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МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ 
 

Богдан Ю.Ю., студентка 

ПВНЗ «Європейський університет», Конотопська філія  

 

Базовим державним соціальним стандартом є прожитковий 
мінімум, встановлений законом, на основі якого визначаються 

державні соціальні гарантії та стандарти. Основою розрахунку 

прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних 

груп населення є мінімальний споживчий кошик.  
Методика формування споживчого кошику в Україні є 

недосконалою та застарілою. Оскільки він є основою для формування 

показників всієї системи соціального забезпечення, тому існує гостра 
необхідність вдосконалення методики його формування, досягнення 

науково обґрунтованого, відповідного реаліям життя прожиткового 

мінімуму.  

У кожній державі визначено свій порядок формування 
прожиткового мінімуму. Усі вони різняться за методами розрахунку, 

складом та структурою витрат, демографічними та соціальними 

групами населення, для яких здійснюється встановлення його розміру. 
У світовій практиці виділяють 6 методів визначення прожиткового 

мінімуму в країні: статистичний, суб’єктивний, ресурсний, 

комбінований, нормативний, відносний [3].  У різних країнах 
використовується або ж фізіологічний прожитковий мінімум (обсяг 

коштів, достатніх для фізичного існування), як наприклад, у Росії чи 

Казахстані, або соціальний (більший обсяг, який має задовольняти 

базові соціальні потреби людини та забезпечувати їй мінімально 
прийнятний рівень життя у соціумі), як у Литві, Білорусії та Естонії.  

В Україні прожитковий мінімум визначається нормативним 

методом у розрахунку на місяць на одну особу [2]. Крім того, 
прожитковий мінімум визначається диференційовано залежно від 

вікового критерію або ж залежно від соціальної та демографічної 

групи особи. Споживчий кошик українця включає 296 найменувань 
товарів і послуг, але фактична структура споживання населення 

далека від раціональної та не відповідає світовим стандартам і 

прикладам. У Державній службі статистики оновили й доповнили на 

39 пунктів споживчий набір українців.  
Аналіз різних методик та досвіду різних країн дозволив 
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виділити низку завдань щодо зміни методики розрахунку 

прожиткового мінімуму, зокрема: досягнення відповідності його 

складу та розміру сучасним умовам життя населення; розширення 

складу та покращення якості благ, що входять до складу мінімального 

споживчого кошику; врахування регіональних відмінностей у вартості 

життя; забезпечення належного співвідношення витрат на 
продовольчі, непродовольчі товари та послуги; переглянути склад 

основних соціальних і демографічних груп населення, для яких 

здійснюються розрахунки прожиткового мінімуму.  

При здійсненні реформування методики визначення 
прожиткового мінімуму необхідно врахувати позитивний та 

негативний як власний досвід, так і досвіди інший країн, вплив 

економічних, соціальних та правових факторів з метою прийняття 
найкращого варіанту саме для України. 

Керівник: Васильченко Н.В., ст. викладач  

1. Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів 

непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і 
демографічних груп населення / Постанова КМ від 14 квітня 2000 р. N 

656  [Електронний ресурс] / http://search.ligazakon.ua 

2. Методика визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для 
осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп 

населення / Наказ Міністерства праці та соціальної політики N 

109/95/157 від 17.05.2000 [Електронний ресурс]/zakon4.rada.gov.ua 
3. Пищуліна О.М. Зміна методики розрахунку прожиткового мінімуму 

- крок до реформування соціальної політики [Електронний ресурс] / 

Стратегічні пріоритети. – 2009.  –1(10)./ //archive.nbuv.gov.ua 

 

 

СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ І 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 

Висоцький М.О., студент,  

Конотопський інститут СумДУ 
 

Ринкова трансформація економіки зумовлює підвищення ролі 

страхового ринку, визначає необхідність створення дієвої системи 

страхового захисту з метою забезпечення стабільності розвитку та 
ефективності економічних відносин, підвищення рівня життя 

http://zakon4.rada.gov.ua/
http://archive.nbuv.gov.ua/
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населення, соціальної стабілізації. 

Страховий ринок – особлива сфера грошових відносин, де 

об’єктом купівлі-продажу виступає специфічна послуга — страховий 

захист, формується пропозиція й попит на неї. Учасниками страхового 

ринку є застраховані, страхувальники, вигодонабувачі, 

перестраховики, страховики, товариства взаємного страхування, 
страхові та перестрахові брокери, страхові агенти, актуарії, аварійні 

комісари, а також професійні об’єднання страховиків, страхових 

посередників та інших учасників страхового ринку [1].  

Страховий ринок в Україні все ще перебуває на початковому 
етапі розвитку, окремі його сегменти стрімко розвиваються, проте 

рівень страхового покриття залишається на низькому рівні. У нашій 

країні розвиваються лише класичні види страхування - КАСКО, 
майнове страхування, тоді як, наприклад, медичне страхування 

знаходиться на етапі зародження. Ринок страхування життя в нашій 

країні поки не освоєно, при цьому для вітчизняних страхових 

компаній він поки є недоступним. Причинами цього є, по-перше, 
низька капіталізація українських страхових компаній, по-друге, 

вітчизняні страхові компанії в основному поки не готові працювати з 

незначними сумами індивідуального страхувальника, а більш 
орієнтовані на фінансово-промисловий бізнес. 

