складники, обладнання, системи, їх сумісність; правила, 

процедури, функції, методи, діяльність чи її результати, включаючи продукцію, 

персонал, системи управління; вимоги до термінології, позначення, фасування, 

пакування, маркування, етикетування тощо [1]. 

Україна, обравши європейський вектор розвитку та підписавши Угоду про 

асоціацію з Європейським Союзом (далі ЄС), зобов‘язалась в обумовлений 

термін гармонізувати національні технічні стандарти та привести систему 

стандартизації та сертифікації у відповідності з європейськими нормами. 

Міжнародна стандартизація при цьому має сприяти підвищенню рівня 

конкурентоспроможності продукції вітчизняних виробників на світових ринках, 

що, в свою чергу, дозволить покращити макроекономічні показники України та 

в цілому підвищить рейтинг нашої країни на світовій арені. 

Ми вважаємо, що для приведення Україною національної системи 

стандартизації та сертифікації до європейських норм та підвищення рівня 

конкурентоспроможності вітчизняних виробників на світовому ринку, 

необхідно продовжувати процес реформування та гармонізації системи 

технічного регулювання. 

Так, залишається важливим підписання Угоди про взаємне визнання 

Україною та ЄС сертифікатів відповідності на промислову продукцію 

(Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products) 

(далі АСАА) як протокол до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

АСАА полегшить доступ на ринок шляхом усунення технічних бар‘єрів в 

торгівлі промисловими товарами, адже імпортер платить двічі – за 

сертифікацію у власній країні, а потім – у нашій країні. Наслідком такої 

подвійної сертифікації стає збільшення ціни для кінцевого споживача, тобто 

громадянина України, інтереси якого і повинна захищати держава. Таким 

чином, угода АСАА надасть можливість: - вільно просуватись на внутрішньому 

ринку ЄС без додаткових процедур оцінки відповідності, адже роботи з оцінки 

відповідності українських органів визнаватимуться в ЄС, Швейцарії, Норвегії, 

Ісландії, Туреччині та потенційно в США, Канаді, Японії, Австралії, Новій 

Зеландії (ці країни без додаткової сертифікації визнають товари один одного); - 

отримання українськими виробниками права нанесення європейського знака 

відповідності СЕ (після прийняття АСАА дається 4 роки перехідного періоду 

для українського товаровиробника);  - вимоги українських технічних 

регламентів до продукції та пов‘язаних процесів стануть ідентичними вимогам 

відповідних директив ЄС; - взаємного визнання промислової продукції, що 

відповідає вимогам, згідно яких вона законно перебуває на ринку однієї зі 

сторін [3]. 

Таким чином, гармонізація системи стандартизації та сертифікації у 

відповідності з міжнародними та, зокрема, європейськими нормами, має стати 

вагомим чинником для підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних 
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виробників та їх продукції на світових ринках та поштовхом для розвитку 

національної економіки. 
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Метою аудиту операцій з необоротними активами є встановлення: 

достовірності первинних даних відносно руху необоротних активів; повноти і 

своєчасності відображення первинних даних в зведених документах та 

облікових регістрах; правильності ведення обліку необоротних активів та його 

відповідності прийнятій обліковій політиці; достовірності відображення стану 

необоротних активів у звітності господарюючого суб‘єкта; відповідності 

методики обліку та оподаткування операцій з необоротними активами чинному 

законодавству [3, с. 386]. 

Завданнями аудиту операцій із необоротними активами є:  

– встановлення правильності документального оформлення надходження, 

переміщення, використання та списання необоротних активів;  

– перевірка ефективного використання та збереження;  

– перевірка правильності нарахування зносу основних засобів, інших 

необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів;  

– підтвердження достовірності відображення в бухгалтерському обліку 

первісної та ліквідаційної вартості основних засобів, а також результатів їх 

переоцінки;  

– перевірка доцільності проведення ремонту основних засобів та 

правильності відображення в бухгалтерському обліку зазнаних витрат; 

– вивчення законності проведення операцій, пов‘язаних зі списанням 

необоротних активів унаслідок непридатності їх до використання та ліквідації; 

http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/artide?art_id=246581344
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1315-18
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– підтвердження законності та правильності відображення на рахунках 

бухгалтерського обліку та звітності операцій із необоротними активами [1,            

c. 56]. 

Інформаційними джерелами отримання аудиторських доказів з обліку 

необоротних активів, як правило, визначені: первинні і зведені документи 

(акти, накладні, платіжні доручення, довідки, договори, кошториси і плани на 

ремонт, інвентарні картки, інвентаризаційні описи та інше); облікові регістри 

(Журнали 3, 4, відомості аналітичних рахунків, Головна книга, оборотно-

сальдова відомість та інше); звітність (фінансова, управлінська, статистична, 

податкова); акти попередніх перевірок аудиторської фірми, податкової 

інспекції та інші накази, розпорядження підприємств [2, c. 34].  

Для здійснення аудиту необоротних активів необхідно визначитися з 

етапами перевірки. Пропонуємо виділити наступні:  

 Перший етап - планування аудиту. Застосовується з метою збору 

інформації про правове забезпечення фінансово-господарської діяльності 

суб'єкта господарювання, систему управління, зокрема організацію 

внутрішнього контролю, та досягнення суб'єктом господарювання визначених 

цілей і завдань або набуття кращого досвіду діяльності інших суб'єктів 

господарювання.  

Другий етап - підготовка програми проведення аудиту з урахуванням його 

плану. Під час даного етапу:  

 уточнюється інформація, зібрана на першому етапі, та конкретизуються і 

аналізуються недоліки і проблеми, які вплинули або можуть негативно 

вплинути на рівень управління фінансово-господарською діяльністю суб'єкта 

господарювання;  

 готується програма проведення аудиту, у якій зазначається перелік 

ризикових операцій фінансово-господарської діяльності суб'єкта 

господарювання, які передбачається перевірити, методи перевірки та процедура 

їх застосування, а також відповідальні особи та графік проведення.  

Третій етап - перевірка ризикових операцій фінансово-господарської 

діяльності суб'єкта господарювання. Під час цього етапу  підтверджується або 

спростовується інформація стосовно недоліків і проблем в управлінні такою 

діяльністю.  

Четвертий етап - звітування про результати аудиту. Під час четвертого 

етапу готуються висновки за результатами оцінки рівня управління фінансово-

господарською діяльністю суб'єкта господарювання виходячи з істотності їх 

впливу на фінансово-господарську діяльність. 

За результатами аудиту складається висновок, який повинен включати 

думку аудитора стосовно дотримання законодавства і забезпечення 

ефективності фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання та 

обґрунтовані рекомендації щодо її удосконалення.  

Загальну схему аудиту операцій з необоротними активами можна дослідити 

за допомогою рисунку 1. 
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 Рис. 1. Загальна схема аудиту операцій з необоротними активами 

Обрані методи перевірки та процедура їх застосування повинні 

забезпечувати обґрунтованість висновків за результатами оцінки рівня 

управління фінансово-господарською діяльністю суб'єкта господарювання. 

Аудит необоротних активів 

Фактичний контроль Документальний контроль 

Інвентаризація основних засобів 

Інвентаризація нематеріальних 

активів 

Інвентаризація довгострокових 

фінансових інвестицій 

Інвентаризація капітальних 

інвестицій 

Інвентаризація інших 

необоротних матеріальних 

активів 

Перевірка правильності віднесення 

активів до основних засобів, інших 

необоротних матеріальних активів та НА 

Перевірка достовірності визначення 

строку корисної експлуатації НА 

Перевірка правильності встановлення 

ліквідаційної вартості основних засобів 

та інших необоротних активів  

Перевірка правильності оприбуткування 

основних засобів, нематеріальних активів 

та інших НМА  

Перевірка правильності переоцінки 

необоротних активів  

Перевірка правильності нарахування 
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Перевірка правильності відображення в 

обліку витрат на ремонт ОЗ  

Перевірка відповідності даних 

аналітичного та синтетичного обліку НА 

Перевірка правильності ведення обліку 

орендованих об‘єктів  

Перевірка правильності обліку 

лізингових операцій  

Перевірка правильності оформлення 

вибуття НА 
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Найбільш доцільними методичними прийомами, які можна застосовувати у 

ході перевірки необоротних активів на нашу думку є: інвентаризація, 

обстеження, спостереження, дослідження документів, формальна, логічна, 

експертна, зустрічна, арифметична, нормативна та взаємна перевірка, а також 

хронологічний аналіз господарських операцій, опитування, оцінка документів 

за даними кореспондуючих рахунків, статистичні звіти, економічний аналіз. 

Таким чином, вважаємо, що процесам аудиту необоротних активів на 

підприємстві необхідно приділяти особливу увагу. Проведення якісного аудиту 

необоротних активів значною мірою пов‘язано із методикою його проведення. 

Під час формування методики аудиту необоротних активів необхідно 

враховувати специфіку діяльності кожного підприємства, та будувати план і 

програму перевірки з урахуванням обсягів і якості наданої інформації. 
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З набуттям Україною незалежності, загостренням кризових явищ у 

національній економіці, зростанням зловживань в державному секторі та 

підприємницькій діяльності виникла потреба розвитку аудиторської діяльності. 

22 квітня 1993 року було прийнято Закон України «Про аудиторську 

діяльність» та інші нормативні акти, якими керуються аудитори або 

аудиторські фірми при проведені аудиту фінансової звітності підприємств. 

Виникнення, становлення і подальший розвиток аудиторської діяльності в 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmduce_2016_1_8
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Україні обумовлені суттєвими змінами в економіці країни, ринковим 

спрямуванням й необхідністю незалежного об'єктивного контролю діяльності 

підприємств недержавної форми власності та професійного підтвердження 

достовірності звітності, яка надається користувачам, зацікавленим сторонам.  

Аудит – перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової 

звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки 

аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам 

законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших 

правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами 

користувачів [3].  

Аудит в Україні пройшов свій еволюційний шлях (табл. 1).  

Таблиця 1 

Еволюція аудиту в Україні 
1897-

1992 рр. 

1993-1998 

рр. 
1999-2003рр. 

2003 р. і до 

теперішнього часу 

Створе

ння перших 

аудиторських 

структ

ур 

 

Формуван

ня нормативно-

правової 

бази 

аудиту 

в Україні 

 

Діяльність аудиту 

на новій нормативно-

правовій базі та посилення 

монополь-ного становища 

представ-ників провідних 

аудитор-ських послуг в 

Україні 

Перехід до 

Міжнародних стандартів 

аудиту, адаптація 

аудиторської діяльності 

до них 

 

Більш ніж 25 років аудит в Україні є легалізованим. За цей період часу були 

спроби його скасувати, зробити додатком до ревізії, відмінити або зменшити 

поле обов‘язкового аудиту. Не дивлячись на зазначені перепони, аудит склався 

як професійна діяльність, виконує певні зобов‘язання перед суспільством і має 

перспективи розвитку та удосконалення. У сфері аудиторської діяльності 

суб‘єктом управління і контролю є Аудиторська палата України, яка: 

- здійснює сертифікацію осіб, які мають намір займатися аудиторською 

діяльністю; затверджує стандарти аудиту; затверджує програми підготовки 

аудиторів та за погодженням з Національним банком України програми 

підготовки аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків; 

- веде Реєстр аудиторських фірм та аудиторів;  

- здійснює контроль за дотриманням аудиторськими фірмами та аудиторами 

вимог Закону України «Про аудиторську діяльність», стандартів аудиту, норм 

професійної етики аудиторів;  

- здійснює заходи із забезпечення незалежності аудиторів при проведенні 

ними аудиторських перевірок та організацію контролю за якістю аудиторських 

послуг;  

- регулює взаємовідносини між аудиторами в процесі здійснення 

аудиторської діяльності та у разі необхідності застосовує до них стягнення;  

- здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «Про 

аудиторську діяльність» та Статутом Аудиторської палати України [4, с. 106].  
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Незважаючи, що аудиторська діяльність на сьогодні є не новою сферою, все 

ж таки вона має деякі недоліки у своєму функціонуванні. До основних 

проблемних питань можна віднести наступні:  

- недостатня кількість кваліфікованих аудиторських кадрів; 

- недостатність методичних та теоретичних розробок з аудиторського 

контролю;  

- відсутність типових форм документів з аудиту (договорів, висновків 

тощо); 

- відсутність методичних рекомендацій з питань комп‘ютеризації аудиту;  

- відсутність чіткого механізму формування ціни аудиторських послуг 

тощо; 

- недосконалість контролю якості аудиторських послуг. 

Разом з тим впровадження аудиту в сферу підприємницької діяльності має в 

цілому для держави істотні переваги порівняно з іншими формами фінансово-

господарського контролю, зокрема:  

– значна економія державних коштів на утримання контрольно-ревізійного 

апарату;  

– надходження додаткових коштів у бюджет за рахунок сплати 

аудиторськими фірмами (аудиторами-підприємцями) податків;  

– незалежність, конкурентна боротьба, відповідний професіоналізм 

аудиторів, що сприяє підвищенню якості перевірок;  

– можливість вибору аудитора замовником тощо [2, с. 81]. 

В останні роки на Європейському економічному просторі було прийнято 

декілька важливих документів, які спрямовані на подолання занепокоєності 

суспільства щодо якості аудиторських послуг, посилення контролю над 

аудитом та відновлення довіри до фінансової звітності за результатами аудиту. 

Це: Директива 2014/56/ЄС Європейського парламенту та Ради від 16 квітня 

2014 р., що вносить зміни до Директиви 2006/43/ЄС про обов'язковий аудит 

річних звітів та консолідованих звітів (стосується Європейського економічного 

простору) та Регламент (ЄС) № 537/2014 Європейського Парламенту та Ради 

від 16 квітня 2014 про особливі вимоги до обов'язкового аудиту суб'єктів 

громадського інтересу і скасування Рішення Європейської Комісії 2005/909 

/ЕК. Зазначені документи є основними документами Європейського Союзу, які 

регулюють здійснення аудиторської діяльності в країнах Європейського 

економічного простору. Вони роблять наголос на тому, що мають бути 

встановлені детальні правила для того, щоб обов'язковий аудит суб'єктів 

суспільного інтересу був аудитом відповідної якості і проводився зовнішніми 

аудиторами та аудиторськими фірмами, щодо яких діють жорсткі вимоги. 

Об'єктивність, незалежність, відповідальність, сумлінність та надійність 

зовнішніх аудиторів та аудиторських фірм, що здійснюють обов'язковий аудит 

суб'єктів суспільного інтересу, мають підвищуватися за рахунок єдиного 

підходу до його регулювання [1, с. 21]. 
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Європейський напрям розвитку України потребує гармонізації 

законодавства України у сфері аудиту до загальноєвропейських норм. З цією 

метою необхідно запровадити систему суспільного нагляду аудиторських фірм, 

які проводять аудит підприємств суспільного інтересу. Зокрема, створити орган 

суспільного нагляду із висококваліфікованих спеціалістів, які не є 

практикуючими аудиторами, розмежувати його функції з Аудиторською 

палатою України. Поліпшити регуляторну діяльність у сфері аудиту шляхом 

внесення необхідних змін до закону про аудиторську діяльність для 

законодавчого забезпечення суспільного нагляду за аудиторською діяльністю 

та її суб'єктами в Україні. Для запобігання конфлікту інтересів, що виникає при 

наданні супутніх не аудиторських послуг суб'єктам господарювання, які мають 

суспільний інтерес, необхідно встановити перелік послуг, які є несумісними з 

проведенням обов'язкового аудиту. Визначити напрями підвищення 

ефективності, незалежності та послідовності регулювання та контролю якості 

аудиторських фірм, які проводять обов'язковий аудит суб'єктів суспільного 

інтересу. 
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Одне з провідних місць у вирішені завдання підвищення ефективності 

діяльності підприємства належить аналізу беззбитковості, суть якого полягає в 

пошуку критичного обсягу реалізації продукції, при зменшенні якого 

підприємство починає зазнавати збитків [7, с. 412].  

Результати аналізу беззбитковості дозволяють з‘ясувати, яким чином 

впливає на прибуток зміна найважливіших економічних параметрів, наприклад: 

постійних та змінних витрат, обсягу виробництва та ціни продажу, структури 

асортименту продукції [3]. 

На думку В. Галушко, тільки беззбитковість і є визначним моментом 

фінансової успішності підприємства [2, с. 3].  

Аналіз беззбитковості побудований на основі розподілу витрат на змінні та 

постійні, а також розрахунку точки беззбитковості, яка визначає критичний 

обсяг реалізації.  

Точка беззбитковості – це обсяг діяльності, при якому доходи підприємства 

дорівнюють його витратам, відповідно прибуток дорівнює нулю [4, c. 167]. Для 

її обчислення можна використовувати три методи: рівняння, маржинального 

доходу, графічного зображення. 

Розрахунок точки беззбитковості по своїй суті є спробою комплексно 

розглянути взаємодію пропозиції, якою підприємство здатне управляти, і 

попиту, управляти яким неможливо й можна намагатися лише вплинути на 

нього. Оскільки основним фактором формування пропозиції є витрати, то 

основою такого аналізу стає розгляд співвідношень між загальним доходом від 

продажів і загальним рівнем витрат при різних рівнях цін і продажів [6, с. 125].  

Аналіз точки беззбитковості є найпотужнішим з інструментів для 

забезпечення прийняття керівництвом або власником ефективного і, головне – 

економічно обґрунтованого управлінського рішення стосовно:  

- початкового періоду діяльності нового підприємства. 

- започаткування виробництва нового виду продукту. 

- структурних змін у існуючому асортименті з метою отримання 

найвищого прибутку. 

К. Друрі визначив два підходи до визначення точки беззбитковості: 

бухгалтерський та економічний [5, с. 4]. Найбільш точніший – економічний 

підхід, у якому передбачається поведінка видатків у тривалому періоді: 

незмінне збільшення видатків з початку освоєння виробництва, конкретна 

стабілізація змінних витрат у період глобального випуску продукції та 

зростання видатків. 

Для  проведення розрахунку беззбитковості треба виконати наступні дії: 

1. Розподілити витрати по критерію залежності від зміни обсягу 

виробництва (постійні та  змінні); 

2. Визначити розмір змінних витрат на одиницю продукції; 

3. Ціну реалізації продукції вважати незмінною; 

4. Вважати, що закупівельні ціни на сировину, матеріали, послуги, що 

використовуються у виробничому процесі - не змінюються; 
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5. Продуктивність праці - вважати незмінними; 

6. Обсяг виробництва вважати рівним обсягу продажу у періоду, який 

аналізуємо; 

7. Обсяг операційного прибутку враховувати до його оподаткування. 

Основним в аналізі видатків і визначення точки беззбитковості є аналіз 

структури витрат та виділення серед них постійних і змінних. Так як при 

нечіткому визначенні величини постійних чи змінних витрат отримаємо 

неправильний підсумок стосовно створення точки беззбитковості [1, с. 135]. 

Розглянемо формулу для розрахунку точки беззбитковості або порогу 

рентабельності: 

Т бб=А/M, 

де  Т бб - точка беззбитковості (кількісно), 

 А-постійні витрати (сумарно), 

 M- маржинальний дохід (contributionmargin) на одиницю продукту (різниця 

між ціною продажу та вартістю змінних витрат на одиницю продукції). 

Аналіз взаємозв‘язку «витрати–обсяг–прибуток» може бути здійснений за 

допомогою графіків: беззбитковості, взаємозв‘язку «прибутки–обсяг», 

маржинального доходу.  

На графіку беззбитковості по осі абсцис відображають обсяг діяльності або 

відсоток використання виробничої потужності. По осі ординат відображають 

витрати та дохід від реалізації. Точка перетину лінії загальних витрат та лінії 

доходу від реалізації і є точкою беззбитковості.  

Графік взаємозв‘язку «прибуток–обсяг» показує залежність прибутку від 

обсягу реалізації в натуральних або грошових одиницях.  

На графіку маржинального доходу, на відміну від графіку беззбитковості, 

спочатку проводиться лінія змінних витрат, до якої потім додаються постійні 

витрати. Це дає можливість показати величину маржинального доходу, зона 

якого знаходиться між лініями  доходу від реалізації та змінних витрат . 

Графік дозволяє швидко провести порівняння впливу на прибуток 

альтернативних варіантів цін, перемінних витрат при зміні обсягу продажів.  

Для більшої конкретики існує  розрахунок ліквідної точки беззбитковості, 

який можна навести як рівняння, побудоване на основі формули, складові якої 

скориговані на величину немонетарних статей: 
 

 

      Ліквідна                     постійні витрати – величина немонетарних статей 

        точка           =         ціна – зміні витрати на одиницю продукції – величина 

беззбитковості                      немонетарних статей на одиницю продукції 
                                     

Наступний показник, який свідчить про перспективне становище 

підприємства та має бути залученим до стратегічного плану розвитку - запас 

міцності-операційний важіль (degreeoperatingleverage)-DOL. Цей показник 

дорівнює відношенню темпів приросту обсягу продажу до темпу приросту 

прибутку. За своєю суттю він відображає чутливість прибутку до зміни обсягу 

продажу, тобто, у скільки разів збільшиться (зменшитися) прибуток при 
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збільшенні(зменшенні) обсягів продажу. Маємо зрозуміти, що чим вище 

значення операційного важелю, тим вище операційний ризик, це з одного боку, 

а з іншого - чим вище ризик, тим більше можливий прибуток. 

DOL=M/P,  

де  DOL-операційний важіль, 

 M-маржинальний дохід від продажу, 

 P-прибуток від продажу. 

Цей показник дає розуміння того, на скільки зміниться  прибуток  у разі  

зміни обсягу продажу. Високий рівень операційного важеля характерний для 

капіталомістких галузей (наприклад : важке машинобудування, сталеливарна 

промисловість), які несуть значні постійні витрати (утримання та 

обслуговування будівель і приміщень, витрати по оренді, постійні 

загальновиробничі витрати, комунальні платежі, заробітна плата 

управлінського персоналу, податок на майно і землю тощо).  

Вплив операційного важеля може бути як негативним так і позитивним. 

Умовою позитивного впливу операційного важеля служить досягнення на 

підприємстві такого рівня виручки, яка покриває всі постійні витрати (стан 

беззбитковості). Поряд з цим при зниженні обсягів продажів можливий 

негативний ефект операційного важеля виявляється в тому, що прибуток буде 

знижуватися тим швидше, чим вище частка постійних витрат. 

Усі вище наведені, досить доступні та прості, як на перший погляд методи 

CVP-аналізу, як правило, повинні використовуватися там, де виробництва 

мають різнорідну та багатономенклатурну структуру доходів.  

Таким чином, проведення аналізу беззбитковості виробництва дозволяє 

обґрунтувати доцільність прийняття управлінських рішень у поточній 

діяльності та забезпечити рентабельність виробничої діяльності в перспективі. 
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В Україні чимало підприємств потерпають від неефективного використання 

ресурсів: людських, фінансових, матеріальних, відсутності даних необхідних 

для прийняття управлінських рішень та ефективного розвитку суб‘єкта 

господарювання. Цих проблем, на нашу думку, можна уникнути шляхом 

впровадження на підприємствах налагодженої та упорядкованої системи 

внутрішнього контролю (аудиту). 

Контроль дозволяє вчасно виявити несприятливі події та здійснити 

втручання в процеси з метою необхідних змін, не доводячи стан підприємства 

до кризового, такого, що потягне істотні втрати або загрожуватиме самому 

існуванню бізнесу [6, c. 5] 

Внутрішній контроль на підприємстві – це процес, що повинен 

реалізовуватися постійно повноважними органами управління (починаючи з 

наглядової ради, менеджерів усіх рівнів) і співробітників підприємства із 

застосуванням певних процедур і методів контролю на базі доступної 

інформації. Отже, внутрішній контроль направлений на створення необхідних 

передумов і підвищення ймовірності того, що підприємство в цілому і його 

менеджмент зокрема досягнуть поставленої мети. 

Проте, навіть добре вибудована і організована система внутрішнього 

контролю потребує своєї ефективності як з точки зору досягнення поставлених 

цілей, так і з точки зору економічності. Цьому сприяє внутрішній аудит. 

Існує багато трактувань поняття «внутрішній аудит», які різняться між 

собою та є неоднозначними.  

Так, В. П. Пантелєєва та М. Д. Корінько вважають, що внутрішній аудит – 

це діяльність з оцінювання, яка організована в межах суб‘єкта господарювання 

і яку виконує окремий його відділ чи окрема особа [7, с. 23].  

Ф. Ф. Бутинець під внутрішнім аудитом розуміє організовану на 

підприємстві, діючу в інтересах його керівництва та (або) власників і 

регламентовану внутрішніми нормативними актами систему контролю за 

дотриманням встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку, 

складання та подання звітності, внутрішнього її аналізу, та надійністю 

функціонування всієї системи внутрішнього контролю [1, с. 188]. 

Незважаючи на велику кількість думок і визначень, можна узагальнити їх в 

одне поняття сутності внутрішнього аудиту, а саме – це створена система 

спостереження, контролю, вивчення та оцінки діяльності підприємства, з метою 



52. Актуальні  напрямки сучасної науки та освіти .  2019 р. Випуск 5.  

 

захисту інтересів власників щодо збереження та ефективного використання 

ресурсів підприємства, а також отримання достовірної та повної інформації для 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень. 

Створення внутрішнього аудиту та нормативної бази, що регулює її 

діяльність на підприємстві на сьогодні є актуальним та складним питанням. 

Метою створення внутрішнього аудиту повинно бути не створення системи 

контролю, гарантуючу відсутність помилок та неефективність в діяльності, а 

структури, яка допоможе їх своєчасно виявляти і усунути.  

Система внутрішнього аудиту повинна функціонувати на підприємстві, як 

незалежна структура, від цього залежатиме її об‘єктивність. Мета її полягає в: 

сприянні найефективнішому виконанню завдань, цілей підприємства; пошуку 

шляхів підвищення результатів діяльності підприємства; удосконаленню 

організації управлінням підприємством; контролю за витратами ресурсів; 

здійсненні необхідних змін у середині підприємства для ефективності 

управління в цілому. 

Фактори, які сприяють створенню служби внутрішнього аудиту (СВА) на 

підприємстві є: створення нових філій, та їх віддаленість; освоєння нових видів 

діяльності; необхідність отримання повної та об‘єктивної інформації про 

діяльність суб‘єкта господарювання. 

Ефективне його впровадження на підприємстві може бути тільки за умови 

стандартизації.  

Вибір організаційної форми відділу внутрішнього аудиту визначається 

індивідуально для кожного підприємства судячи з того, яка у нього 

організаційно-правова форма, специфіка та масштаб діяльності. Великий вплив 

на цей вибір мають також цілі підприємства та функціональні обов‘язки, які 

визначають для внутрішніх аудиторів власники та керівники підприємства. 

Основою ефективного та якісного функціонування відділу внутрішнього 

аудиту є норми, які визначають йогo організаційну тa технічну сторони. Такі 

норми, зазвичай, базуються на основі вже існуючих нормативно-правових 

актів, з урахуванням умoв функціонування підприємствa, йогo організаційної 

структури, спеціалізaції, враховуючи кваліфікaцію спеціалістів і нaявність 

мaтеріально-технічного фундаменту.  

Головне завдання служби внутрішнього аудиту полягає у збиранні, обробці 

інформації та створенні на цьому ґрунті висновків і рекомендацій.  

Для ефективного  функціонування служби внутрішнього аудиту, інформація 

повинна збиратись з врахуванням існуючої системи інформування  та обміну 

даними. Це дає змогу забезпечити тісну взаємодію відділу внутрішнього аудиту 

з усіма структурними підрозділами, без цього неможливо результативно 

розв‘язувати проблеми ефективної організації служби внутрішнього аудиту як 

підсистеми управління [4]. 

Сучасні виробництва, переважно виділяють два види побудови СВА, вибір 

якої залежить від загальної  структури підприємства:  

а) командний метод побудови служби внутрішнього аудиту. Він доцільний 
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коли організаційна структура на підприємстві не дуже складна. Цей метод 

побудови СВА найбільш поширений та оптимальний, як фінансово, так й з 

точки зору доступності та організації СВА є найбільш розповсюдженим і 

оптимальним з точки зору витрат на його впровадження та простоту 

комунікаційних зв‘язків. 

б)  сегментний метод. Його суть у створенні відділу внутрішнього  аудиту у 

кожному сегменті. Упорядковує та контролює головний аудитор підприємства. 

Така складна побудова служби прийнятна лише на великих підприємствах. 

Коли визначена форма організації відділу й системи внутрішнього аудиту, 

керівник відділу має скоординувати  та урегулювати його роботу, а саме: 

- визначити внутрішню структуру; 

- розподілити обов‘язки між співробітниками служби; 

- встановити підзвітність; 

- вирішити організаційно-методичні питання з функціонування відділу в 

цілому. 

Основними завданнями, служби внутрішнього аудиту, є:  

- забезпечення відповідності принципам корпоративного управління;  

- оцінка надійності та ефективності системи внутрішнього контролю на 

підприємстві, а також надання консультаційної підтримки менеджменту 

підприємства на етапі розробки систем і процедур системи внутрішнього 

контролю;  

- оцінка системи управління ризиками;  

- оцінка ефективності та економічності управління бізнес-процесами. 

Внутрішній аудит повинен забезпечити не тільки якісний аудит об‘єктів 

контролю, але й розробку ефективних рекомендацій та подальший контроль за 

їх виконанням [6, c. 40]. 

Об'єкти внутрішнього аудиту визначаються його цілями і завданнями. 

Основними об'єктами внутрішнього аудиту є стан ведення бухгалтерського 

обліку на підприємстві, фінансова звітність, стан активів підприємства і джерел 

їх утворення, забезпеченість підприємства власними обіговими коштами, 

забезпеченість власними засобами; платоспроможність і фінансова стійкість, 

система управління підприємством; робота економічних і технічних служб, 

сплата податків підприємством; господарські процеси тощо.  

Одним з найважливіших аспектів діяльності внутрішнього аудиту є 

визначення та аналіз можливих зовнішніх і внутрішніх ризиків при розробці та 

впровадженні нових проектів, а також розробки рекомендацій, що дозволяють 

знизити рівень ризику або мінімізувати можливі втрати [2]. 

На практиці оцінити ефект від внутрішнього аудиту важко, оскільки: 

результат не завжди вимірюється кількісно; ефективність залежить не тільки 

від відділу внутрішнього аудиту, але й значною мірою від рішень керівництва, 

які ґрунтуються на висновках аудиторів та якості дій з упровадження 

рекомендацій служби внутрішнього аудиту.  

Тим не менш основним і вирішальним моментом оцінки діяльності СВА є 

підвищення результативності і ефективності діяльності суб‘єкта 
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господарювання та відсутність суттєвих зауважень під час зовнішніх перевірок 

[4]. 

Таким чином, ефективна система внутрішнього аудиту є одним із способів 

контролю за правомірністю та ефективністю діяльності усіх підрозділів 

суб‘єкта господарювання. За її допомогою удосконалюється не тільки система 

бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю на підприємстві, а й якість 

управляння в цілому.  

Проте, до основних проблемних аспектів внутрішнього аудиту в Україні 

слід віднести недостатнє нормативне та методологічне забезпечення, що 

призводить до нерозуміння самих принципів, методів, методології та процедур 

внутрішнього аудиту, відсутність внутрішніх розробок щодо організації та 

методики внутрішнього аудиту на підприємстві. 
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Механічно діючи на поверхневий шар ґрунту за допомогою знарядь праці, 

людина використовує її як предмет праці. Ріст і розвиток рослин забезпечується 

завдяки використанню фізико-хімічних і механічних властивостей землі, тобто 

у цьому випадку земля виступає як засіб праці. У процесі 

сільськогосподарського використання землі вона не вичерпує свої властивості 

повністю, не змінює місцезнаходження й розміри. При правильній експлуатації 

землі вона  може бути використана протягом багатьох виробничих циклів, якщо 

тільки природні катаклізми не зашкодять цьому процесу. Таке використання 

землі характеризує її як основний засіб виробництва, котрий у сільському 

господарстві є незамінним. 

З розвитком цивілізації людина все активніше впливає на родючість ґрунту. 

Ступінь цього впливу визначається рівнем розвитку виробничих сил 

суспільства та об‘єктивними умовами їх реалізації. Родючість ґрунту – це 

результат взаємодії природних і економічних процесів, які протікають у 

конкретних умовах ведення землеробства [5]. 

Цінність землі визначає її здатність задовольняти особисті та економічні 

потреби людей. Вкладена в землю праця, що перетворює її у цінність, тим 

самим перетворюється у капітал, оскільки капітал – це сукупність різнорідних і 

відтворювальних економічних ресурсів, які дозволяють отримувати доход. 

Земля, як фактор виробництва, при розвинутих ринкових відносинах, 

одночасно виступає і, як просторово обмежений матеріальний об‘єкт і, як одна 

з форм матеріалізації капіталу. 

Ефективність використання земельних угідь, як соціально-економічна 

категорія є складним та багатогранним процесом. На сьогоднішній день не 

існує єдиного підходу до визначення рівня ефективності використання 

земельних ресурсів. На нашу думку, дану проблему слід розглядати з точки 

зору ефективності землекористування по відношенню до оточуючого 

середовища, до матеріального виробництва та до суспільства в цілому. Тобто, 

визначити ефективність використання землі одним показником важко, оскільки 

розрізняють екологічну, технічну, економічну та соціальну ефективність землі.  

Складність визначення ефективності використання земельних ресурсів 

полягає в існуванні специфічних особливостей землі. Земля, як і інші ресурси, 

без взаємодії один з одним (у даному випадку без поєднання із працею й 

капіталом) не в спромозі створити у потрібній кількості продукти, необхідні 

людям. Земля, з одного боку, є джерелом сільськогосподарського продукту, а, з 

іншого – джерелом відновлення власної продуктивної сили. Оптимальне 
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сільськогосподарське виробництво передбачає гармонізацію цих обох функцій. 

Без реалізації жодної з них використання землі не може бути ефективним [7]. 

Визначення економічної ефективності використання земельних угідь є 

аналізом ефективності багатогранного й динамічного процесу, який тісно 

пов‘язаний з умовами зовнішнього й внутрішнього середовища організацій. 

Серед значної кількості факторів, впливаючих на ефективність, доцільно 

виділити фактори прямої та опосередкованої дії на використання земельних 

ресурсів. 

До факторів прямої дії слід відносити: природно- екологічне середовище, 

форму власності на землю, умови функціонування земельного ринку, ступінь 

використання трудових, матеріально-технічних і фінансових ресурсів, форми 

організації землекористування та виробництва, рівень менеджменту та інші 

фактори й умови. Такі фактори як рівень науково-технічного прогресу в країні 

та в аграрному секторі економіки, соціально-економічні умови, розвиток 

інфраструктури аграрного ринку, рівень попиту й відношення споживачів до 

продукту вітчизняного виробництва не мають прямого впливу на ефективність 

використання земельних ресурсів і носять опосередкований характер. 