Можна виділити наступні проблеми подальшого розвитку 

страхового ринку: економічного характеру — низький 
платоспроможний попит на страхові послуги; відсутність надійних 

інвестиційних інструментів для довгострокового розміщення 

страхових резервів; організаційно-правового характеру — відсутність 

цілеспрямованої державної політики у сфері страхування; недостатній 
рівень державного регулювання і контролю за страховим ринком, 

непослідовність дій стосовно організації державного нагляду за 

страховою діяльністю; функціонального характеру — низька 
прибутковість окремих видів страхування; низька 

конкурентоспроможність страховиків у порівнянні з банками в 

боротьбі за залучення вільних коштів; зростання випадків страхового 
шахрайства та інше. 

З метою вдосконалення та подальшого ефективного розвитку 

страхового ринку України необхідно здійснити ряд першочергових 

заходів: підвищити захист споживачів страхових послуг; підвищити 
прозорість діяльності учасників страхового ринку [2]; упорядкувати 



СЕКЦІЯ:Економічні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення 

12 

страхове законодавство в цілому та окремих його положень і привести 

їх у відповідність до існуючих економічних реалій; відмінити 

непотрібні бар’єри що гальмують його розвиток та залучення 

іноземних інвестицій; обґрунтувати  й досягти оптимальної структури 

між різними формами страхування; створити об'єднання страховиків 

із метою зміцнення їх фінансового становища та надійності щодо 
здійснення страхових операцій; залучити страховий ринок для 

вирішення питань соціальної політики держави; розробити ефективні 

механізми захисту інтересів страхувальників. 

Отже, страховий ринок України вже пройшов стадію 
формування і знаходиться на етапі розвитку. Він набув певного рівня 

розвитку, але не став реальним чинником стабільності і за своїми 

характеристиками не відповідає завданням випереджального розвитку 
української економіки та тенденціям світових страхових ринків. Це 

зумовлює його суттєве відставання у глобальному процесі 

формування світової фінансової системи. 

Керівник: Самусь Г.І., викладач  
1. Павлюченко Т. Инвесторы грядут / Т. Павлюченко // Финансы для 

всех. – 2006. – №7. – С. 6. 

2. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 2011 
рік та 1 квартал 2012 року [Електронний ресурс] //www.dfp.gov.ua  

 

 

НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ 

НАСЕЛЕННЯ НА СУМЩИНІ 

 

Внучков Д.С., Лінчак А.І., учні, 
Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 

 

Роберт Кійосакі свого часу сказав: «Якщо ви бажаєте бути 
багатим, вам потрібно стати фінансово грамотним». Питання 

фінансової грамотності є актуальним. Міжнародні організації 

аргументовано доводять, що фінансова освіта споживачів є тим 
фундаментом, що має підтримувати нормальне функціонування 

ринків капіталу та економіки в цілому. Особливо актуальним це 

питання є в країнах, які перейшли від централізованого планування до 

ринкової економіки. 
Фінансова грамотність – це сукупність знань, умінь та навичок, 
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потрібних для прийняття відповідальних економічних та фінансових 

рішень та вжиття заходів із належним рівнем компетентності.  

За результатами першого Всеукраїнського соціологічного 

дослідження «Фінансова грамотність та обізнаність в Україні» було 

встановлено, що 39% населення нашої країни не мають банківських 

рахунків. Більшість громадян користуються лише базовими 
фінансовими послугами. Крім того, населення практично не 

користується так званими інвестиційними послугами, зокрема такими 

фінансовими інструментами як: акції; облігації; інвестування в 

недержавні пенсійні чи інвестиційні фонди. Такі види інвестицій 
могли б стати додатковим надходженням до сімейних бюджетів 

громадян. 

Ще одним фактом, що підтверджує недостатню обізнаність 
населення у фінансових питаннях є широке розповсюдження в Україні 

та в країнах СНД різних неконтрольованих фінансових послуг, таких 

як Фінансові піраміди/Схеми Понці, Кредитне посередництво, 

Колекторська діяльність.  
Прикладом фінансових пірамід в України є ЗАТ ―Український 

будинок Селенга‖ (9 млн.  дол. США, понад 890 тис. потерпілих); 

МММ (53,7 млн. дол. США, 10-15 млн. потерпілих). Прикладом на 
Сумщині є ―Інва-Спорт‖.  

Загалом, можемо зробити висновок: усі фінансові піраміди 

функціонували за рахунок фінансової безграмотності їхніх учасників.  
То як же бути? Як побороти фінансову безграмотність серед 

населення, що за своїм розмахом вже нагадує епідемію-пандемію, 

особливо серед старшого покоління? Ми пропонуємо ряд заходів, що 

дозволяють підвищити рівень обізнаності населення у фінансових 
питаннях. А саме, стимулювання зацікавленості населення у 

фінансових питаннях, поширення знань про права і обов'язки 

споживача фінансових послуг, створення спеціальних телеканалів та 
сайтів з порадами, фінансово-просвітницька робота серед населення, 

створення потужної наукової бази, щорічна участь учнів та студентів 

у  Змаганнях юних інвесторів, впровадження обов’язкового курсу 
«Фінансова грамотність» для школярів, організація курсів для 

потенційних інвесторів, удосконалення законодавчої та регуляторної 

бази для захисту прав споживачів фінансових послуг. 