Для того, щоб виробництво товарів було ефективним, необхідно 

забезпечити не тільки мінімум витрат, але і випуск товарів у такому 

асортименті, який відповідає бажанням людей заплатити за них. Якщо різні 

споживачі віддають перевагу різним видам продукції, стає дуже важко 

визначити скільки і чого дати кожному споживачеві, щоб у всіх була однакова 

гранична норма трансформації. На це потрібні колосальні інформаційні та 

матеріально-технічні ресурси, тоді як добре налагоджена ринкова конкуренція 

дозволяє отримати ефективний результат при відносно низьких витратах. 

Характеризуючи рівень використання землі доцільно виходити з того, що в 

ринкових умовах проблема ефективності пов‘язана з питанням сталості 

розвитку господарств. Відповідно до принципу взаємозамінності ресурсів, 

однаковий обсяг виробництва продукції може бути досягнутий за рахунок їх 

різної комбінації, іншими словами, якусь частку земельних ресурсів можна 

замінити працею або капіталом і навпаки. Враховуючи те, що що праця є 

важливішим фактором у порівнянні з капіталом, тому в умовах інтенсифікації 

слід очікувати скорочення попиту на працю, особливо, на працю 

некваліфіковану. 

Тому орієнтуючись на ефективне використання землі на базі її 

інтенсифікації, одночасно необхідно вирішувати і проблему використання 

робочої сили, інакше це викликає соціальне напруження і загрожує сталому 

розвитку підприємств[4; 8]. Досвід Європи і США показує, що вирішити цю 

проблему можна розвиваючи несільськогосподарську діяльність на селі. 

Таким чином, ефективність використаня земельних ресурсів в Україні це 

складне і багатогранне явище, яке потребує системного підходу на рівні 

держави, регіону та сільскогосподарського підприємства. 
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У червні 2018 року набув чинності закон України «Про товариства з 

обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі закон), який замінив собою 

старий закон України «Про господарські товариства» 1991 року та Цивільний 
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Кодекс України в частині регулювання діяльності товариств з обмеженою та 

додатковою відповідальністю. 

Близько 70% усіх корпоративних спорів, які розглядаються господарськими 

судами, виникають у товариствах з обмеженою відповідальністю. Викликано це 

не лише тим, що в Україні зареєстровано понад півмільйона юридичних осіб 

цієї організаційно-правової форми. Основним джерелом таких конфліктів була 

нормативна неврегульованість, недосконалість формулювань положень 

нормативних актів, законодавчі колізії у даній сфері.  

Вже зараз очевидно, що закон містить положення, які заповнять прогалини у 

регулюванні правовідносин у ТОВ та на нормативному рівні закріпить ті 

позиції, які формувалися судовою практикою, виходячи з принципів 

розумності, справедливості, верховенства права.  

Згідно із законодавством, чинним до прийняття закону, установчі документи 

товариства з обмеженою відповідальністю повинні були містити відомості про 

розмір часток кожного з учасників. Внесення змін до статуту товариства 

належало до виключної компетенції загальних зборів учасників ТОВ. Для 

державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в 

ЄДР, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подавались 

установчий документ юридичної особи в новій. 

Новий же закон більше не відносить відомості про розмір часток кожного з 

учасників ТОВ до обов'язкової інформації, що має міститися у статуті 

товариства. 

Також законом внесено зміни до ст.17 Закону про державну реєстрацію. 

Згідно з новою редакцією зазначеної статті для державної реєстрації змін до 

відомостей про склад учасників ТОВ подається лише акт приймання-передачі 

частки (частини частки) у статутному капіталі товариства. І що особливо 

важливо, документ подається особою, яка набула частку (частину частки) у 

статутному капіталі товариства, або особою, яка передала її. 

Недосконалість правового регулювання також призвела у минулі роки до 

дуалізму правових позицій судів у вирішенні питання, з якого моменту 

спадкоємець може стати учасником ТОВ. 

Новим законом передбачено, що у разі смерті або припинення учасника 

товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без 

згоди учасників товариства. А для того, щоб спадкоємець став учасником ТОВ 

йому достатньо звернутися до реєстратора із заявою про вступ до товариства та 

доказом набуття права на спадщину або доказом правонаступництва (оригінал 

документа або його копія, вірність якої засвідчена нотаріально або тим, хто 

видав документ). 

Як відомо, до останнього часу законодавством було встановлено, що 

загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні 

учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 50 

відсотками голосів. Установчими документами товариств, у статутному 

капіталі яких відсутня державна частка, можливо було встановити інший 
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відсоток голосів учасників (представників учасників), за умови присутності 

яких загальні збори учасників вважаються повноважними. 

Неможливість зібрати необхідний кворум часто не давала можливості 

прийняти рішення, необхідні для діяльності товариства та відповідно 

паралізувала таку діяльність, що призводили до необхідності звертатися до 

суду. Судова практика дотримувалась позиції, що суд не може змусити 

учасника взяти участь у загальних зборах чи вважати такі збори повноважними 

за відсутності кворуму. 

На противагу, новий закон про ТОВ не оперує поняттям кворуму. Тому, це 

має позитивно вплинути на розвиток правовідносин у ТОВ. 

Порядок та момент припинення корпоративних прав було визначено 

статтею 148 ЦК України та статтею 10 закону України «Про господарські 

товариства». 

Учасник ТОВ мав право у будь-який час вийти з товариства незалежно від 

згоди інших учасників та самого товариства. Вихід зі складу учасників 

товариства не пов'язувався ні з рішенням загальних зборів учасників, ні з 

внесенням змін до установчих документів товариства. Положення установчих 

документів, які обмежували чи забороняли право на вихід учасника з 

товариства, визнавались такими, що суперечать чинному законодавству. 

Новий закон звужує безумовність виходу будь-якого учасника з ТОВ. За 

нормами нового закону учасник товариства, частка якого у статутному капіталі 

товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який 

час без згоди інших учасників. В той час як учасник товариства, частка якого у 

статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти 

з товариства лише за згодою інших учасників. 

Новим же законом чітко встановлено момент, з якого учасник вважається 

таким, що вийшов з товариства - з дня державної реєстрації його виходу. Для 

здійснення такої реєстрації учаснику достатньо подати реєстратору заяву про 

вихід з товариства. Учаснику ж який володіє часткою 50 або більше відсотків 

додаткову необхідно подати документ, що підтверджує отримання згоди від 

інших учасників на його вихід. 

Але ж поряд з позитивними новелами, у законі, на наш погляд, є і негативні 

положення. 

Закон лібералізував корпоративне управління та передав більше питань, 

пов‘язаних з управлінням товариством на розсуд учасників, скасувавши ряд 

норм, які обмежували можливості учасників вирішувати певні питання на 

власний розсуд. 

З розширенням меж вільного розсуду учасників виникають ризики 

конфліктів, якщо учасники не зможуть дійти згоди щодо певних питань 

діяльності товариства. 

Новий закон надає учасникам право встановлювати правила, за якими ті чи 

інші питання потребують одностайного голосування або більшості у 2/3 чи 3/4 

від загальної кількості голосів учасників. 
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Закон також передбачає, що одностайним голосуванням мають 

вирішуватись питання про створення нового органу товариства або придбання 

товариством частки учасника. Для вирішення питання про зміну розміру 

статутного капіталу товариства, внесення змін до статуту, про реорганізації та 

ліквідації товариства потрібно 3/4 голосів всіх учасників. 

За таких умов «патові» ситуації виникатимуть все частіше. 

У випадку складного масштабного бізнесу «патові» ситуації можуть 

призвести до значних фінансових втрат чи спричинити інші негативні наслідки 

в довгостроковій перспективі. 

Законом передбачено, що протокол загальних зборів з таких питань як 

виключеня учасника з товариства, збільшення статутного капіталу товариства 

підписують всі учасники, що голосували за таке рішення. При чому всі вказані 

підписи повинні бути посвідчені нотаріусом. Можна собі тільки представити 

засвідчення підписів нотаріусом у товаристві, яке знаходиться в сільскій 

місцевості з кількістю учасників наприклад 50 чоловік. Раніше протокол 

підписували голова та секретар зборів і їх підписи посвідчувалися нотаріально. 

Звичайно практика покаже дієвість нового закону, але труднощі з його 

виконанням однозначно приведуть до значних фінансових втрат в товариствах, 

особливо товариствах сільськогосподарського спрямування. 
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Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства потребує 

вдосконалення всього господарського механізму з метою стимулювання 

експортно-імпортних операцій, підтримки конкурентоспроможності 

підприємства. Розгляд організаційно-економічного механізму господарської 

діяльності підприємства вказує на його принципи формування длядіяльності: 

https://jurliga.ligazakon.net/
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1) єдність і цілісність організаційно-економічного механізму в загальній 

діяльності підприємства; 

2) раціональне співвідношення двох підсистем, а саме організаційної та 

економічної; 

3) забезпечення ефективного сполучення всіх окремих механізмів для 

ефективного розвитку зовнішньоекономічної діяльності; 

4) узгодження стратегії розвитку експортно-імпортних операцій 

підприємства з тенденціями розвитку зовнішнього середовища; 

5) обов‘язкова участь працівників підприємства у виборі ефективної 

стратегії зовнішньоекономічної діяльності та її впровадженні. 

В цілях бухгалтерського обліку, згідно П(С)БО 21 «Вплив зміни валютних 

курсів», при обліку зовнішньоекономічних операцій проводять розрахунок 

курсових різниць за монетарними статтями (розрахунки по яких будуть 

відбуватись грошовими коштами, чи самі грошові кошти): 

1) на дату проведення розрахунків; 

2) на дату балансу (останній день звітного періоду). 

Курсові різниці (виникають при переоцінці статей балансу) необхідно 

відокремлювати від сумових різниць (виникають при використанні різних видів 

валютних курсів – НБУ та комерційного). Обліковується валюта та інша 

монетарна стаття згідно з офіційним курсом НБУ, а не комерційним. 

Наприклад, ТОВ «Українка» 15.02. відвантажило фірмі «ЮГ» (Італія) 

товарів на 1000 у.о. Кошти від покупців надійшли на валютний рахунок 28.02. 

Курси НБУ 15.02.  25,6 грн.;  28.02  25,65грн. за 1 у.о. 

Таблиця 1. Відбитя в обліку нарахування курсових різниць 
 

Дата Господарська операція Дт Кт Сума 

15.02. Відгружено товару 1000 х 25,6 = 25600 362 702 1000 у.о. / 25600,00 грн. 

28.02 Надійшла оплата за товар від покупця  

1000 х 25,65 = 25650 

312 362 1000 у.о. / 25650,00 грн. 

28.02. Нарахована курсова різниця  

1000 х (25,65-25,6) 

362 714 50,00 грн. 

 

Для розрахунків в установі банку відкриваються валютні рахунки. Для 

підприємств, що здійснюють ЗЕД, існують транзитні (для зарахування 

валютної виручки першого класифікатора валют) та поточні (для проведення 

операцій з валютою) рахунки. За бажанням клієнта можуть відкриватися 

кредитні та депозитні валютні рахунки. 

Відкриття валютних рахунків дозволяється всім господарюючим суб‘єктам 

України незалежно від форми власності та видів діяльності. 

Загальні принципи здійснення експортно-імпортних операцій 

підприємством – це невелика кількість загальновизнаних у всьому світі правил, 

що стали своєрідними загальновідомими істинами, яких дотримуються всі 

учасники міжнародних ділових операцій. Хоча в різноманітних виданнях набір 

цих принципів може різдо таких трьох головних: науковість, системність, 

взаємна вигідність. 
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Проблема вибору і формування здійснення ефективних експортно-

імпортних операцій підприємства багатогранна, витоки її вирішення лежать у 

засадах державної зовнішньоекономічної політики, зокрема політики підтримки 

та стимулювання експорту, яка б передбачала активне й чітке застосування 

найважливіших економічних, правових та адміністративних важелів, 

спрямованих на пріоритетний розвиток зовнішньоекономічної сфери. 

Формування досконалої стратегії здійснення ефективної експортно-

імпортної діяльності підприємства дає змогу уникнути багатьох організаційних 

труднощів, змінити експортні можливості підприємства відповідно до ситуації 

на зовнішньому ринку, підвищити конкурентоспроможність основної продукції 

експорту. 

Отже, форми й методи за такої діяльності не можуть залишатися 

незмінними, вони повинні обов‘язково пристосовуватись до змін у 

зовнішньому середовищі. 
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Методологічні обгрунтування раціонального використання ресурсів 

підприємства – це комплексний підхід до досягнення ефективності процесів 

вивчення, мобілізації, накопичення, розподілу ресурсів, а також здійснення 

планування, контролю, моніторингу та інших процедур, спрямованих на 

ефективне та раціональне використання ресурсів і зниження ризику в 

діяльності підприємства. 
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Методологічні підходи до стратегічного управління розвитком підприємств, 

засновані на концепції раціонального використання ресурсів, розкривають їхню 

сутність і забезпечують поєднання з інноваційними напрямами розвитку, 

принципами економічної стабільності і стійкості, територіальних форм 

взаємодії. 

Сучасні вимоги у виробничій діяльності характеризуються підвищенням 

щодо якості продукції та послуг і розширення їх асортименту, задоволення 

соціальних запитів суспільства. 

Прогнозування змін зовнішніх умов, наслідків прийнятих рішень і 

обґрунтування необхідної своєчасної реакції управління підприємством на 

очікувані наслідки досягається шляхом перерозподілу наявних, залучення 

додаткових фінансових, матеріальних і трудових ресурсів. 

Визначення критеріїв ефективності управління використанням ресурсів у 

системі показників засноване на використанні довгострокових, проміжних і 

короткострокових критеріїв виробництва як здатності виробляти кількість 

продукту відповідної якості, якої вимагає споживчий ринок. 

Серед наявних способів оцінки ефективності та оптимізації використання 

ресурсів підприємства найбільш поширеними є фінансовий підхід, який 

передбачає розрахунки фінансової віддачі і змішаний підхід, що включає також 

і нефінансовий складник. Розглядаючи питання ефективності використання 

ресурсів, можна дійти висновку, що вони актуальні для управління 

підприємствами всіх типів і форм власності. 

Доцільною в процесі оцінки загальної ефективності використання ресурсів 

буде характеристика забезпеченості фінансовими ресурсами, необхідними для 

стабільного функціонування підприємства, аналіз їх розміщення і рух у процесі 

виробництва [14]. 

Тому узагальнюючим показником, який визначає вплив раціонального 

використання ресурсів підприємства на підвищення їх ефективності (E), буде 

оцінка впливу таких параметрів, як фактор трудових ресурсів (K1), ресурсів, 

використовуваних у виробництві продукції (K2), природних ресурсів (K3), 

інтелектуальних та інформаційних ресурсів використання ресурсів (K4), 

фінансових ресурсів (K5) [13]: 

Ε = FΣ K1
n
;       (1) 

де Ε – ефективність раціонального використання ресурсів; 

K1 – індекси, що характеризують фактори і їх вплив на економічний 

розвиток підприємств і промислової території (n = 1; 2; 3; 4; 5). 

Таким чином, методологічні основи ефективного використання ресурсів у 

діяльності підприємств спрямовані на: 

– можливість створення нової структури управління ресурсами 

підприємства і підвищення об'єктивності під час прогнозування їх 

використання; 

– використання інноваційних технологій у виробництві продукції і 

використанні ресурсів. У цьому разі поняття обмеженості ресурсів 

трансформується в поняття відносності ресурсів, тобто вивчення необхідності 
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ресурсів загалом дає змогу розробляти сучасні програми їх використання, у 

тому числі вибирається найбільш ефективний проект розвитку господарюючого 

суб'єкта; 

– планування операційної діяльності підприємства з метою зниження 

виробничих та інших видів витрат і підвищення ефективності використання 

ресурсів; 

– ефективне використання внутрішнього господарського механізму в 

процесі податкового планування підприємства і сучасних методів формування 

собівартості для зниження фінансово-економічних ризиків господарюючого 

суб'єкта; 

– визначення цілей під час розроблення стратегічних і прогнозованих 

бізнес-рішень розвитку підприємства, обсягу реалізації, оптимального 

ресурсного забезпечення. 
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Для традиційної електронної торгівлі мережа є способом пересилання 

відомості, для електронної торгівлі – ринком здійснення угод. До електронної 

торгівлі в широкому значенні (як до галузі цифрового господарства) належать: 

– глобальний електронний маркетинг, зокрема просування традиційних 

товарів та послуг; 

– електронна комерція у вузькому значенні, тобто торгівля «невловимими» 

товарами, які можуть передаватися в цифровій формі або оплата яких може 

відбуватися в цифровій формі (повідомлення в текстовій, графічній або 

звуковій формі); 

– віддалені послуги (послуги, пов‘язані з консультуванням, юридичною та 

бухгалтерською підтримкою тощо, які можуть надаватися на відстані); 
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– дистанційна робота (будова «розподілених офісів», в яких спільно діють 

люди, які перебувають у різних приміщеннях, містах і навіть державах) [1]. 

Обсяги українського ринку електронної комерції суттєво менші, ніж у 

країнах ЄС, Росії чи навіть Польщі, проте зростання цього ринку у розвинутих 

країн перебуває на рівні 20%, а в Україні за останні роки цей показник значно 

вищий. Український ринок електронної комерції у 2017 р. збільшився до 50 

млрд. грн. (1,8 млрд. дол.), основною причиною чого є політична й економічна 

стабілізація в економіці країни. Всупереч стрімкому зростанню зазначеного 

явища у світі, в Україні цей процес уповільнений такими факторами: 

1) проблеми з доступом до високошвидкісного Інтернету у малих населених 

пунктах; 

2) відсутність довіри користувачів, зумовлена значними кількостями 

шахрайства, нехтуванням права покупця повернути товар протягом 14 днів 

згідно з чинним законодавством тощо; 

3) значні затрати на розвиток веб-ресурсу, які піддаються ризику бути 

невиправданими внаслідок непередбачуваних зовнішніх обставин; 

4) завоювання лідерами ринку провідної ніші споживачів, через що новачки 

не в змозі конкурувати з ними [6]. 

Стратегічно важливим напрямом електронної комерції є онлайн-взаємодія 

«Бізнес – Бізнес». За умов поглиблення міжнародного поділу праці та активної 

кооперації бізнес-агентів, а також пошуку нових партнерів задля розвитку 

спільного бізнесу такий тип електронної комерції є дуже перспективним та 

економічно вигідним. І саме на цьому рівні взаємодії комунікаційні мережі 

електронної комерції відіграють вирішальну роль. 

Створений веб-сайт підприємства підлягає амортизації за правилами, які 

передбачені пп. 25-31 П(С)БО 8. При цьому методи амортизації застосовують ті 

самі, що і для амортизації основних засобів. 

Витрати на підтримку веб-сайту, такі як подовження права на використання 

домену, доцільно включати до витрат на збут (дебет рахунка 93). Якщо ж домен 

подовжують на строк, що перевищує звітний період, вартість послуги 

необхідно відобразити на рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів», а далі 

поступово списувати на витрати (щомісячно чи щоквартально). Послуги 

хостінгу (послуга з фізичного розміщення сайту на сервері провайдера) є 

витратами на підтримку сайту в належному до використання стану і також 

включаються до витрат на збут. 

До цих же витрат можна віднести і витрати на просування сайту: пошукову 

оптимізацію, рекламу сайту та інше. Надання усіх перелічених послуг повинно 

підтверджуватися відповідними первинними документами (актами). 

Український ринок електронної комерції ще не може претендувати на перші 

місця за обсягами у світі, але є одним з лідерів за темпами зростання. Крім того, 

він може стимулювати як внутрішню, так і зовнішню торгівлю, що є важливим 

чинником економічної стабільності в країні. 
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Також електронна торгівля відкриває нові перспективи. Діяльність 

державних та адміністративних органів має вирішальне значення для розвитку 

електронної торгівлі в Україні та одержання тих переваг, які можна отримати за 

її допомогою (доступ до експортного ринку, робочі місця для кваліфікованої 

робочої сили, доступ до інвестиційного капіталу, збільшення податкових 

надходжень від застосування електронних платежів). Для того щоб 

скористатися всіма цими перевагами, потрібно усунути різноманітні бар‘єри на 

шляху ефективного розвитку електронної торгівлі в Україні. 
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Раціональна організація праці вважається такиим спосіб роботи, який 

забезпечує мінімальні затрати часу. Також, раціональною вважається така 

організація праці, яка, ґрунтуючись на досягненнях науки і техніки, дає змогу 

поєднати техніку і людей у єдиному виробничому процесі і за найменших 

витрат матеріальних і трудових ресурсів одержати найкращі результати, 

домагаючись при цьому підвищення продуктивності праці. 

Одним із головних напрямів організації роботи є розроблення раціональних 

форм її розподілу і кооперації, які б якнайкраще відповідали сучасній техніці, 

культурному і технічному рівню працівників. 

Стосовно підприємств готельного-ресторанного господарства розподіл 

роботи усередині галузі – це розподіл між заготівельними і дозаготівельними 

підприємствами, виділення спеціалізованих і вузькоспеціалізованих 

підприємств готельного-ресторанного господарства; усередині підприємства – 

це розподіл роботи між працівниками. 

Під час організації робочих місць необхідно  враховувати потужність і 

спеціалізацію підприємства готельного-ресторанного господарства, характер 

здійснюваних у ньому технологічних процесів, послідовність їх виконання, 

ступінь розподілу праці. 

Робочі місця призначені для виконання операцій, що слідують одна за 

одною, тобто створення потокових технологічних ліній, які дають змогу 

скоротити зайві непродуктивні рухи працівників, полегшити умови праці. 

На робочих місцях із великою часткою ручної праці, раціоналізація яких за 

рахунок механізації недоцільна або неможлива, варто передбачати заходи щодо 

перепланування робочих місць, що забезпечується встановленням пересувного 

обладнання. 

Для підвищення продуктивності праці велике значення має розмежування 

основної роботи і допоміжної. Основну роботу виконують працівники більш 

високої кваліфікації. Допоміжні роботи (перенесення вантажів, прибирання 

приміщень, заточення ножів та ін.) повинні виконувати робітники, 

прибиральниці тощо. Однак розподіл праці є доцільним лише за забезпечення 

повного завантаження працівників виробництва протягом усієї зміни на 

підприємствах із великим обсягом робіт. 

Організація праці повинна включати в себе низку напрямів діяльності: 

– розроблення раціональних форм поділу і кооперації праці, що включає 

розподіл працівників за об'єднаними у певну систему трудовими функціями і 

робочими місцями, а також комбінування працівників у виробничі колективи; 

– управління рівнем нормування праці, морального і матеріального його 

стимулювання з урахуванням кількості та якості праці, а також встановлення 

величини витрат робочого часу, необхідних для виконання певного обсягу 

роботи; 

– організацію праці, що забезпечує організацію та обслуговування робочих 

місць, дає змогу усувати втрати робочого часу, створювати сприятливі умови 

праці і раціональні режими праці та відпочинку; 
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– раціоналізацію трудових процесів, впровадження оптимальних прийомів і 

методів праці; 

– побудову ефективної системи мотивації працівників та оплати праці, що 

включає формування сучасних компенсаційних пакетів, які відповідають 

структурі мотивів, стимулів і потреб працівників. 
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Впровадження інформаційних технологій в економіку, особливо в 

бухгалтерський облік, мало колосальний вплив на його розвиток та призвело до 

зменшення навантаження на бухгалтерську службу, прискорення обробки 

інформації та автоматизації її ведення [5]. Щоб полегшити працю обліковця, 

розроблено значну кількість допоміжного програмного забезпечення, яке 

сприяє прискоренню цих процесів. Бухгалтерські служби використовують 

значну кількість програмного забезпечення починаючи від пакетів Microsoft 

Office та аматорських програм, розроблених локальними програмістами, і 

закінчуючи найвідомішими у світі програмами, призначеними для обробки 

бухгалтерської інформації. 

Для максимального полегшення праці бухгалтера, зменшення навантаження 

на нього та зведення кількості помилок до мінімуму функціонують так звані 

ERP-системи (Enterprise Resource Planning System – система планування 

ресурсів підприємства). Їх запровадження є суттєвим кроком у розвитку 

інформаційних бухгалтерських систем, зокрема в напрямі інформаційного 

забезпечення саме управлінського обліку [2]. 
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Відсутність програмного забезпечення (далі – ПЗ), яке могло б полегшити 

працю бухгалтера, свого часу дала багатьом підприємствам, котрі займаються 

написанням коду та розробленням програмного забезпечення, зайняти досить 

прибуткову нішу у цій сфері діяльності. Існує значна кількість програм, які 

дають змогу полегшити та автоматизувати роботу бухгалтера. Їх завдання 

полягають не лише в обробці даних та подачі звітності до відповідних 

контролюючих органів, а передусім в інформаційному забезпеченні прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень. Функціональність цих програм 

починається від найбільш примітивного та закінчується мало не повною 

автоматизацією обліку. Однак не кожна з програм, зазначених у таблиці, 

розрахована на ведення управлінського обліку, адже бухгалтери переважно 

займаються обробкою лише бухгалтерської інформації. При цьому не менш 

важливим, однак менш автоматизованим, є управлінський облік. 

Для управлінського обліку програма буває у вигляді так званої ERP-

системи, тобто управління всіма активами фірми: трудовими ресурсами, 

матеріальними, фінансовими та інтелектуальними. Найбільш відомі зарубіжні 

ERP-системи: Baan, Oracle, PeopleSoft, SAP, JD Edwards, «1С Підприємство» 

[2]. 

Використання даної системи на підприємстві дасть змогу втілити в життя 

низку важливих завдань: 

 реалізація всіх видів обліку в єдиній інформаційній системі, 

розв'язавши проблему «подвійного введення»; 

 побудова обліку за статтями й елементами витрат на основі функцій 

контролінгу; 

 отримання оперативної інформації про різні напрями обліку, 

наприклад за видами продуктів, сегментами бізнесу і т. д.; 

 управління життєвим циклом продукції; 

 аналіз варіантів собівартості на основі різних моделей розрахунку. 

Сьогодні бухгалтери готують низку видів звітності: управлінської, 

податкової, статистичної, фінансової. Побудова цих видів звітності пов'язана з 

різними принципами і методами ведення обліку та різними обліковими цілями. 

При цьому одночасне ведення декількох видів обліку в ERP-системі дасть 

змогу організувати централізоване введення облікової інформації, усунути 

необхідність «подвійного введення», підтримку інтерфейсів між системами, 

підвищити якість фінансових даних, зменшити необхідні для формування 

звітності ресурси і скоротити терміни її підготовки. 

Для уникнення непотрібних витрат підприємствам, зацікавленим у веденні 

як бухгалтерського, так і управлінського обліку, слід одразу вибирати саме те 

програмне забезпечення на базі ERP-систем, яке дасть змогу побудувати єдину 

модель управлінського обліку, що відповідає всім вимогам управління 

підприємством. 
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Впровадження управлінського обліку на промислових підприємствах - 

нагальна проблема ринкової економіки. Одним із основних наукових принципів 

організації управлінського обліку є бюджетування, яке є інструментом 

фінансового поточного планування підприємства.  

Розробка бюджетів забезпечує періодичне планування підприємства, 

дозволяє передбачити майбутні проблеми підприємства та визначити шляхи 

для досягнення стратегічних цілей. 

Бюджетування сприяє узгодженню мети діяльності окремих підрозділів, 

змушує менеджерів кількісно обґрунтовувати свої плани та всі витрати, що 

пов‘язані з їх виконанням. Менеджери підрозділів приймають безпосередню 

участь в складанні та взаємоузгодженні бюджетів. При складанні бюджетів 

менеджери мають можливість порівнювати витрати та доходи за використання 

альтернативних напрямків дії. Одночасно бюджети дають можливість 

визначити ефективність роботи підрозділів (центрів відповідальності) і 
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персональну ефективність роботи менеджерів. Для підприємств, що 

фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та спеціальних фондів 

складання бюджетів є обов‘язковим, остільки основне їх застосування – 

контроль за використанням бюджетних та цільових коштів. 

Процес бюджетування на підприємстві виконується за трьома напрямками.  

Перший напрямок – створення інформаційної бази для бюджетування. 

Проводяться дослідження щодо ринкового попиту на продукцію та 

спроможності підприємства задовольнити цей попит.  

Другий напрямок – встановлюються норми матеріальних витрат, 

визначаються форми і системи оплати праці, тарифні ставки та посадові оклади, 

проводиться класифікація загальновиробничих витрат на змінні та постійні та 

визначається перелік статей загальновиробничих витрат, визначається перелік 

статей адміністративних витрат та витрат на збут. 

Третій напрямок – за даними інформаційної бази і встановлених норм 

(стандартів) витрат розробляються операційні бюджети.  

За даними операційних бюджетів складається нормативна (стандартна) 

калькуляція собівартості продукції. 

Заключним етапом є складання бюджетного балансу. 

Управління бюджетуванням здійснює на підприємстві бюджетний комітет.  

Бюджетний комітет (Budget committee) – це робочий орган, що забезпечує 

розробку та узгодження бюджетів.  

Комітет очолює керівник підприємства. За підготовку бюджетів 

відповідають: відділ маркетингу; виробничий відділ; відділ постачання; відділ 

праці і заробітної плати; планово-економічний відділ; фінансовий відділ; 

бухгалтерія; відділ головного механіка; відділ головного енергетика; технічний 

відділ; менеджери виробничих структурних підрозділів підприємства. 

Керівник підприємства призначає персонально бухгалтера-аналітика 

відповідального виконавця для складання інструкції про порядок розробки, 

узгодження та затвердження бюджетів. Інструкція затверджується керівником 

підприємства. 

Процес управління бюджетуванням включає наступні етапи: діагностика; 

пропозиції; впровадження. 

На етапі діагностики проводиться аналіз внутрішніх та зовнішніх 

інформаційних потоків, асортиментний аналіз, аналіз планування і обліку 

витрат, аналіз управління дебіторською і кредиторською заборгованістю, аналіз 

фінансового стану. 

На етапі пропозиції проводиться фінансове планування, попереднє 

складання бюджетів, їх узгодження з вищим керівництвом, аналіз та внесення 

відповідних коректив та затвердження бюджетів. 

Етап впровадження – це доведення затверджених бюджетів до відповідних 

підрозділів та контроль їх виконання керівниками бюджетних центрів.  

Бюджетний контроль – це процес співставлення фактичних даних з 

бюджетними, аналіз відхилень і внесення необхідних коректив. 



Актуальні  напрямки сучасної науки та освіти .  2019 р. Випуск 5. 73 

 

В процесі бюджетного контролю доцільно проводити аналіз за рівнями: 

поверхневий (нульовий) рівень (при проведенні аналізу на поверхневому рівні 

менеджер з‘ясовує питання виконані чи невиконані планові показники центру 

відповідальності); перший рівень (поглиблений з застосуванням статичних 

бюджетів); другий рівень (розрахунок гнучких бюджетів та відхилень від 

статичних бюджетів); третій рівень (деталізація відхилень за елементами та 

статтями витрат).  

Бюджетний контроль проводиться з використанням планових документів та 

документів де містяться дані про фактичне виконання плану. Контроль 

проводиться, якщо різниця між фактом і планом сягає за межі раніше 

визначеного діапазону допустимих відхилень. 

Отже, на основі проведених досліджень одержано ряд наукових результатів, 

а саме: 

- запропоновано схему управління бюджетуванням промислового 

підприємства; 

- удосконалено методичні підходи щодо проведення бюджетного контролю, 

його пропонується проводити за рівнями, кожному з яких відповідає певний 

перелік робіт. 
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Провадження господарської діяльності будь-якого підприємства має на 

увазі наявність фінансових ресурсів. Фінансові ресурси можуть залучатися 

підприємством з різних джерел і виступати в різних формах. 

В умовах ринкової економіки фінансовий стан і фінансова стійкість 

підприємства багато в чому визначається джерелами його фінансування, тобто 

структурою капіталу.  Структура капіталу  співвідношення або структура 

цінних паперів, що використовуються підприємством для фінансування [1].  

Одна з основних проблем фінансового менеджменту - формування 

раціональної структури джерел коштів підприємства [2]. Принципово всі 

джерела фінансових ресурсів підприємства можна класифікувати таким чином: 

• власні фінансові ресурси і внутрішньогосподарські резерви; 

• позикові і залучені фінансові кошти. 

Залучення того чи іншого джерела фінансування пов'язане для підприємства 

з певними витратами: акціонерам (власникам) необхідно виплачувати 

дивіденди, банкам - відсотки за надані кредити, інвесторам - відсотки за 

вчинені інвестиції. Всі залучені з того чи іншого джерела кошти мають 

вартість, тобто за використання всіх фінансових ресурсів треба платити. 

Загальна сума коштів, яку необхідно сплатити за використання певного 

обсягу фінансових ресурсів, виражена у відсотках до цього обсягу, називається 

його вартістю [3].  

Вартість капіталу повинна враховувати наступні ключові фактори: реальну 

норму прибутковості; інфляцію і пов'язане з нею очікуване зниження 

купівельної спроможності грошових коштів; ризик як характеристику 

невизначеності отримання економічних вигод [4].  

 Власний капітал характеризується такими позитивними властивостями: 

• простотою залучення, так як рішення, пов'язані зі збільшенням власного 

капіталу (особливо за рахунок внутрішніх джерел його формування) не вимагає 

отримання згоди інших суб'єктів господарювання; 

• забезпеченням фінансової стійкості розвитку підприємства, його 

платоспроможності в довгостроковому періоді, а відповідно, і зниженням 

ризику банкрутства [5]. 

Позиковий капітал характеризується наступними позитивними 

властивостями: 

• досить широкими можливостями залучення джерел фінансування; 

• більш низькою вартістю в порівнянні з власним капіталом за рахунок 

забезпечення ефекту "податкового щита"; 

• здатністю генерувати приріст фінансової рентабельності за рахунок ефекту 

фінансового левериджу. 

Оптимальна структура капіталу являє собою таке співвідношення власних і 

позикових коштів, при якому забезпечується найбільш ефективна пропорція 

між коефіцієнтом фінансової рентабельності і коефіцієнтом фінансової 

стійкості підприємства, що сприяє його максимальної ринкової вартості.  
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Формування структури капіталу багато в чому залежить від того у кого в 

руках знаходиться основна частина капіталу підприємства. Коли основна 

частина капіталу знаходиться в руках акціонерів (власників), а не керівного 

складу підприємства, при потребі в залученні додаткових коштів, перевага буде 

на боці боргових зобов'язань в зв'язку з тим, що цей вид фінансування 

сприятиме більшої суми дивідендів акціонерам у майбутньому. Однак таке 

рішення не завжди може бути виправданим, і може привести до фінансової 

неплатоспроможності. 