Для Сумської області підвищення рівня обізнаності населення в 
економічних питаннях сприятиме відкриттю нових можливостей 
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інвестування коштів; залученню вільних коштів населення в 

економіку області, вкладанню їх у потрібні для держави й суспільства 

проекти; зменшенню рівня фінансових злочинів на Сумщині; 

підвищенню рівня економічної активності громадян. 

Країна, у якій населення є фінансово грамотним, забезпечує 

стабільність фінансового сектору. У такій державі не тільки влада, а й 
кожен громадянин сприяє зростанню темпів розвитку країни.  

Керівник: Олех А.П., учитель-методист  

 

 

РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ 

 

Капітаненко Ю.А., студент 
ПВНЗ  «Європейський університет», Конотопська філія  

 

Сьогодні ринок праці є не лише структурним елементом 

національної економіки. Дослідження проблем функціонування ринку 
праці в Україні й пошук шляхів їх подолання є важливою 

передумовою для остаточного формування ринкової моделі 

економіки, що істотно пришвидшить інтеграцію України в 
європейську спільноту та європейський економічний простір [4].  

Національний ринок праці має цілу низку інституційних пасток, 

серед яких зокрема: слабкі коливання зайнятості, які не 
співвідносяться з динамікою виробництва; високий рівень 

прихованого та структурного безробіття; заповнення ринку праці 

сільським населенням похилого віку; неузгодженість сегментів ринку 

праці та некерована тіньова зайнятість, яка гнучко переплітається з 
офіційною; недолуга фіскальна політика у сфері регулювання 

заробітної плати, яка призводить до її тінізації; невідповідність 

законодавчих вимог і реального дотримання норм трудового права [1].  
Причинами сучасного стану ринку праці в Україні є не лише 

світова економічна криза, а й невирішені внутрішньодержавні 

проблеми, які породжують негативні наслідки: значний дисбаланс 
попиту й пропозиції на ринку праці; низька продуктивність праці; 

нерівномірний розподіл трудових ресурсів територією держави .  

Аналіз ринку праці по м. Конотоп  та Конотопському районі  

засвідчує, що впродовж січня 2013 р. центром зайнятості 
Конотопського району зареєстровано 463 безробітних. Взагалі на 
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обліку в державній службі зайнятості на кінець січня  2013 р. 

перебувало 1985 безробітних, з яких 53,9% становлять жінки, 39,3% – 

молоді люди у віці до 35 років. Вісім із десяти (75,1%) безробітних 

отримували допомогу по безробіттю.  

Найбільшою проблемою ринку праці є безробіття молоді. 

Пошуки першого робочого місця, невідповідність рівня та якості 
отриманої освіти професійним обов'язкам, відсутність досвіду роботи, 

невідповідність запитів молоді та пропозицій роботодавців 

посилюють напруження на ринку праці [1]. 

У серпні 2012 року Верховною Радою набула чинності нова 
редакція  Закону «Про зайнятість населення» № 10497-1. У ст.14 

зазначаються категорії громадян, що мають додаткові гарантії у 

сприянні працевлаштування. Зокрема були внесені зміни щодо 
робочого місця молоді, які вперше приймаються на роботу. Протягом 

шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби 

необхідно зареєструватися в центрі зайнятості, інакше дія Закону 

припиниться [1]. 
Новий закон, який набув чинності з 1 січня 2013 року, містить 

недоліки, які не дозволять ефективно вирішити проблеми молодіжної 

зайнятості. Зокрема, йдеться про введений Законом понятійний 
апарат, який вступає в суперечність з Кодексом Законів про працю[2].  

Одним із ймовірних шляхів часткового покращення економічної 

ситуації в Україні в сучасних умовах є забезпечення ефективного 
функціонування ринку праці. Щоб досягти цієї мети, можна 

запропонувати: реалізувати на практиці умови, необхідні для 

ефективного функціонування ринку праці; оновити наявну сьогодні 

структуру ринку праці та узгодити взаємодію усіх її елементів; внести 
корективи в існуючий в Україні механізм регулювання ринку. 

Виконання цих умов дасть змогу позбутися наявного на ринку праці 

дисбалансу між «бажаним» та «пропонованим», що сприятиме 
підвищенню рівня зайнятості населення й мінімізуватиме рівень 

безробіття в майбутньому. 

Керівник: Васильченко Н.В., ст. викладач  
1. Закон «Про зайнятість населення» № 10497-1.від 22.05.2012 року/ 

[Електронний ресурс ] //w1.c1.rada.gov.ua  

2. Закон України «Про сприяння соціальному становленню та 

розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 № 2998-XII [ Електронний 
ресурс ] //zakon1.rada.gov.ua   

http://w1.c1.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/go/2998-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/2998-12
http://zakon1.rada.gov.ua/
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РИНОК ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ 

 

Науменко Г. М., студент 

ПВНЗ «Європейський університет», Конотопська філія  

 

У сільському господарстві земля виступає не тільки 
просторовим базисом для розміщення виробничих споруд, а й 

водночас є предметом праці, засобом праці та основним засобом 

виробництва. Утім, стосовно використання землі, ми маємо 

неоднозначну, але де в чому навіть парадоксальну ситуацію: з одного 
боку, зволікання з впровадженням ринку земель 

сільськогосподарського призначення серйозно гальмує розвиток 

економіки держави в цілому, з іншого – негайний перехід до ринку 
сільськогосподарських земель може призвести до переходу значної 

частини земельного фонду у власність суб’єктів, які будуть лише 

зайвою ланкою між суспільством і сільгоспвиробниками.  

Ураховуючи цю обставину, на сучасному етапі актуальним є 
питання всебічного й детального дослідження особливостей розвитку 

земельних відносин, встановлення ринку землі в Україні та створення 

необхідних умов з метою забезпечення його ефективного 
функціонування. 

Формування ринку земель сільськогосподарського призначення 

є одним з найбільш дискусійних  питань аграрної політики в Україні, 
але цей процес є неминучим за умови належного нормативно-

правового забезпечення засад його функціонування [2]. 

Аналіз динаміки  та структуру земельного фонду України  за 

землевласниками та землекористувачами за останні три роки свідчить 
про  поступове скорочення земельних угідь, у першу чергу в 

сільськогосподарських підприємствах. Зокрема, у 2012 р. в порівнянні 

з 2010 р., кількість земель скоротилася на  1573,0 тис. га, що у 
відсотковому значенні становить 2,6 %. У власність громадян навпаки 

надійшло 1170,9 тис. га, а це майже 2 % земельних угідь [1].  

Створення у ефективне функціонування ринку землі в Україні є 
об’єктивно необхідним заходом державної ваги, що забезпечить 

вирішення комплексу існуючих проблем, головними з яких є 

легалізація, контроль і регулювання трансакцій з приводу купівлі-

продажу земельних ділянок, що практично вже відбувається.  
Серед негативних наслідків продовження мораторію на 
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купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення можна 

виокремити основні: стримування оптимізації сільськогосподарського 

землеволодіння та землекористування, неможливість поліпшити 

технологічні умови використання сільськогосподарських земель; 

концентрація більшої частини земель сільськогосподарського 

призначення у власності найменш активної частини сільського 
населення (пенсіонерів та передпенсійного віку), що не має належних 

фінансових та фізичних можливостей займатися землеробською 

роботою; зниження інвестиційної привабливості аграрного сектору 

української економіки [2]. 
Оцінюючи всі «за» та «проти»  стосовно  ринку землі, слід взяти 

до уваги досвід вирішення цього питання в інших країнах, наприклад 

країни ЄС. Є три механізми, що використовуються державами для 
контролю за ринком земель: регулювання цін, податкове регулювання 

та кількісне обмеження на продаж. У більшості країн – членів ЄС 

ринок оренди землі має більше значення, ніж ринок продажу земель.  

Основна функція ринку землі у ринковій економіці полягає у 
сприянні переходу землі від неефективних виробників до ефективних. 

Завданням ринку сільськогосподарської землі є перетворення землі на 

капітал, який може використовуватись для створення додаткового 
капіталу землевласників. Лише за умов реалізації права власності на 

землю як капітал, земля стає функціонуючим економічним ресурсом.  

Керівник: Васильченко Н.В., ст. викладач  
1. Статистичні дані Державного агенстваземельних ресурсів України 

[Електронний ресурс. 

2. Третяк А.М. Землевпорядне проектування: Теоретичні основи і 

територіальний землеустрій : навч. посіб. / А.М. Третяк. – К. : Вища 
школа, 2006. – 528 с. 

 

 

ОБДАРОВАНА МОЛОДЬ 

 

Решетняк Я., студент 
Конотопський інститут СумДУ 

 

Розбудова економіки Україні зумовила нагальну потребу 

суспільства у творчих, діяльних, обдарованих, інтелектуально, творчо 
і духовно розвинених працівників відтворювального процесу.  
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Сьогодні визнано, що саме така якість людської діяльності – людський 

та інтелектуальний капітал – є провідною силою прискореного 

розвитку економіки. Дослідження механізмів виявлення й розвитку 

такого прошарку працівників й визначили актуальність обраної теми.  

Мета – на основі аналізу системи відбору, навчання та розвитку 

обдарованої молоді сформулювати пропозиції щодо її вдосконалення.  
Потенціал обдарованості є найціннішим ресурсом духовного 

поступу й матеріального розвитку людства. Система відбору 

обдарованих людей для подальшого навчання в Україні базується на  

державних нормативних документах: Концепція загальної середньої 
освіти; Закон України «Про освіту»; Національна доктрина розвитку 

освіти [1, с. 24-35]. 

Незважаючи на велику роботу по відбору та подальшому 
навчанню обдарованої молоді, економічну віддачу поки що майже не 

можна виявити. Ніде не зазначено, яка частка використання 

обдарованої молоді в розбудові економіки вплинула на зростання 

ВВП на душу населення в Україні на 4,1% і 5,2% у 2010 і 2011 роках 
відповідно. Не зважаючи на те, що в Україні кількість ВНЗ всіх рівнів 

перевищує кількість Вузів у Франції, Німеччині, Італії, Бельгії, 

Голландії і Польщі разом взятих, економіка країни не відчула 
суттєвий поштовх від цього фактору впливу.  