Кожне підприємство має характерну тільки йому структуру капіталу, і 

тільки правильний вибір джерел фінансування може забезпечити позитивні 

фінансові результати в майбутньому. 
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Ефективність управління оборотними активами підприємства істотно 

впливає на результати господарської діяльності й обумовлюється зовнішніми та 

внутрішніми факторами.  

Фінансовий стан підприємства, його платоспроможність безпосередньо 

залежить від того, наскільки швидко кошти, вкладені в активи, перетворюються 

в реальні гроші. 

Швидкість обороту оборотних коштів впливає на такі показники:  

 достатність грошових коштів; 

 потреба в джерелах фінансування; 

 величину витрат, пов'язаних з формуванням і зберіганням запасів; 

 суму втрат від затримки розрахунків з дебіторами. 
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В процесі аналізу показників  ефективності використання оборотних активів 

підприємства важливим є визначення, за рахунок яких факторів сформувався 

той чи інший показник. Закономірним є наявність різноманітних шляхів 

прискорення оборотності оборотних засобів, які залежать від рівня організації 

виробництва на підприємстві. Вважаємо за доцільне шукати такі шляхи на 

кожній із стадій кругообігу оборотних активів. Отже, напрями підвищення 

ефективності використання  оборотних активів можна виділити в три підгрупи, 

що представляють: 

1) перед виробничу; 

2) виробничу (незавершене виробництво); 

3) реалізаційну. 

Саме за такими стадіями більшість авторів виділяють шляхи підвищення  

оборотності оборотних активів [1].  

Підвищення оборотності оборотних активів на стадії підготовки до 

виробництва доцільним буде [2]: 

 заміна дорогих матеріалів більш дешевими; 

 заміна використаних запасних частин, тари, інструментів тощо. 

Підвищення оборотності оборотних активів, незавершене виробництво і 

сума вкладених у нього коштів при існуючому обсязі виробництва залежать від 

тривалості виробничого циклу [3].  

Підвищення ефективності використання оборотних коштів при існуючому 

обсязі виробництва залежать від тривалості реалізаційного циклу. Під 

фінансовим циклом прийнято розуміти період, який починається з моменту 

оплати постачальникам за матеріали (погашення кредиторської заборгованості) 

і закінчується у момент отримання грошей від покупців за відвантажену 

продукцію (погашення дебіторської заборгованості). У підприємства або 

виникає потреба в додатковому фінансуванні, або відбувається звільнення 

засобів з обороту у зв'язку з прискоренням їх оборотності [5].  

Важливим завданням  для керівництва є визначення резервів збільшення 

показників оборотності та ліквідності оборотних активів і розроблення певних 

заходів щодо їх мобілізації. 
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Податок на доходи фізичних осіб (далі ПДФО) є одним з основних джерел 

формування державного бюджету і регулятором доходів різних соціальних груп 

населення. Проблема контролю розрахунку і сплати ПДФО на сьогодні з 

урахуванням всіх виникаючих особливостей є найбільш актуальною.  

Відповідно Податкового кодексу України (далі ПКУ) базою оподаткування 

податком на доходи фізичних осіб є загальний оподатковуваний дохід платника 

податку. Його сплачують податкові агенти за рахунок фізичних осіб, з яких йог 

обуло утримано. Цим податком оподатковуються всі доходи фізичних осіб 

відповідно до норм і правил, установлених ПКУ. Причому застосування таких 

правил впливає на розмір ПДФО, а також на розмір доходу, який отримує 

фізична особа після сплати податку.  

Отже, питання контролю з розрахунків ПДФО в Україні є одним із 

фундаментальних. Податкові надходження, як основне джерело доходів 

бюджету, відіграють важливу роль у забезпеченні повноцінного 

соціальноекономічного розвитку держави.  

В сучасних умовах економічної нестабільності відчутно поширився процес 

податкових ухилень, що створює серйозну загрозу зростання дефіциту 

державного бюджету.  

Податкові ухилення – це «форма зменшення податкових та інших 

обов‘язкових платежів, за якої платник податків навмисно чи ненавмисно 

ухиляється від сплати податків або скорочує розмір своїх податкових 

зобов‘язань із порушенням норм чинного законодавства». З цього визначення 

випливає, що до виникнення податкових ухилень призводять порушення 

податкового законодавства, зумовлені не лише навмисними, а й ненавмисними 

діями платників.  

Метою податкового контролю розрахунків з бюджетом за ПДФО є 

підтвердження достовірності нарахованих сум податку на доходи фізичних 

осіб, своєчасності і повноти його сплати до бюджету згідно з вимогами чинного 

законодавства. Основними завданнями податкового контролю розрахунків з 

бюджетом за податком на доходи фізичних осіб є: – дослідження форм і систем 

оплати праці, які застосовує підприємство та з‘ясування їх впливу на порядок 

розрахунків з бюджетом за податком на доходи фізичних осіб; – ознайомлення 

з організацією обліку розрахунків з бюджетом за податком на доходи фізичних 

осіб на підприємстві; – перевірка правильності та якості складання регістрів 

первинного, аналітичного та синтетичного обліку; – перевірка правильності 

формування сукупного оподатковуваного доходу за кожним окремим 
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працівником; – перевірка правомірності та законності застосування пільг з 

податку на доходи фізичних осіб; – перевірка правильності визначення суми, 

яка підлягає сплаті як податок з доходів ; – перевірка повноти і своєчасності 

сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету; – перевірка дотримання 

порядку самостійного виявлення та виправлення помилок в обліку та звітності з 

податку на доходи фізичних осіб.  

Податковий контроль може бути проведений двома способами, а саме, 

камеральною перевіркою та ревізією на підприємстві підрозділами, що 

здійснюють функції контролю/аудиту.  

Камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні 

контролюючого органу виключно на підставі даних, зазначених у податкових 

деклараціях (розрахунках) платника податків та даних системи електронного 

адміністрування податків (даних органу, що здійснює казначейське 

обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки платників у 

системі електронного адміністрування податків, даних Єдиного реєстру 

податкових накладних та даних митних декларацій), а також даних Єдиного 

реєстру акцизних накладних та даних системи електронного адміністрування 

реалізації пального. Для її проведення не потрібно жодного спеціального 

рішення керівника такого органу або направлення на її проведення 

Камеральна перевірка проводиться в один із таких способів: – в 

електронному вигляді; – шляхом зіставлення даних програмних продуктів, 

результатів автоматизованого контролю податкової звітності, інформації з 

інших джерел.  

Організація контрольно-ревізійної діяльності – це комплекс заходів, 

спрямованих на здійснення економічного контролю безпосередньо на 

підвідомчих або інших підприємствах. До складових частин контрольно-

ревізійної діяльності входять: суб‘єкти, учасники, об‘єкти, контрольно-ревізійні 

дії та операції, засоби і способи їх здійснення, результати контрольно-

ревізійних дій.  

У процесі перевірки правильності ведення обліку праці і заробітної плати на 

підприємствах податковим інспектором звертається увага на такі основні 

питання: – фактична кількість працюючих, у тому числі осіб, які мають пільги з 

оподаткування податком на доходи фізичних осіб; – наявність трудових 

книжок; – існування випадків нарахування і виплати заробітної плати за 

договорами цивільно-правового характеру; – існуючі форми та системи оплати 

праці та доцільність їх застосування на цьому підприємстві; – факти виплат 

премій і матеріальної допомоги працівникам підприємства; – порядок 

формування сукупного оподатковуваного доходу; – правомірність застосування 

податкових пільг з податку на доходи фізичних осіб; – порядок здійснення 

утримань податку на доходи фізичних осіб; – повнота та своєчасність сплати до 

бюджету належної суми податку на доходи фізичних осіб; – наявність 

заборгованостей за підзвітними особами; – існування фактів виплати заробітної 

плати у вигляді натуроплати; – існування фактів оплати праці в іноземній 
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валюті; – узгодженість інформації, наведеної в регістрах первинного обліку з 

даними регістрів аналітичного і синтетичного обліку та звітності.  

Оскільки розмір визначеного податку на доходи фізичних осіб напряму 

залежить від величини сукупного оподатковуваного доходу, який найчастіше 

формується за рахунок нарахованої заробітної плати, цьому напрямку 

податкового контролю слід приділити особливу увагу.  

При аналізі виплат, що базуються на мінімальному розмірі заробітної плати, 

податковому інспектору необхідно перевірити їх відповідність встановленим 

розмірам мінімальної заробітної плати. Після проведення податкового 

контролю порядку визначення сукупного оподатковуваного доходу 

перевіряється правильність здійснених утримань з нього. Податковий інспектор 

повинен звернути увагу на те, що податок на доходи фізичних осіб 

нараховується на суму за вирахуванням податкової соціальної пільги. А отже, 

особливу увагу слід приділити правильності застосування податкової 

соціальної пільги та наявності документів, що її підтверджують. Наступним 

кроком податкового інспектора є перевірка повноти і своєчасності сплати 

податку на доходи фізичних осіб до бюджету. В такому випадку звіряються 

дані платіжних доручень і виписок установи банку з фактично нарахованими 

сумами податку на доходи фізичних осіб. Для визначення загальної суми 

нарахованого податку на доходи фізичних осіб податковому інспектору слід 

порівняти записи бухгалтерського обліку підприємства про нараховані суми 

податку із підсумками сум податку, визначених у розрахунковоплатіжних 

відомостях.  

Таким чином, інформаційна або пізнавальна функція 

внутрішньогосподарського контролю полягає у наданні інформації щодо стану 

об‘єкта для прийняття необхідних управлінських рішень і проведення 

коригуючих дій. Ця інформація є підставою для прийняття адекватних рішень і 

проведення коригуючи дій, завдяки чому забезпечується нормальне 

функціонування об‘єкта, що перевіряється.  
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Основними елементами системи державного регулювання процесів, що 

відбуваються у підприємницькому середовищі України та безпосередньо 

впливають на нього, є: політика роздержавлення і приватизації;  конкурентна 

(антимонопольна) політика; інститут банкрутства суб‘єкта підприємництва. 
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Світовий досвід свідчить, що роздержавлення – це загальноекономічний 

процес, який може відбуватися в різноманітних формах: через демонополізацію 

і комерціалізацію (роздержавлення в межах державної власності, що 

супроводжується зняттям підприємств із державного фінансування і 

переведенням на приватне кредитування); шляхом корпоратизації 

(акціонування) великих державних підприємств і трансформації державної 

власності у приватну зі зміною суб'єкта права власності; а також іншими 

шляхами і в інших формах. 

Метою роздержавлення є прискорене створення потрібних для повноцінної 

ринкової економіки різноманітних суб'єктів підприємницької діяльності, 

ліквідація майнової монополії держави у підприємницьких відносинах. 

Роздержавлення передбачає: комерціалізацію діяльності державних 

підприємств (запровадження принципу самостійного господарювання) та 

ліквідацію директивного планування і централізованого розподілу ресурсів; 

демонополізацію виробництва й розвиток конкуренції; приватизацію державної 

власності (перехід її у приватну індивідуальну, кооперативну, колективну, 

акціонерну, змішану власність тощо). 

Унаслідок реформування відносин власності в Україні передбачалося, що в 

деяких галузях національного господарства, зокрема в легкій і харчовій 

промисловості, сільському господарстві, торгівлі та сфері побутового 

обслуговування, питома вага недержавного сектору економіки (кількісно) 

становитиме 95…100%. У цілому в промисловості кількість підприємств 

недержавного сектору має перевищувати 75% з обсягом виробленої продукції 

понад 50%. У таких країнах, наприклад, як США, частка державного сектору 

становить 10%, Германія – 20%, Франція – 40%, Швеція – 50%, Данія – 60%. Це 

доводить, що і державний сектор спроможний бути висококонкурентним та 

ефективним, якщо він функціонує за законами ринку, а не розраховує на 

бюджетне фінансування та різного роду пільги. 

Держава здійснює антимонопольно-конкурентну політику та сприяє 

розвиткові конкуренції у сфері господарювання на основі Державної програми 

демонополізації економіки та розвитку конкуренції, що затверджується 

Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України. Метою 

програми є формування та розвиток конкурентного середовища, яке забезпечує 

ефективне використання суспільних ресурсів, вільний доступ на ринок для 

підприємців, свободу споживачів у виборі товарів вищої якості за нижчими 

цінами. 

Важливим формотворчим чинником підприємницького середовища є 

інститут банкрутства, котрий є ефективним засобом державного 

регулювання підприємництва, за допомогою якого формується система захисту 

інтересів суб'єктів ринкових відносин та створюється цивілізоване 

підприємницьке середовище. 

Інститут банкрутства суб'єкта підприємництва – це важливий елемент 

механізму державного регулювання підприємницької діяльності, який 



Актуальні  напрямки сучасної науки та освіти .  2019 р. Випуск 5. 81 

 

забезпечує виявлення неефективних, неплатоспроможних підприємств, що не 

здатні розрахуватися із кредиторами, державою та іншими контрагентами 

ринку, і гарантує при цьому захист їхніх інтересів, розробляючи (пропонуючи) 

для підприємства заходи щодо запобігання банкрутства. 

Суб'єктом банкрутства можуть стати будь-які підприємницькі 

структури, у тому числі державні підприємства, які неспроможні своєчасно 

виконати свої зобов'язання перед бюджетом і кредиторами. Світове 

законодавство про банкрутство розвивалось у двох напрямках: 

британська модель – банкрутство розглядалось як спосіб повернення 

боргів кредиторам за рахунок коштів (основних, оборотних), наявних у 

боржника, та його ліквідації як суб‘єкта господарювання.; американська модель 

– санація підприємства – система заходів, направлених на запобігання 

банкрутству. 

Умови: випуск нових акцій чи облігацій; збільшення банківських 

кредитів і надання урядом субсидій; реструктуризація короткострокової 

заборгованості; ліквідація нерентабельного підприємства і створення на його 

базі нового; зміна форм власності; випуск нової продукції; зміна ринків збуту 

тощо. Основна мета інституту банкрутства – не ліквідація підприємства, а 

задоволення вимог кредиторів та держави. Інститут банкрутства запроваджений 

в Україні Законом України «Про банкрутство», створює умови для санації, 

реорганізації, фінансового оздоровлення та оновлення господарської діяльності 

неплатоспроможних підприємницьких структур. Згідно з ГК України і Законом 

«Про банкрутство» щодо неплатоспроможного боржника застосовують такі 

процедури: 

- розпорядження майном боржника; 

- мирову угоду; 

- санацію (відновлення платоспроможності) боржника; 

- ліквідацію банкрута. 

Однак державна політика з питань банкрутства спрямовується перш за 

все на запобігання банкрутству через забезпечення умов реалізації процедур 

відновлення платоспроможності суб'єкта підприємництва через процедуру 

санації.  

В умовах трансформаційних перетворень економіки фінансова система є 

важливим інструментом визначення пріоритетних напрямів впливу держави на 

економічні та соціальні процеси. Вдосконалення фінансової політики держави 

має супроводжуватись покращенням рівня інституційного середовища 

фінансового механізму економічного зростання. Серед найбільш вагомих 

напрямів такого удосконалення варто виділити підвищення показника розвитку 

людського капіталу, збільшення частки високотехнологічної складової 

економіки, посилення стійкості фінансової системи країни, покращення дієвості 

впливу фінансових інструментів на темпи економічного зростання, 

удосконалення механізму реалізації державно-приватного партнерства. 
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Згідно зі статтею Податкового кодексу України органи державної 

податкової служби мають право проводити камеральні, документальні (планові 

або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки. 

Камеральні та документальні перевірки проводяться органами державної 

податкової служби в межах їх повноважень виключно у випадках та порядку, 

встановлених Податковим кодексом, а фактичні перевірки – Податковим 

кодексом та іншими законами України, контроль за дотриманням яких 

покладено на органи державної податкової служби.  

Про проведення документальної планової перевірки керівником органу 

державної податкової служби приймається рішення, яке оформляється наказом. 

Право на проведення документальної планової перевірки платника податків 
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надається лише у випадку, коли йому не пізніше ніж за 10 календарних днів до 

дня проведення зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано 

рекомендованим листом з повідомленням про вручення копію наказу про 

проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із 

зазначенням дати початку проведення такої перевірки  

Документальна позапланова виїзна перевірка проведення документальної 

позапланової перевірки керівник органу державної податкової служби приймає 

рішення, яке оформлюється наказом.  

Право на проведення документальної позапланової перевірки платника 

податків надається лише у випадку, коли йому до початку проведення 

зазначеної перевірки вручено під розписку копію наказу про проведення 

документальної позапланової перевірки  

Фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем фактичного 

провадження платником податків діяльності, розташування господарських або 

інших об'єктів права власності такого платника. Така перевірка здійснюється 

органом державної податкової служби щодо дотримання норм законодавства з 

питань регулювання обігу готівки порядку здійснення платниками податків 

розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності документа, що 

підтверджує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців відповідно до закону, ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі про 

виробництво та обіг підакцизних товарів, дотримання роботодавцем 

законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових 

відносин з працівниками (найманими особами). 

Фактична перевірка проводиться двома і більше посадовими особами 

органу державної податкової служби у присутності посадових осіб суб‘єкта 

господарювання або його представника та/або особи, що фактично здійснює 

розрахункові операції.  