Основні прогалини в системі підтримки обдарованої молоді: 1) 

невідповідне сприйняття молодими людьми формального визнання 
обдарованості як ресурсу для вступу у ВНЗ, чи при працевлаштуванні; 

2) атрофованість системи виявлення обдарованих дітей та сприяння 

працевлаштуванню й соціальній адаптованості обдарованих 

випускників навчальних закладів; 3) виїзд обдарованих із України.  
У той же час існує світовий досвід, де в результаті відбору й 

використання обдарованої молоді держави набули вражаючих 

результатів розвитку. У Франції основною державною системою є 
меритократія. «Франції притаманні егалітарні політичні гасла, а до 

того ще й елітарна система освіти, що служить засобом добору й  

підготовки тих, хто призначений для керівництва, — це зразок 
«меритократії» (системи відбору за оцінками)», – зазначає ректор 

Міжнародного інституту менеджменту (м. Київ), член Римського 

клубу Б. Гаврилишин [2, с. 154].  

Інший вражаючий приклад – Сінгапур. Успіх цієї країни 
обумовлений дієвою політикою в організації держслужби. В основу 
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політики покладено принцип меритократії, тобто просування по 

службі в країні залежить тільки від здібностей і таланту людини.  

Цілком зрозуміло, що в Україні є свої особливості і не можна 

бездумно копіювати чужий досвід, але принципи залишаються 

незмінними для будь-якої країни світу. 

Висновок за результатами дослідження очевидний. Він не 
змінився із 2008 року. Необхідно: 1) посилити пошук нових структур, 

механізмів управління освітою обдарованої молоді; 2) збільшити 

фінансування наукових досліджень, творчих заходів обдарованої 

молоді. 
Подальший пошук по проблемах обдарованої молоді лежить в 

області застосування принципів меритократії, введення цих принципів 

у ранг державної політики України. 
Керівник: Скрипніченко О.П., к.е.н., доцент 

1. «Обдарована молодь України: оцінка сучасного стану та поширення 

перспективного досвіду роботи з обдарованою молоддю в регіонах 

України» / С.О. Терепищий та ін. – Київ : ВМГО «Союз обдарованої 
молоді», 2008. – 156 с. 

2. До ефективних суспільств: Дороговкази в майбутнє: доп. 

Римському Клубові / Б. Гаврилишин; упоряд. В. Рубцов.— Вид. 3-тє, 
допов.— К. : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2009. — 248 с. 

3. Сингапур [Електронний ресурс] - Режим доступу http://ru.m-p-

u.org/Singapur 

 

 

РЕАЛІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

АУДИТУ В УКРАЇНІ 
 

Пластовець Н. С., учениця, 

Конотопська міська гімназія  
 

Актуальність роботи викликана недостатнім дослідженням 

проблем щодо ефективності здійснення аудиту в Україні та 
визначенням необхідних заходів їх вирішення. 

Об’єктом дослідження є економічні відносини між суб’єктами 

аудиторської діяльності, що виникають у ході аудиту.  

Предметом дослідження є аудит як явище, його розвиток, 
проблеми та шляхи їх вирішення. 
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Найбільш суттєві теоретичні та практичні результати, що 

характеризують наукову новизну дослідження, полягають у тому, що 

набули подальшого розвитку шляхи розв’язання проблем 

аудиторської діяльності в Україні. 

Аудит, як вид професійної діяльності, виник в Англії. Перші 

згадки про нього датуються XII-XIV ст. Основною датою виникнення 
аудиторської діяльності вважається 1853 р. – час заснування перших у 

світі організацій аудиторів та заснування Единбурзького інституту 

аудиторів. Лише наприкінці XIX ст. професійний аудитор увійшов на 

повних правах до ділового світу, а аудит сформувався як самостійна 
сфера професійної практичної діяльності. Розвиток сучасного аудиту в 

Україні розпочався 1987 р. й триває й досі.  

Основними завданнями аудиту є збір та обробка достовірної 
інформації про господарсько-фінансову діяльність суб’єкта 

господарювання та формування на цій основі аудиторських висновків.  

Види аудиту: внутрішній та зовнішній, ініціативний та обов’язковий, 

фінансовий, управлінський та аудит на відповідність, первинний та 
повторюваний, підтверджуючий, системно-орієнтовний та аудит, що 

базується на ризику. 

Проблеми сучасного аудиту в Україні: недосконалість 
законодавчої бази, відсутність безкоштовного доступу до МСА, вади у 

сфері сертифікації аудиторів, недовіра до аудитора, брак 

кваліфікованих аудиторських кадрів, порушення незалежності 
аудитора, недостатня кількість методичних розробок з аудиторського 

контролю, проблема формування ціни на аудиторські послуги, низька 

якість системи впровадження інформаційних систем для 

внутрішньогосподарського контролю. 
Для усунення проблем і недоліків аудиту в Україні необхідна 

комплексна програма, для реалізації якої необхідні: адаптація МСА до 

вітчизняних особливостей середовища, друк МСА у ресурсах 
загальнодержавної законодавчої бази, приведення вітчизняних 

кваліфікаційних аудиторських вимог до міжнародних, упровадження 

регулярних програм навчання, підготовки та перепідготовки 
аудиторів, надання юридичної сили аудиторському висновку на 

законодавчому рівні, захист аудиторів від тиску з боку замовників 

аудиту, розробка типових методик аудиторської перевірки у розрізі 

галузей діяльності підприємств, формування співвідношення «ціна – 
якість» для вирішення проблеми ціноутворення.  Важливе значення 
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для вирішення проблем аудиту в Україні мають транснаціональні 

аудиторські компанії, які розв’язують завдання ліквідації 

невідповідності між вітчизняними та міжнародними аудиторськими 

стандартами. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження 

полягає в розробці рекомендацій щодо вирішення проблем, 
пов’язаних з розвитком аудиту в Україні. 