Під час проведення перевірки посадовими особами, які здійснюють таку 

перевірку, може проводитися хронометраж господарських операцій. За 

результатами хронометражу складається довідка, яка підписується посадовими 

особами органу державної податкової служби та посадовими особами суб‘єкта 

господарювання або його представника та/або особами, що фактично 

здійснюють господарські операції  

Підставами для подовження строку перевірки є: заява суб‘єкта 

господарювання (в разі необхідності подання ним документів, які стосуються 

питань перевірки); змінний режим роботи або підсумований облік робочого 

часу суб‘єкта господарювання та/або його господарських об‘єктів  

Податковий кодекс України не передбачає, в яких випадках та в які 

строки платник податків зобов'язаний провести інвентаризацію на вимогу 

перевіряючих, які користуються правом, наданим пп. 20.1.5 Податкового 

кодексу України.  

Органи СБУ, внутрішніх справ, податкової міліції, прокуратури та їх 

службові (посадові) особи не можуть брати безпосередню участь у проведенні 

перевірок та проводити перевірки суб'єктів підприємницької діяльності з 
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питань оподаткування. Працівники податкової міліції можуть брати участь у 

перевірках, пов'язаних із веденням оперативно-розшукових справ або 

розслідуванням кримінальних справ. 

На нашу думку, закріплення цих видів документальної перевірки у 

Податковому кодексі є помилковим. План-графік перевірок є внутрішнім 

документом органів ДПС, планові чи позапланові перевірки є лише 

різновидами камеральних чи виїзних перевірок. На нашу думку, терміном 

«фактичні перевірки» у Податковому кодексі просто замінено термін 

«оперативні перевірки», який викликав значні нарікання серед правознавців та 

підприємців. Вважаємо, що фактичні перевірки надають податковим органам 

завеликі повноваження, тому з часом постане питання про їх відміну. Звичайно, 

прийняття Податкового кодексу в Україні – це важливий крок в побудові 

цивілізованих відносин між органами ДПС та платниками податків, проте лише 

час та практика покажуть, чи життєздатні норми цього документу, які 

стосуються визначення податкових перевірок. 
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Актуальність дослідження проблеми копінг-поведінки не викликає сумнівів. 

Число важких ситуацій, з якими стикається сучасна людина, останнім часом 

значно зросло. Вивчення стратегій подолання, які застосовують люди, способи, 

за допомогою яких вони намагаються подолати негативні наслідки кризових 

ситуацій, є природною основою для розробки технологій психологічної 

підтримки населення. Кінцевою метою стратегій подолання і одночасно 

критерієм її ефективності можна вважати зниження стресогенного впливу 

ситуації на людину, тобто подолання її та вихід на нормальний рівень 

функціонування. 

Вперше термін копінг-стратегії застосував Л. Мерфі, вивчаючи, яким чином 

діти долають кризи розвитку. Р.Лазарус звернувся до терміну копінгу з метою 

опису усвідомлених стратегій подолання стресу і інших подій, що породжують 

тривогу. Точніше копінг-поведінка визначається Р.Лазарусом, як безперервно 

змінні когнітивні і поведінкові спроби справитися із специфічними зовнішніми 

і/або внутрішніми вимогами, які оцінюються як надмірні або такі, що 

перевищують ресурси людини. Тобто, копінг – це процес, який весь час 

змінюється, оскільки особистість і середовище утворюють нерозривний, 

динамічний взаємозв‘язок і впливають один на одного. 

З часом поняття «копінг» стало включати реакцію не тільки на надмірні або 

перевищуючі ресурси людини вимоги, але й на щоденні стресові ситуації. Зміст 

копінгу при цьому залишився тим же: копінг це те, що робить людина, щоб 

подолати стрес: він об‘єднує когнітивні, емоційні і поведінкові стратегії, які 

використовуються, щоб справитися із запитами буденного життя. Думки, 

почуття і дії утворюють копінг-стратегії, які використовуються в різному 

ступені в певних обставинах. Таким чином, копінг – це поведінкові і когнітивні 

зусилля, застосовувані індивідами, щоб справитися з взаємостосунками 

людина-середовище. 

При цьому підкреслюється, що реакції індивіда на стресову ситуацію 

можуть бути як довільними, так і мимовільними. Мимовільні реакції – це ті, що 

засновані на індивідуальних відмінностях у темпераменті, а також ті, що набуті 

в результаті повторення і більше не вимагають свідомого контролю. 

Дослідники копінг-стратегій у спробах систематизувати і створити струнку 

класифікацію виділяють декілька рівнів узагальненості того, що робить індивід, 

щоб справитися із стресом: це копінгові дії, копінг-стратегії і копінгові стилі. 

Копінгові дії (те, що індивід відчуває, думає або робить) часто групуються в 
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копінг-стратегії, стратегії, у свою чергу, групуються в копінгові стилі 

(наприклад, групу стратегій, яка є концептуально схожими діями). Наприклад, 

таким стилем може бути «звернення до інших». Іноді терміни копінгові дії і 

копінг-стратегія використовуються як взаємозамінні, тоді як копінгові стилі 

загалом відносяться до дій або стратегій, які послідовно використовуються 

індивідом, щоб подолати стрес. Інші схожі терміни; це копінгові тактики і 

копінгові ресурси. 

Копінг-стратегії – це засоби управління діючим стрес-чинником, які 

виникають як відповідь особистості на загрозу. У теорії копінг-поведінки 

виокремлюють базисні копінг-стратегії, до яких належать «розв‘язання 

проблем», «пошук соціальної підтримки» та «уникання». 

Однією з важливих копінг-стратегій визначають стратегію «пошук 

соціальної підтримки», яка дозволяє визначити можливі джерела соціальної 

підтримки для подолання стресової ситуації за допомогою актуальних 

когнітивних, поведінкових і емоційних відповідей. Пом‘якшуючи вплив 

стресорів на організм, дана копінг-стратегія тим самим зберігає здоров‘я і 

благополуччя людини та формує її поведінку. Попередні невдалі спроби її 

отримати у подальшому пригнічують прагнення її пошуку. Особливої ролі 

соціальна підтримка набуває у критичній стадії підліткового віку і у період 

ранньої зрілості. 

Відмінності в переживанні стресу між чоловіками і жінками, безумовно, 

існують. У робочих ситуаціях чоловіки схильні приймати більш ризиковані 

рішення, що зумовлено їхньою більшою агресивністю, незалежністю, 

прагненням самостверджуватися. Тому професійні стреси стають для них більш 

складними і деструктивними, ніж для обережніших, розважливіших жінок. 

Існують суто чоловічі й суто жіночі стресори. Так, чоловіки набагато гірше 

переживають соціальну ізоляцію і хронічні захворювання. А в жінок різко 

підскакує рівень гормону стресу кортизолу, коли їхні чоловіки лежать на дивані 

перед телевізором. Найнижчим стресовий фон у жінок стає тоді, коли чоловіки 

активно виконують домашню роботу разом з ними. До речі, у таких випадках 

жінки починають працювати вдвічі швидше. У чоловіків же найнижчий рівень 

стресу фіксується у стані пасивного відпочинку наодинці. Загалом же, коли 

йдеться про стрес і гендер, не завжди ясно, чи то статеві характеристики 

людини більше визначають її реакцію на стресор, чи соціальне научіння, 

гендерні стереотипи мають вирішальний вплив. 

Копінг-стратегія «розв‘язання проблем» – найважливіша складова копінг-

поведінки, метою якої є відкриття широкого кола альтернативних рішень, що 

сприяють загальній соціальній адаптації. Вона розглядається як когнітивно-

поведінковий процес, шляхом якого особистість обирає ефективні стратегії 

подолання складних життєвих ситуацій. Дана копінг-стратегія передбачає 

активну розумову діяльність, яка полягає в аналізі стресової ситуації та засобів 

її зміни. Необхідною умовою реалізації її є фокусування на проблемі та 

визначення шляхів її вирішення. 
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Відомо, що найчастіше в стресовій ситуації поведінка та дії людини 

неадекватні та дезорганізовані. Така реакція на дію стрес-чинника вимагає від 

людини виконання мінімум двох дій: по-перше, оцінки ситуації та по-друге, 

усунення або зменшення джерела стресу. Копінг-стратегія «розв‘язання 

проблем» є найбільш раціональною та адекватною в стресовій ситуації, що 

передбачає зусилля, спрямовані на розуміння складної ситуації, яка виникла, її 

аналіз, пошук оптимального рішення шляхом аналізу можливих альтернатив, а 

також планування та поетапне долання існуючих перешкод. Застосування 

практичних кроків, що спрямовані на розв‘язання ситуації, значно підвищує 

конструктивність та ефективність її подолання. 

Копінг-стратегія «уникання» орієнтує поведінку людини на відновлення 

емоційного благополуччя за рахунок спроб уникнути будь-якої взаємодії з 

існуючою проблемою. Вона дозволяє особистості зменшити емоційну напругу, 

емоційний компонент дистресу до зміни самої ситуації. Зазвичай це 

проявляється в намаганнях не думати про проблему, не звертати на неї уваги, 

переноситися у фантазіях з неприємної реальності до більш благополучного 

часу, забутися за допомогою алкоголю, транквілізаторів або наркотичних 

речовин тощо. Психологічний механізм такої поведінки характеризується 

інфантильною оцінкою того, що відбувається і є дуже близьким до механізмів 

психологічного захисту і тому неконструктивним шляхом розв‘язання 

проблемної життєвої ситуації. 

Активне використання індивідом копінг-стратегії «уникання» можна 

розглядати як домінування у поведінці мотивації уникання невдачі над 

мотивацією досягнення успіху, а також як сигнал про можливі внутрішньо 

особистісні конфлікти. Домінування ж мотивації досягнення успіху над 

мотивацією уникання сприяє формуванню ефективної адаптивної поведінки. 

Проте, як зазначає Ф. Березін, дана закономірність не носить універсального 

характеру. При деяких видах професійної діяльності внутрішньо-особистісний 

конфлікт закладений у самій її природі. Так, практично рівну вираженість 

прагнення до успіху і адаптації відмічали в ефективно працюючих хірургів і 

підривників, в діяльності яких уникання неуспіху складає істотну частину 

професійної компетентності. 

Копінг-стратегія «уникання» стає однією з провідних поведінкових 

стратегій при формуванні адиктивної поведінки. При цьому формується 

тенденція до зняття, уникання емоційної напруги, яка виникає у стресових 

ситуаціях. З іншого боку, копінг-стратегія уникання – це механізм спрямований 

на подолання стресу, який сприяє його редукції, але забезпечує функціонування 

і розвиток індивіда на більш низькому функціональному рівні. 

Копінг-стратегія «уникання» має на меті регулювання емоцій і підтримання 

афективної рівноваги, що пом‘якшує вплив стресорів за рахунок використання 

інтрапсихічних механізмів регуляції поведінки у ситуаціях, розв‘язання яких 

вимагає відстроченої дії. Вона створює ілюзію розв‘язання проблеми і 

оманливого контролю над ситуацією. Чим нижча інтенсивність використання 

стратегії «уникання», тим більш конструктивно проходить адаптація. 
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Проблемі подолання стресу присвячено безліч досліджень. Серед них 

найбільш популярні роботи, що вивчають механізм дії копінг-стратегій 

(поведінкових стратегій), їх зв‘язок з копінг-ресурсами (особистісними 

ресурсами) та іншими психологічними характеристиками. Великий інтерес 

викликають вікові і статеві відмінності копінг-поведінки. 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ  

З РІЗНИМ РІВНЕМ САМООЦІНКИ 
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Підлітковий вік – це вік кипучої енергії, бурхливої активності, ініціативності, 

допитливого розуму, жадібного прагнення до пізнання нового середовища 

спілкування, що супроводжується проявом різних форм агресії. На жаль, в останні 

роки відзначається значне зростання як агресивності підлітків, так і проявів ними 

протиправної поведінки. Тому так важливо зрозуміти причини такої поведінки або 

детермінанти агресії та умови її становлення [5].  

Період дорослішання характеризується прагненням дитини до 

самостійності, до самоствердження. Підліток прагне відігравати певну значиму 

соціальну роль, причому не тільки серед своїх однолітків, а й серед дорослих 

людей, відчуває нагальну потребу чинити так чи інакше, виходячи з власних 

бажань і мотивуючи свої вчинки тільки власними прагненнями. Агресивна 

поведінка підлітка може бути формою його самоствердження. Агресія – це 

відображення внутрішнього дискомфорту дитини. Прояви агресивної поведінки 

пов‘язані з самооцінкою підлітків. 

Дані досліджень А.О.Реана показують, що підлітки з низькою самооцінкою 

схильні до депресивних тенденцій. Причому одні дослідження виявили, що 

низька самооцінка передує депресивним реакцій або є їх причиною, а інші – що 

депресивний афект проявляється спочатку, а потім інкорпорується в низьку 

самооцінку. Підлітки з адекватною самооцінкою мають велике поле інтересів, 

активність їх спрямована на різні види діяльності, а також на міжособистісні 

контакти, які помірні й доцільні, спрямовані на пізнання інших і себе в процесі 

спілкування. Підлітки з низькою самооцінкою схильні до депресивних 

тенденцій. Підлітки з тенденцією до сильного завищення самооцінки 

виявляють достатню обмеженість у видах діяльності і велику спрямованість на 

спілкування, причому недостатньо змістовне. Таким чином особливого 

значення набуває розв‘язання проблеми прояву агресивних тенденцій у 

поведінці підлітків, що позначається на їх самооцінці. 
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У психологічних дослідженнях проблеми агресії Г.М.Андреєва, Б.Г.Ананьєва,  

Л.В.Бородіної, A.B.Захарової, А.І.Кочетова, А.І.Липкиної, A.О.Реана,  

Є.В.Романіна, С.Є.Рощина, А.Г.Спіркина з'ясовувалися причини та специфіка її 

прояву в різному віці, залежність агресивної поведінки від особистісних рис, у тому 

числі і від самооцінки. 

За визначенням О.Ф.Кенберга, агресія – фізична дія, погроза такої дії з боку 

однієї особи, що зменшують волю, генетичну пристосованість іншої особи. 

Природа агресивних форм поведінки полягає не в окремих психологічних 

утвореннях, якостях або властивостях, а в рамках єдиної структурно 

організованої та цілісної системи. Іншими словами, людину, що демонструє 

стійку агресивну поведінку повинні відрізняти специфічний набір установок та 

ціннісних орієнтацій, специфічна структура його самосвідомості. Науково 

обґрунтованими і досить цікавими для батьків, педагогів, психологів є 

характеристики форм агресивних реакцій, які виділили А.Басс та А.Дарки: 

фізична агресія, непряма агресія, роздратування, негативізм, образа, 

підозрілість, вербальна агресія, почуття провини [1; 2].  

Самооцінка – це оцінка особистістю самої себе, своїх можливостей, 

здібностей, якостей і місця серед інших людей. Розрізняють загальну і особисту 

самооцінку. Самооцінка може бути високою і низькою, різнитися за ступенем 

стійкості, самостійності, критичності [4].  

З метою вивчення агресивності у підлітків з різним рівнем самооцінки нами 

проводилось дослідження  на базі загальноосвітньої школи № 9 м.Слов‘янська 

Донецької області.  У дослідженні взяли участь  66 учнів підліткового віку (8-а 

та 8-б класи, 13-14 років, з них 33 хлопця і 33 дівчини). 

В експерименті використовувалась серія діагностичних методик: методика 

«Дослідження самооцінки особистості» С.А.Будассі; тест «Самооцінка 

психічних станів» Г.Айзенка; діагностика стану агресії» опитувальник А.Басса 

– А.Дарки; тест агресивності (опитувальник Л.Г.Почебут); методика 

«Діагностика агресивної поведінки» Є.П.Їльїна, П.А.Ковальова. Обробка 

результатів дослідження здійснювалась за допомогою рангової кореляції 

К.Спірмена. 

За результатами дослідження підлітки були поділені на 3 групи: із 

завищеною самооцінкою 34 учня (52%), тобто у цих підлітків уявлення про 

себе не включає в себе недоліків, у них відбувається гостре емоційне 

«відштовхування» всього, що порушує уявлення про себе. З адекватною 

самооцінкою  виявилося 20 дітей (32%), та низькою самооцінкою 12 підлітків 

(16%), тобто ці підлітки не вбачають у собі позитивних рис, вони занадто 

критичні до себе, невпевнені в собі. 

Встановлено, що переважним видом агресивної поведінки серед дівчат 

підлітків є вербальна агресія. У хлопців підлітків за формами прояву 

агресивних реакцій домінує фізична агресія [3]. 

Доведено, що підлітки із завищеною самооцінкою мають домінуючи 

показники по таким видам агресії як: фізична агресія (65%), непряма агресія 
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(60%), роздратування (67%), фізична агресія (60%), вербальна агресія (52%), 

предметна агресія (46%), емоційна агресія (55%).  

Особливість підлітків із завищеною самооцінкою полягає в тому, що вони 

некритичні до себе, вони знецінюють оточуючих, тому їх самооцінка не 

виконує функцію блокування агресивної поведінки. Єдине утворення, яке 

блокує агресивну поведінку є почуття провини. У підлітків із завищеною 

самооцінкою ця риса характеру не розвинена, що і зумовлює їх схильність 

використовувати несоціалізовані форми агресії. 

Визначено розподіл складових агресії у підлітків із адекватною 

самооцінкою рівномірний, незначно переважає вербальна (40%) і непряма 

(40%) агресії, тобто це соціалізовані форми агресії.     