Наша держава може бути рівноправним членом Європейського 

Союзу та міжнародної економічної спільноти тільки за умови 

визнання та дотримання загальноприйнятих норм і правил, у тому 
числі й у сфері аудиту. 

Керівник: Олех А.П., вчитель-методист  

 
 

ФІНАНСОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАЙЕФЕКТИВНІШОГО 

ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ  

 
Саухіна О.В., учень 

Конотопська міська гімназія  

 
Одним із основних джерел залучення коштів в економіку  

країни є заощадження населення, які в економіці здобули назву 

«тимчасово вільних коштів». Заощадженнями називається частина 
грошового доходу, яка не використовується на поточне споживання, а 

призначена для задоволення майбутніх потреб.  

Актуальністю даної теми є те, що заощадження населення 

займають особливе місце серед економічних явищ, оскільки 
знаходяться на стику інтересів громадян, держави й організацій, що 

спеціалізуються на наданні фінансових послуг. З одного боку, 

заощадження є найважливішим показником рівня життя, 
безпосередньо пов'язаних зі споживанням, доходами та витратами 

населення, з іншого боку, заощадження населення є цінним ресурсом 

економічного розвитку, джерелом інвестування й кредитування 
господарства. 

Найефективнішим використанням вільних коштів є вклади, які 

бувають: депозит, іноземні валюти, цінні папери та Інститути 

Спільного Інвестування, державні Пенсійні Фонди та страхування 
(пенсійне забезпечення), дорогоцінні метали (золото, срібло, платина).  
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Депозит – це економічні відносини щодо передачі коштів 

клієнта в тимчасове користування банку.  

Чому ж депозити є ефективним використання вільних коштів?  

По-перше, депозит є для вкладника потенційними грошима. 

Вкладник може виписати чек і спрямувати відповідну суму в обіг. Але 

в той же час «банківські гроші» приносять вкладникові дохід, 
виступають уже в ролі капіталу. Перевага депозиту перед готівкою в 

тому, що депозит приносить дохід у формі відсотка, а недолік, що 

відсоток депозиту нижчий порівняно з тим, який виплатять на капітал, 

якщо його позичити. Тому саме при депозитних операціях дуже 
виразно виступає сутність комерційної діяльності банків — платити за 

депозит дешевше, а розміщувати його за вищу плату.  

По-друге депозити до використання представлені різними 
рахунками, з яких їхні власники можуть одержувати готівку на першу 

вимогу шляхом виписування грошових і розрахункових документів.  

Сучасна банківська практика характеризується значним 

розмаїттям вкладів депозитів, які бувають залежно від економічного 
змісту: вклади до запитання; строкові вклади; ощадні вклади; цінні 

папери. 

Вклади до запитання призначені для здійснення поточних 
розрахунків, тому їх ще називають транзакційними. Ці вклади 

розміщуються в банках на поточних рахунках і можуть у будь-який 

час за вимогою клієнта поповнюватися або вилучатися.  
Строкові вклади – це кошти, що зберігаються на окремих 

депозитних рахунках протягом встановленого терміну. Ці депозити 

призначені для заощадження коштів, їх збереження. Строкові вклади є 

для банків найкращим видом депозитів, оскільки вони стабільні й 
зручні в банківському плануванні. За ними клієнтові сплачується 

високий депозитний процент. 

Ощадні вклади є проміжною формою між вкладами до 
запитання й строковими депозитами. 

Цінні папери розподіляються на три великих групи: пайові 

(акції), боргові (облігації, ощадні сертифікати, депозитні сертифікати, 
векселі), похідні (опціони, ф'ючерси, варанти). 

Щодо вкладу вільних коштів в інвестиції. Приріст вартості 

пайових фондів України з початку року становив  від  44% до 5,64%. 

Це недуже вигідне вкладання коштів. 
Недержавні пенсійні фонди. Суть схожа на банківські депозити 
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з такими відмінностями: 

- відсоток не затверджується чітко. Декларується лише мінімальна 

його ставка (близько 10%), а реальна залежить від ефективності 

фінансової діяльності страхової компанії;  

- існує необхідність постійного вкладення коштів;  

- вкладеними і накопиченими коштами можна буде скористатись лише 
у випадку настання страхового випадку. Як правило, це настання 

пенсійного віку.  

Цінні метали. Крім того, що цінні метали зростають в ціні, їх 

можна вкладати в банк. Відсоткові ставки по золотих вкладеннях в 
Україні становлять від 0,1 до 5%. Небезпідставно золото вважається і 

надійним, і прибутковим вкладенням. Золото постійно зростало в ціні 

з 1968 року й особливо стрімко з 2000 року. З 2008 до середини 2011 
року вартість золота в доларовому еквіваленті зросла в 2,2 рази (в 

гривневому в 3,5). Проте з вересня 2011 року курс золота почав 

коливатись і на сьогоднішній день з 15118 грн за тройську унцію впав 

до 13000 (актуально на 20.06.2012). Деякі експерти прогнозують 
подальший спад ціни й стабілізацію її на відмітці близько 1200 

доларів. 

Отже, не існує однозначно вигідного оптимального способу 
заощаджувати. Заощадження, і в першу чергу зроблені населенням, 

живлять економіку країни. Вони використовуються як інвестиційні 

ресурси. Якби всі кошти, що знаходяться у населення вдалося 
залучити у господарський обіг, Україна могла б так збільшити 

валютні резерви, що дало б їй змогу не залежати від іноземних 

інвестицій. Для цього, перш за все, потрібні надійні гарантії з боку 

держави та довіра клієнтів до кредитно-фінансових установ. 
Керівник: Хричиков О.Ю., учитель-методист  

 

 

РОЛЬ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В 

ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 
Таперік О. А., учень 

Конотопська загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3  

 

В економічній системі розвинутих країн світу оптимально 
поєднуються ринкові важелі саморегулювання народного 
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господарства з державним регулюванням. Незважаючи на це, 

економіка цих країн періодично зазнає криз. Однією з вагомих причин 

неспрацювання механізму поєднання ринкових і державних важелів 

регулювання економіки є існування монополій у різних сферах 

народного життя більшості країн світу.  

Монополії, процес монополізації економіки мають істотні 
негативні наслідки: придушують конкуренцію; здатні збільшувати 

прибутки, зменшуючи обсяг випуску продукції й підвищуючи її ціну; 

схильні до уповільнення науково-технічного прогресу; до хижацького 

використання природних ресурсів та забруднення довкілля; 
розорюють малий та середній бізнес; монополізують засоби масової 

інформації, за допомогою яких впливають на свідомість населення у 

необхідному їм напрямку; здійснюють тиск на уряд у пошуках 
неправомірних пільг та привілеїв.  

Тому дослідження теоретичних і практичних проблем 

формування антимонопольної політики держави залишається 

актуальним з погляду економічної теорії.  
Що ж собою являє монополія? Як відомо, монополія – це тип 

побудови ринку, на якому продукцію пропонує один продавець, який 

займає панівне становище. Як правило, діяльність монополій 
регулюється державою та її органами (наприклад АМКУ). 

Головним способом антимонопольного регулювання є 

впровадження антимонопольного законодавства, історія становлення 
якого у світі сягає 1890 р., коли був прийнятий закон Шермана. Іншим 

кроком у розвитку антимонопольного регулювання був закон 

Клейтона 1914 р. 

На даний момент в Україні діє три антимонопольні закони: 
«Закон про антимонопольний комітет», «Закон про захист економічної 

конкуренції» та «Закон про захист від недобросовісної конкуренції». 

Тому конституційно закріплено, що АМКУ проводить свою 
регуляторну діяльність за різними видами порушень: антиконкурентні 

узгоджені дії підприємств; зловживання монопольним становищем; 

недобросовісна конкуренція;  антиконкурентні дії органів влади та 
концентрація (злиття) суб'єктів господарювання.  

Ніщо не стоїть на місці, тому Антимонопольний комітет 

визначив пріоритетні напрямки розвитку на 2013-2015 рр.: контроль 

за дотримання законодавства про захист економічної конкуренції; 
захист прав підприємців і споживачів на соціально важливих ринках; 
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встановлення чесних звичаїв у підприємницькій діяльності щодо 

недопущення дій у вигляді недобросовісної конкуренції; забезпечення 

формування про конкурентної свідомості в українському суспільстві; 

адвокатування конкуренції; розробка проекту Закону України «Про 

державну допомогу суб’єктам господарювання». 

Наукова новизна даної теми полягає у застосуванні основних 
витягів із антитрестовського законодавства США до українського 

антимонопольного законодавства. Зокрема: застосовувати методи 

боротьби проти олігополій, природних монополій, а також 

розповсюджувати їх на адміністративні та економічні монополії.  
Головним завданням України стає створення надійнішої та 

ефективнішої системи захисту економічної конкуренції, узгодження 

та уніфікація положень чинних нормативних актів з питань підтримки 
і захисту економічної конкуренції. Процеси глобалізації ставлять на 

порядок денний питання гармонізації конкурентного законодавства 

України з вимогами та стандартами СОТ та ЄС. 

Керівник: Олех А. П., вчитель-методист   

 
 

ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ 

 

В. В. Буліхова, В.О. Шелупина, студенти 

Шосткинський інститут СумДУ 
 

Актуальність дослідження полягає в значенні гендерних 

процесів, котрі відбуваються в Україні і є дуже суперечливими. 
Більшість з них мають глибинний, ще недостатньо досліджений 

характер. Гендерна рівність серед найвищих цінностей займає 

належне місце поміж понять свободи, подолання бідності, 
утвердження прав людини. Отже, забезпечення рівноправності жінок і 

чоловіків стають провідною ідеєю у формуванні демократичного 

правового суспільства в Україні. У національній свідомості почала 

утверджуватися концепція гендерного забезпечення  розвитку та 
прогресу [1]. 