У підлітків із заниженою самооцінкою переважають такі показники: 

аутоагресія (60%) і образливість (48%), та емоційна агресія (35%). Підлітки із 

заниженою самооцінкою переконані в  тому, що вони є поганими, а також 

відчувають докори сумління. 

Рангова кореляція за К.Спірменом показала, що рівень вираженості 

агресивних реакцій корелює зі самооцінкою особистості, загальна тенденція 

полягає в наявності прямого зв'язку: чим вище рівень самооцінки, тим вище 

показники загальної агресії і різних її складових. Занижена самооцінка підлітка, 

яка теж є неадекватною, впливає на агресивну поведінку підлітків, а саме на 

аутоагресію. Тобто тенденція, яка спостерігається полягає в тому, що більш 

агресивні підлітки частіше мають крайню, екстремальну самооцінку – або 

надзвичайно високу, або вкрай низьку. Для неагресивних підлітків більш 

характерною тенденцією є поширеність середньої за рівнем самооцінки.  

Нами була проведена програма корекції агресивної поведінка та розвитку 

адекватної самооцінки підлітків з використанням активних засобів (рольових 

ігор, проективних малюнків, вправ: на розвиток внутрішньої мотивації, 

мотивації досягнення, вольової саморегуляції), яка позитивно вплинула на 

розвиток мотиваційної сфери, формування свідомості та самосвідомості 

підлітків.  

Висновки. Показано, що застосування спеціальної програми корекції 

агресивної поведінки та розвитку адекватної самооцінки суттєво зменшило 

прояв фізичної, вербальної та непрямої агресії у поведінці підлітків  і сприяло 

формуванню адекватної самооцінки у 60% підлітків. Проведений 

формувальний експеримент дає підстави констатувати досягнення позитивних 

поведінкових змін, усунення агресивних проявів у стосунках, розвиток вміння 

контролювати свої емоції, проявляти толерантність під час спілкування. 

Перспектива дослідження – вивчення прояву агресії в різних вікових періодах. 
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Однією із актуальних і соціально значущих проблем, що стоять перед 

нашим суспільством сьогодні, безумовно, є пошук шляхів зниження росту 

злочинів серед молоді і підвищення ефективності його запобігання. 

Важливе значення у рішенні цієї найгострішої проблеми приділяється 

соціальній психології, хоча, звичайно, вирішити її можна тільки комплексно, із 

залученням усіх сил суспільства. Однак, інтеграція зусиль суспільства може 

здійснитися лише в рамках науково обґрунтованої, забезпеченої ефективними 

технологіями соціально-педагогічної системи виховання особистості 

неповнолітнього за допомогою послідовних педагогічних і виховно- 

профілактичних впливів, що забезпечують формування особистості з твердими 

і правильними життєвими установками. 

Характеризуючи джерела, присвячені даній проблематиці, можна виділити 

дві основні групи робіт. До першої відносяться історико-критичні огляди 

зарубіжних досліджень девіантної поведінки. Серед них виділяються 

кримінологічні праці Ф.М.Решетникова, І.І.Карпеца, Н.П.Дубініна, 

Н.Ф.Кузнецової, Г.М.Міньковського, О.Р.Ратинова та ін., а також соціологічні 

роботи І.С.Кона, Л.Г.Іоніна, Г.В.Осипова та ін. Значення цих робіт полягає в 

тому, що вони дозволяють скласти уявлення про теоретичні дослідження 

зарубіжних вчених і співставити їх зі станом та напрямками вітчизняних 

досліджень. 

Другу групу складають праці, в яких робляться спроби соціологічного 

осмислення сутності та значення різних видів девіантної поведінки, зокрема, 

злочинності, у розвитку нашого суспільства. До них відносяться роботи 
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методологічного та загальнотеоретичного характеру Я.І.Гілінського, 

В.М.Кудрявцева, В.С.Нерсесьяна, О.М.Яковлєва. 

Значну частину робіт складають дослідження конкретних видів девіантної 

поведінки. Серед них значне місце посідають праці, присвячені різним 

аспектам вивчення злочинності. В їх числі слід відзначити монографії 

Ю.М.Антоняна, О.І.Гурова, К.Є.Ігошева, І.І.Карпеца, Г.М.Міньковського та 

інших. 

Необхідно вивчити причини, витоки, що обумовлюють правопорушення, і 

на цій основі побудувати таку систему корекційної роботи, що забезпечила б 

поступове скорочення злочинності. Важливим напрямком у системі 

попередження злочинності є комплексна розробка проблеми ранньої 

профілактики правопорушень неповнолітніх. Попередити правопорушення 

неповнолітніх можна, якщо до профілактичної роботи залучити родину, 

найближче оточення 

Найбільш істотною причиною правопорушень неповнолітніх є недоліки в 

їхньому моральному вихованні. Отже, попередження правопорушень 

неповнолітніх лежить насамперед у псиъхолого-педагогічному впливі різних 

сфер морального виховання в процесі розвиту особистості дітей і підлітків. 

Вікові особливості неповнолітніх вимагають психологічно і методично 

грамотного підходу до цього контингенту. 

Результати проведених психолого-соціологічних досліджень дають 

підставу стверджувати, що злочинні прояви серед учнів загальноосвітніх шкіл 

у даний час зв'язані з несприятливими умовами морального формування 

особистості неповнолітніх правопорушників, що виступають основною 

причиною виникнення антигромадських поглядів; з недоліками в моральному і 

трудовому вихованні учнів і поганою організацією їхнього дозвілля; 

помилками і недоглядами в діяльності державних органів, навчальних 

колективів і громадських організацій у боротьбі з дитячою бездоглядністю і 

правопорушеннями [1]. 

Як відомо, девіантна поведінка найчастіше починає виявлятися 

підлітковому віці, який вважається важким, суперечливим, перехідним від 

дитинства до юності та охоплює період від 11 до 15 років. Особливості 

соціальних умов життя підлітка в попередні роки, характер взаємин у родині і 

школі накладають відбиток на те, наскільки безконфліктно перенесе підліток ті 

вікові і психофізичні зміни, що відбуваються з ним у цей період, як буде 

вирішена соціальна задача "входження" його у світ дорослих, визначення свого 

місця в мікросоціальному оточенні, характерному для цього періоду. 

Об'єктивні можливості для виникнення правопорушень можуть бути 

створені внаслідок накладення особливостей підліткового віку (емоційної 

збудливості, прагнення до дорослості, загостреного почуття власної гідності і 

прагнення до самоствердження, недоліку життєвого досвіду і, у зв'язку з цим, 

неможливості правильної оцінки деяких явищ, зростання ролі спілкування 
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(особливо з однолітками) на несприятливі умови виховання в родині, школі, 

негативний вплив мікрооточення. 

Відхилення в моральному формуванні підлітків, являють собою не 

випадковий епізод у їхньому житті, а закономірний наслідок тривалого 

процесу соціальної деформації особистості. В.Н. Кудрявцев з цього приводу 

зазначає: "Зовнішній акт здійснення антигромадського вчинку звичайно не 

відбувається спонтанно; він майже завжди підготовлений більш-менш 

тривалим процесом формування особистості. Поступово, "по краплинах" 

складаються елементи майбутньої девіантної поведінки особистості, 

утворюються її основні риси. У більшості випадків навіть не можна назвати 

той етап чи момент зазначеного процесу, де позитивні психологічні елементи 

поведінки переросли в негативні, аморальні [3]. 

Для успішного рішення проблеми запобігання та усунення прояву 

правопорушень необхідно вчасно виявляти і викорінювати найперші 

відхилення в моральному розвитку і поведінці дитини. 

У сучасних умовах роботи школи особливу актуальність здобуває 

принцип організації виховного впливу на родину через дитину, коли батьки на 

прикладі власного чи сина дочки переконуються в правильності і життєвій 

важливості пропонованих школою вимог. Цей принцип не новий у педагогіці. 

Він сформульований ще в 30-і роки А.С.Макаренко: "Потрібно дітей у школі 

виховувати так, щоб вони вносили в родину додатковий здоровий струмінь, не 

те, щоб перевиховували родину, а щоб вони йшли в родину як представники 

державної школи і несли ці ідеї в життя» [2]. 

Найбільш сприятливі умови для виховно-попереджувальної роботи 

створюються там, де школа попереджає появу напруженості у відносинах між 

вчителем і батьками, між дорослими і дітьми. 
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Криза в Україні, моральна і культурна, політичні та економічні 

перетворення викликають потребу у вдосконаленні навчання та виховання 

підростаючого покоління.  

Сім‘я як найменший осередок суспільства відчуває на собі ті зміни, що 

відбуваються в країні, відповідно сама впливає на розвиток суспільства. 

Збільшення неблагополучних сімей веде до зростання дитячих соматичних та 

особистісних відхилень (Варга Д.).  

Проблему впливу атмосфери в родині на особистість дитини вивчали 

медики, педагоги, психологи (Баженов В., Баранов В., Буянов М., Варга Д., 

Кемпбел Р., Кондратюк В., Максимович О., Постовий В., Похлебіна І.) [1-3].  

Сімейне життя схоже на айсберг: більшість людей бачить лише малу 

надводну частину, думаючи, що бачить цілком; без знань тонкощів сімейного 

життя можна направити його невірним курсом (Сатир В.). Сімейне Вогнище 

визначає, чи щасливою, внутрішньо захищеною та врівноваженою росте 

дитини, як вона товаришує з дорослими чи дітьми, наскільки вона 

доброзичлива чи байдужа (Кемпбел Р.)  

За твердженням Буянова М., неблагополучними називають родини, які є 

неблагополучними для самої дитини. Неблагополуччя в сім'ї так або інше 

практично завжди веде до неблагополуччя психічного розвитку дитини [2].  

На думку Л. Тархової, витоки злочинної поведінки знаходяться в родині; 

навіть в самих пропащих сім’ях може вирости хороша людина, якщо дитиною її 

любили та приймали. 

Актуальність проблеми, недостатня вивченість впливу атмосфери в родині 

на особистість підлітка обумовила вибір теми дослідження. 

Метою статті є розкриття ролі батьків у формуванні особистості дитини, 

позначання шляхів психокорекції. 

Дослідження проводилось на базі середніх шкіл м. Слов'янська Донецької 

області. В експерименті приймали участь підлітки віком 12-13 років. Були 

використані діагностичні методи (метод експертних оцінок), тестування та 

методи математичної статистики.  

За методом експертних оцінок вибірку підлітків поділено на 2 групи: групу 

ризику (ГР - 13 учнів) та групу норми (ГН – 32 особи). За оцінками вчителів та 

класних керівників, учні «групи ризику» більше вчиняють бійки на уроках, 

зриви уроків, демонструють грубіянство та хамство вчителям, в 2 рази частіше 

ображають однокласників. 

Сімейна атмосфера вивчалась за «Кінетичним  рисунком сім’ї»: у оптантів 

«групи ризику» менш виражена сприятлива атмосфера в родинах, вищі 

показники тривожності, конфліктності, почуття неповноцінності та ворожості. 

Також, діагностика типових сімейних станів (за МЕДОР) виявила що, учні 

«ГР» більше, ніж «ГН» відчувають провину в сімейних обставинах, тривогу, 

нервово-психічне напруження та загальну тривогу, переживають стреси. 

За методикою Баса - Дарки, фізична агресія, образа, в учнів «ГР» та «ГН» на 

одному рівні; непряма агресія, підозрілість, вербальна агресія і почуття 
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провини в групі «ГР» дещо вище, проте негативізм нижче.  

Згідно методикою Варга-Століна, майже всі батьки у вихованні 

дотримуються таких стилів: симбіоз, авторитарна гіперсоціалізація та 

інфантилізація; соціальна бажаність по відношенню до дітей відсутня. Батьки 

ГР та ГН вважають своїх дітей соціально небажаними; низько оцінюють 

здібності дітей, не пишаються ними, не намагаються довіряти та приймати 

дитячу точку зору. 66% батьків ГР відвертаються від дітей, а також 

використовують авторитарну гіперсоціалізацію, менше мають собі за мету бути 

єдиним цілим з дитиною (88%) та інфантилізувати її (84%). Також існують 

випадки дуже позитивних відносин: окремі батьки не тримаються авторитарної 

гіперсоціалізації, а намагаються не приписувати своїм дітям особистої та 

соціальної неспроможності, тобто не інфантилізувати.  

Підрахування лінійної кореляції показало, що відторгнення дитини в родині 

підсилює негативізм (ρ≤ 0,05), почуття провини (не значимо), образу (ρ≤ 0,001), 

підозрілість (ρ≤ 0,001) підлітка; також соціальна небажаність дитини сприяє 

виникненню у неї почуття провини (не значимо), авторитарна гіперсоціалізація 

формує в учня схильність до фізичної агресії (ρ≤ 0,001) та вербальної агресії (ρ≤ 

0,01) у дитини; прояви батьками інфантилізму дитини викликають в неї 

непряму агресію (ρ≤ 0,01), підозрілість (ρ≤ 0,05), почуття провини (ρ≤ 0,001).  

Резюмуючи, відзначимо, що учні групи «групи ризику» демонструють 

негативну поведінку в школі, відчувають несприятливу атмосферу в родині, 

переживають негативні емоційні стани, краще ставляться до себе, друзів, гірше 

– до батька й матері; батьки підлітків «ГР» гірше ставляться до своїх дітей, 

низько оцінюють їх. Виявлені залежності між стилем дитячо-батьківських 

стосунків та формами девіантної поведінки учнів. За допомогою психологічних 

методів можна впливати на процеси корекції поведінки з відхиленням в 

підлітковому віці, а також - на дитячо-батьківські стосунки в родинах. 
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Інтерес до вивчення проблеми гендерного самовизначення у старшому 

підлітковому віці обумовлений змінами у системі цінностей суспільства. В 

особистіснім становленні та розвитку людини важливим виступає усвідомлення 

власної статевої приналежності, активна фаза якого припадає на підлітковий 

вік. Усвідомлення себе представником певної статі розглядається науковцями 

як результат взаємодії соціальних, культурних та психологічних факторів. У 

психології термін "гендерна ідентичність" трактується як базова структура 

соціальної ідентичності, що характеризує людину з точки зору її приналежності 

до чоловічої або жіночої групи; це усвідомлення власного зв‘язку з 

культурними визначеннями мужності й жіночності; проявляється як 

суб‘єктивний досвід психологічної інтеріоризації чоловічих і жіночих рис у 

процесі взаємодії з іншими [3]. 

Мета дослідження полягала у вивченні впливу гендерних стереотипів на 

формування Я-образу дівчат і хлопців-підлітків та виникнення негативних 

емоційних станів, пов‘язаних із невідповідністю їхніх уявлень про себе 

гендерним нормам. Ми припустили, що прояви депресивних станів у 

підлітковому віці мають статеву специфіку і залежать від ступеню 

відповідності "Я-концепції" гендерним нормам. 

Гендерна ідентичність хлопців і дівчат формується у процесі їхньої 

соціалізації під час засвоєння змісту відповідних до статі ролей. На думку  

І. Кона, саме підлітковий вік виступає найважливішим етапом розвитку статевої 

ідентичності, коли статеві ролі починають пов'язуватися з ціннісними 

орієнтаціями, інтересами, схильностями [1]. У цей період підлітки починають 

усвідомлювати як власні статеві ролі, так і певні ідеали до яких вони прагнуть. 

Іншими словами, формуються еталони жіночності і мужності, які визначають 

свідоме прагнення підлітків до їх досягнення. Порівнюючи себе з еталонами, 

підлітки визначають ступінь своєї відповідності до них, оцінюють, наскільки 

повноцінно в них втілені риси мужності або жіночності, що позначається на 

загальному самоставленні. Нерідко під час такого порівняння процес 

статеворольового самовизначення супроводжується негативними емоційними 

проявами, такими, як: зниження настрою, гальмування інтелектуальної та 

моторної діяльності, зниження вітальних спонукань, песимістичне оцінювання 

себе і свого становища у навколишній реальності.  

Дівчата та хлопці по-різному переживають переломні моменти у житті й по 

різному шукають способи подолання емоційного розладу. Крім того, проблеми 

підліткового віку посилюються соціальною й економічною нестабільністю 

суспільства, змінами у змісті гендерних стереотипів та системі моральних 

цінностей. 

Висунуте нами припущення перевірялося на підставі розв‘язання таких 

завдань: 

- проаналізувати психолого-педагогічну літературу з проблеми впливу 

гендерних стереотипів на формування депресивних станів у підлітковому віці; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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- визначити статеві особливості прояву депресивних станів у підлітків; 

- вивчити особливості гендерного самовизначення дівчат і хлопців 

підліткового віку; 

- встановити зв‘язок між гендерними характеристиками та схильністю до 

депресії у дівчат і хлопців підліткового віку. 

У дослідженні нами використовувалися статеворольовий опитувальник 

Сандри Бем та методика диференційної діагностики депресивних станів Зунге. 

Обробка результатів містила: обчислення середніх значень та показників 

міжіндивідуальної мінливості за шкалами методик; визначення відсоткової 

представленості високих, середніх та низьких показників; знаходження 

статевих відмінностей у вираженості ознак (параметричні критерії t-Стьюдента 

та -Фішера); встановлення зв‘язків між показниками фемінності/маскулінності 

та рівнем розвитку депресивного стану (коефіцієнт кореляції Пірсона). 

Дослідження проводилося на базі ЗОШ № 25 м. Краматорськ Донецької 

області. У дослідженні брали участь 40 учнів 10 класу віком від 14 до 16 років 

(20 дівчат та 20 хлопців). 

Аналіз результатів, отриманих за методикою С. Бем показав, що у більшості 

хлопців переважають маскулінні риси характеру (68%), а у дівчат – фемінні 

характеристики (58%). Отже, хлопці у більшості своїй відзначали в себе 

наявність схильності до ризику, агресивність, амбіційність та самодостатність 

Дівчата у більшості своїй відзначали – емоційність, сензитивність, співчуття. 

Порівняння дівчат і хлопців за вираженістю гендерних характеристик не 

виявило статистично значущих відмінностей між показниками вираженістю 

показників маскуліності (t=1,01; р0,1) та фемінності (t=1,37; р0,1). Отже, і 

дівчата, і хлопці орієнтуються на незалежність, досягнення мети власними 

зусиллями, домінування в поведінці; в однаковій мірі визнають у собі прояви 

емоційності, чутливості та схильності до зміни настрою. Це може бути 

викликано зміною системи гендерних стереотипів та культурних цінностей 

суспільства. Тобто поняття гендерних норм може не співпадати з загальним 

уявленням про маскулінні та фемінні якості, притамані представникам обох 

статей. 

Аналіз результатів, отриманих за методикою Зунге показав що, більшість 

досліджуваних не відчуває ознак депресивного стану - 43 % у цілому. Серед 

більшості підлітків, у якій спостерігалися нормативні показники, хлопців 

спостерігалося 70%, дівчат – 50%. Серед дівчат зустрічалося більше тих, хто 

визначав легкий ступень депресії (45% дівчат проти 30% хлопців): були 

встановлені статистично значущі відмінності між показниками стану легкої 

депресії у хлопців та дівчат (t=2,31; р0,05).  

Зв‘язок між показниками гендерних характеристик і вираженості депресії у 

підлітків ми встановлювали за допомогою коефіцієнту кореляції r-Пірсона. 

Було виявлено, що у дівчат вираженість депресії негативно корелювала і з 

показниками маскулінності (r= -0,26), і з показниками фемінності (r= -0,36).  

 

 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/742-metodika-differencialnoj-diagnostiki-depressivnykh-sostoyanij-zunge
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Таблиця 1 

Кореляційна матриця показників депресії з показниками гендерних 

характеристик 

Вираженість депресії 
Маскулінні 

якості 
Фемінні якості 

хлопці -0,02 0,05 

дівчата -0,26 -0,36 

 

Отже, у вибірці дівчат, серед більшості яких спостерігалися ознаки легкого 

ступеню депресії, депресія була тим більше, чим менше були виражені 

показники фемінності та маскулінності. Отриманий результат підтверджує одне 

з основних положень концепції андрогінії Сандри Бем стосовно психологічного 

благополуччя людей андрогінного типу. Однакова вираженість маскулінних і 

фемінінних якостей дає андрогінним індивідам можливість менш жорстко 

дотримуватися статеворольових норм, залежно від ситуації переходити від 

традиційно жіночих занять до чоловічих [2]. 

У хлопців, які взагалі більшою мірою характеризувалися відсутністю 

симптомів депресії, отримані кореляційні зв‘язки наближалися до нульових 

значень. Такі показники кореляції засвідчили про спростування висунутого 

нами припущення.  

Отже, проведене дослідження підтвердило наявність змін у системі 

гендерних стереотипів, що обумовлюють статеворольове самовизначення 

підростаючого покоління. Було виявлено, що "Я-образ" дівчат- і хлопців-

підлітків не відрізняються за показниками маскулінності та фемінності; вони в 

однаковій мірі орієнтовані на маскулінну модель поведінки. Мінливість 

настрою та емоційних станів у більшості випадків обумовлені перебільшеною 

чутливістю підлітків до вимог суспільства стосовно поведінки та зовнішніх 

параметрів ідеалу відповідної статі. У нашому дослідженні була виявлена 

перевага незначних депресивних порушень у дівчат порівняно з хлопцями. З 

позицій гендерного підходу це пояснюється тим, що дівчата є більш 

емоційними та чуттєвими в силу того, що їм це "дозволяє робити" суспільство, 

а хлопці не можуть проявляти емоційної мінливості, тому що така поведінка 

буде викликати сумніви стосовно їх мужності. Отже, гендерні стереотипи 

суттєво впливають на самооцінку підлітка. Невідповідність певним гендерним 

стандартам спричиняє зниження самооцінки та відчуття відчуженості від 

суспільства, адже підлітку дуже важливо бути таким "як усі", відповідати 

ідеалам середовища, з яким він взаємодіє. 
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Інтенсивний соціальний, економічний і культурний розвиток сучасного 

українського суспільства істотно підвищує вимоги, що висуваються до освітян, 

діяльність яких спрямована на всебічний розвиток особистості дитини, 

створення оптимальних умов для розкриття й реалізації її потенційних 

можливостей, здібностей та потреб. Дослідження специфіки професійно-

педагогічної діяльності багатьма вченими (Н.В. Кузьміна, А.К. Маркова, З.М. 

Мірошник, Л.М. Мітіна, О.С. Ноженкіна, В.В. Радул, А.О. Реан, Т.І. 

Ронгинська, О.Б. Орлов та ін.) свідчать про перенасиченість її стресогенними 

факторами, що може привести до негативних наслідків часткового або повного 

характеру. Одним із найбільш розповсюджених наслідків негативного впливу 

професії на особистість в останні десятиріччя є емоційне вигорання. 

Проблемі встановлення детермінант виникнення емоційного вигорання 

присвячено чимало публікацій як у зарубіжній, так і у вітчизняній психології, 

при цьому спостерігається неоднозначне тлумачення ролі тих чи інших 

факторів. Представники індивідуально-психологічного підходу пояснюють 

причину вигорання невідповідністю між надмірними очікуваннями від професії 

і реальною дійсністю. Так, Н. Freudenbrger як основний фактор вважав удавання 

до надмірно ідеалізованого Я-образу, що призводить до виснаження всіх 

енергетичних ресурсів. J. Edelwich, A. Brodsky розглядали вигорання як втрату 

ідеалу, як процес прогресуючого розчарування, коли внутрішні ідеалістичні 

очікування фруструються повсякденною реальністю. 

Вигорання як розчарування в пошуку сенсу життя визначив A. Pines у 

рамках екзистенціальної психології. Слід окремо виділити дослідження А. 

Ленгле, який провів екзистенціальний аналіз означеного феномену та 

пов‘язував його з неекзистенціальними установками до життя, розглядаючи 

вигорання як «особливу форму екзистенційного вакууму, провідним 

симптомом і основною характеристикою якого виступає виснаження» [3, с.5-6]. 

Представники соціально-психологічного підходу пов‘язують феномен 

вигорання з особливостями міжособистісної взаємодії та визначають його як 

результат емоційного перевантаження, викликаного напруженими взаєминами 

між суб‘єктами професійної діяльності. Так, E. Buunk, W. Schaufeli та ін., 

розглядаючи проблему вигорання з позицій соціального порівняння, основну 

причину його виникнення вбачають у посиленні тенденції до афіліації в умовах 

стресу. D.H. Harrison пов‘язує вигорання зі сприйняттям фахівцем власної 
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соціальної компетентності та ефективності в міжособистісних взаєминах із 

клієнтом, а А. Hochschild – зі ступенем ідентифікації особистості. 

З точки зору організаційно-психологічного підходу головними джерелами 

вигорання виступають фактори робочого середовища. Зокрема, J. Winnubst 

досліджував зв‘язок між організаційною структурою (бюрократичною або 

професійною), соціальною підтримкою і вигоранням. С. Cherniss пов‘язував 

феномен вигорання з професійною самоефективністю, під якою розумів 

здатність особистості добре справлятися з виконанням професійних ролей. 

На сьогодні як у зарубіжних публікаціях, так і у дослідженнях, виконаних 

на території пострадянського простору, існують спроби інтегрувати велику 

кількість різноспрямованих підходів і напрямків (J. Carooll, М. Leiter, C. 

Maslach, W. White, В.В. Бойко, Л.Г. Дика, Т.В. Зайчикова, Л.М. Карамушка, 

А.В. Карпов, С.Д. Максименко, Т.Г. Неруш, Ю.П. Поваренков, В.О. Орел, О.О. 

Рукавішников, В.Д. Шадриков та ін.) [1; 2; 4]. Зокрема, із позицій 

системогенетичного підходу детермінантами виникнення вигорання виступає 

система взаємопов‘язаних і взаємодоповнюючих чинників, що виявляються на 

різних рівнях організації особистості. 

Отже, на основі здійсненого аналізу літературних джерел можна 

констатувати, що незважаючи на достатньо велику кількість публікацій, 

присвячених даному аспекту означеної проблеми, залишається відкритим 

питання щодо основних причин виникнення емоційного вигорання в різних 

професійних групах. 

Експериментальне дослідження було проведено серед вчителів 

загальноосвітніх шкіл м. Слов‘янська, загальна кількість респондентів склала 

80 осіб. Було встановлено, що 46,2% вчителів нашої вибірки схильні до 

емоційного вигорання як захисного механізму від травмуючих переживань, що 

має широкий спектр дисфункціональних наслідків та не забезпечує 

психологічне благополуччя особистості. Домінуючою фазою емоційного 

вигорання у педагогів є «резистенція» (р<0,001), яка, за В.В. Бойком [1], 

характеризується згортанням професійних обов‘язків, зменшенням взаємодії з 

колегами та учнями, розширенням сфери економії емоцій, бажанням побути на 

самоті, неадекватним емоційним реагуванням тощо. Отримані результати 

підкріплюються і даними про вираженість у вчителів окремих симптомів 

емоційного вигорання. Дані, отримані в результаті дослідження, свідчать про 

те, що у педагогів в синдромі емоційного вигорання домінують симптоми 

другої фази – резистенції (р<0,001): «неадекватне вибіркове емоційне 

реагування» – 53,0%; «редукція професійних обов‘язків» – 44,2%; «розширення 

сфери економії емоцій» – 32,6% респондентів. 

Аналіз показників вираженості компонентів емоційного вигорання у 

вчителів показав, що найбільш вираженим компонентом емоційного вигорання 

є редукція особистих досягнень (р<0,001), яка проявляється в тенденції до 

негативного оцінювання себе, у зменшенні значущості власних досягнень, 

обмеженні своїх можливостей, негативізмі відносно службових обов‘язків та 
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т.п. Емоційне виснаження, високий ступінь вираженості якого зафіксовано у 

44,2% опитаних, проявляється в переживаннях зниженого емоційного тонусу, 

втрати інтересу до навколишнього або емоційному перенасиченні; в агресивних 

реакціях, спалахах гніву, появі симптомів депресії тощо. Найменш вираженою 

у педагогів є деперсоналізація (р<0,001), яка проявляється в деформації 

(знеособлюванні) відносин з іншими людьми: підвищенні залежності від інших 

або, навпаки, негативізмі, цинічності установок і почуттів по відношенню до 

реципієнтів. Отримані результати повністю співвідносяться з результатами, 

отриманими за методикою В.В. Бойка, при цьому розширюють уявлення про 

структурний склад досліджуваного феномену. 

Ґрунтуючись на проведеному аналізі літературних джерел ми дослідили 

взаємозв‘язок між емоційним вигоранням та наступними психічними станами 

особистості: тривожністю, фрустрацією, агресивністю та ригідністю. З аналізу 

отриманих результатів ми можемо констатувати наявність статистично 

значущих зв‘язків між такими компонентами емоційного вигорання, як 

емоційне виснаження й редукція особистих досягнень та низьким, середнім і 

високим показниками рівня тривожності (р<0,01). Статистично значущі зв‘язки 

зафіксовано також між показниками емоційного вигорання та фрустрації: якщо 

серед вчителів з низьким рівнем фрустрації тільки 9,1% мають високі 

показники емоційного виснаження, то серед вчителів з високими показниками 

фрустраціїї відсоток педагогів з високими показниками емоційного виснаження 

збільшується до 87,3% (р<0,01). Даний компонент емоційного вигорання також 

корелює з ригідністю (р<0,05), яка розуміється як нездатність індивіда 

перебудуватися, тобто неготовність дотримуватися змін у запланованій раніше 

схемі поведінки. 

Цікаві дані ми отримали вивчаючи взаємозв‘язок агресивності та 

емоційного вигорання у вчителів. Статистично значущі взаємозв‘язки (р<0,05) 

існують між агресивністю та такими компонентами емоційного вигорання, як 

емоційне виснаження й деперсоналізація. Отже, ми можемо говорити, що 

зростання рівня агресії веде до зростання емоційного виснаження та 

деперсоналізації. І хоча високий рівень агресивності – явище не типове для 

педагогічних працівників (в наші вибірці не було виявлено представників з 

високим рівнем даної особистісної характеристики), актуальність даної 

проблеми для вчителів підтверджується тим фактом, що високі показники 

деперсоналізації у 21,1% вчителів корелюють з високими показниками 

агресивності, а наявність агресивності у 47,4% вчителів веде до емоційного 

виснаження. 

Таким чином встановлено, що такі негативні психічні стани, як 

тривожність, фрустрація, агресивність та ригідність обумовлюють виникнення 

емоційного вигорання в педагогічному середовищі, про що свідчить наявність 

статистично значущих зв‘язків між означеними параметрами. 
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Поведінка підлітка завжди співвідноситься з його уявленнями про самого 

себе (образ «Я») і про те, яким він повинен або хотів би бути. Для того щоб 

зрозуміти механізми формування поведінки підлітків, необхідно досліджувати 

специфіку формування їх самосвідомості. Розробці даного питання присвятили 

свої роботи такі вітчизняні психологи, як: Л.С. Виготський, О.В. Запорожець, 

Д.Б. Ельконін,  І.І.Чеснокова, М.В.Боришевський та ін. Серед зарубіжних 

вчених слід виділити У.Джемса, Е. Еріксона, К. Роджерса, Ч. Кулі, Д. Міда 

тощо. 

Самосвідомість розуміють як усвідомлення і оцінку людиною своїх дій і їх 

результатів, думок, почуттів, моральності та інтересів, ідеалів і мотивів 

поведінки, цілісну оцінку самого себе і свого місця в житті [1, с. 438]. Саме 

підлітковий вік є сенситивним для розвитку самосвідомості особистості. Це 

важкий період статевого дозрівання і психологічного дорослішання. У 

самосвідомості відбуваються значні зміни: з'являється відчуття дорослості, 

відчуття себе дорослою людиною; воно стає центральним новоутворенням 

молодшого підліткового віку [3]. 

Практично у всіх дослідженнях в галузі дитячої психології підкреслюється 

вирішальний вплив сім‘ї на загальний розвиток особистості дітей. Крім 

цілеспрямованого батьківського виховання на дитину впливає 

внутрішньосімейна атмосфера загалом, причому ефект цього впливу 

проявляється з віком, відбиваючись у структурі особистості. Особливо 

актуальним це є для підлітків, адже саме в підлітковому віці батьківське 

ставлення набуває вирішального значення для становлення і закріплення образу 

«Я» [2; 3; 4].  

Дане дослідження проводилось у ЗОШ №8 м. Слов‘янська, Донецької 

області. Вибірка складалась із 57 підлітків (30 хлопчиків та 27 дівчат) віком від 
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12 до 14 років (7-8 клас). Серед них 28 учнів із повних сімей та 29 із неповних 

сімей. 

За результатами було визначено, що 64% підлітків мають середні показники 

за шкалою самовпевненості. Тобто у підлітків наявне уявлення про себе як про 

самостійну, вольову, енергійну, надійну людину, якій є за що себе поважати.  

68% підлітків мають середній рівень за шкалою «самоприйняття». Більшість 

підлітків приймають себе такими, якими вони є, але власні недоліки вважають 

неприйнятними, намагаються за можливості їх подолати. 

Також переважна кількість підлітків (69%) мають реалістичну оцінку себе, 

своїх здібностей, моральних якостей і вчинків. 

68% учні мають певний досвід життя, що додає їх життю усвідомленості, 

направленості та часової перспективи. Вони здатні самостійно будувати власне 

життя, поставити собі мету, завдання у житті, бачити сенс в житті. З метою 

виявлення особливостей самосвідомості підлітків із неповних сімей ми 

використовували метод кореляційного аналізу. 

Так, було виявлено тісний, значущий зв‘язок (r=0,78, р≤0,01) між рівнем 

самооцінки та показником самовпевненості у підлітків із неповних сімей. 

Також виявлено помірний зв'язок (r=0,65, р≤0,05) між показником самооцінки 

та шкалою «Дзеркальне «Я»» у школярів, що мають лише одного з батьків. 

Обернений помірний зв'язок (r=-0,68, р≤0,05) наявний між шкалою 

«Самозвинувачення» та показниками самооцінки.  За показниками локусу 

контроля Я та шкалою підтримки підлітків виявлено тісний, значущий рівень 

зв‘язку (r=0,74, р≤0,01). Встановлено помірний зв'язок (r=0,66, р≤0,05) між 

цілями у житті та орієнтацією у часі. 

Отже, існують особливості самосвідомості підлітків із неповних сімей.  

Нами виявлено схильність таких підлітків звинувачувати себе у промахах та 

невдачах, відсутність у них симпатії до себе, що супроводжується негативними 

емоціями на свою адресу. В той же час, такі учні намагаються жити справжнім, 

переживати актуальний момент свого життя у всій його повноті, легко ставлять 

перед собою цілі та намагаються впевнено йти вперед. 

Перспективою подальшої роботи у даному напрямку, на нашу думку, є 

вивчення статевих відмінностей виразності компонентів самосвідомості 

підлітків з різних сімей. 
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