Упровадження принципів гендерної рівності в усі сфери життя 

суспільства передбачає об’єктивну оцінку існуючого стану справ і 
розробку стратегії, яка враховувала б особливості економічного, 

соціального та духовного розвитку як держави в цілому, так і 
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окремого регіону. Отож необхідною складовою цього процесу є 

проведення відповідних аналітичних досліджень, впровадження 

гендерного аналізу в практику оцінки всіх соціальних процесів та 

ефективності управління  соціально-економічним та культурним 

розвитком[2].Тому відображення гендерного напряму в дослідженні 

сприятиме виявленню проблемних галузей. Це в подальшому 
впливатиме на гендерну рівність серед жінок та чоловіків[3].  

Для дослідження використаний фактичний, статистичний 

матеріал гендерних тенденцій, що мають місце у м. Шостка та районі. 

Згідно статистичних даних [4] у м. Шостка потрібно визначити 
статеву структуру населення міста. З наведених даних ми можемо 

сказати, що в чисельності населення з 1990-2012 рр. переважають 

жінки (55,3%), у той час як чоловіки становлять 44,7%.  
На 01.01. 2013 – 01.03.2013 р. в м. Шостка було зареєстровано 

безробітних усього 1809 осіб, з них – 631 чоловік і 1178 жінок[4], яких 

практично в 2 рази більше, ніж чоловіків. Було працевлаштовано 

службою зайнятості 140 жінок та 125 чоловіків. Отримують допомогу 
по безробіттю 819 жінок та 534 чоловіків. З отриманих результатів 

випливає, що жінки займають більшу частину безробітних, тому це 

свідчить про те, що їм важче влаштуватися на роботу, ніж чоловікам. 
Щодо професійної орієнтації населення, то за сферами 

прикладання праці існують суттєві відмінності за статевою ознакою. 

Жіноча праця більш поширена у сфері охорони здоров'я та соціальної 
допомоги, освіти, де питома вага жінок у минулому році становила 

83,5% та 77,7% відповідно, у готельно-ресторанному комплексі 

(73,9%), фінансових установах (72,7%), державному управлінні 

(67,5%). Традиційно чоловічими сферами прикладання праці 
залишаються рибне (87,2%) та лісове (82,7%) господарство,  добувна 

промисловість (78,9%), будівництво (76,0%). Відповідно до цього 

більшість видів економічної діяльності зумовлені умовами праці, 
зокрема, забороною використання праці жінок на особливо важких 

роботах. Проте все більша кількість сучасних жінок обирає професії, 

які раніше вважалися суто чоловічими. 
Таким чином регіональна політика повинна бути спрямована на 

рівні можливості чоловіків та жінок у державі у цілому та у Шостці 

зокрема. Але на заваді рівноправності стають соціально-економічні 

труднощі, які переживає сьогодні українське суспільство. У зв’язку з 
цим  є актуальною проблема підвищення суспільно-політичної 
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активності жінок та їхнього соціального статусу.  

1. Ґендерний портрет Сумської області. Аналітичне  дослідження / За 

заг. ред. Н. Світайло. – Cуми, 2009. 

2. Луценко О.А. Гендерна політика в Україні : навчально-методичний 

посібник / О.А.   Луценко. – Суми, 2005. – 26 с. 

3. Основи теорії гендеру : навчальний посібник. – К., 2004. – 535 с. 
4. Статистичні дані Міського райцентру зайнятості, 2012-2013 рр. 

 

 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ 
 

Дерезюк О.О., студентка, 

Конотопський інститут СумДУ 
 

Можливості управління людським капіталом і перетворення 

його в корисні товари та послуги частково утримується слабим 

темпом зростання інтелектуального капіталу. Тому дослідження місця 
інтелектуального капіталу серед інших чинників виробництва є 

актуальним. 

Мета тез доповіді полягає в обґрунтуванні сутності 
інтелектуального капіталу як частки людського для підвищення 

ефективності використання людського капіталу в економіці. 

В публікаціях по даній тематиці найчастіше використовуються 
терміни – людський та інтелектуальний капітал. Якщо розглядати 

термін «капітал» як вартість що приносить додаткову вартість, і 

застосувати до людини, то цілком природно, що людина може 

приносити додаткову вартість, коли починає працювати. Але не тільки 
інтелект приймає участь у виробництві, а людина в цілому, за рахунок  

інтелекту, здоров’я, емоцій, можуть перетворитися на капітал.  

Складнішим є  визначення вартості й додаткової вартості 
інтелекту. Оскільки інтелект вважається нематеріальною категорією, 

то вартісний рівень його почали вимірювати через вартість 

матеріалізованих результатів його діяльності – інноваційних рішень у 
виробництві, нових ідей у науці – інтелектуальної власності. 

Під людським капіталом первинно розумілася лише сукупність 

інвестицій в людину, що підвищує його здатність до праці, – освіта і 

професійні навички (Теодор Шульц і Гері Беккер). Надалі це поняття 
розширилося, у його склад включають споживчі витрати – витрати 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
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харчування, одяг, житла, освіту, охорону здоров'я, культуру, також 

витрати держави на ці цілі.  

Прихильники такого визначення враховують вартість інвестицій 

у людину в цілому. Між інвестиціями і інтелектом немає прямого 

зв’язку. Зростання інвестицій у людину, її навчання, розвиток 

професійних навичок не означає, що інтелект буде зростати тими ж 
темпами. Інвестиції є ресурсом для розвитку інтелекту і ні в якому 

разі не є людським капіталом.  

Сьогодні більшість науковців, дотримуючись логіки Брукинга Э 

[1], включає в структуру інтелектуального капіталу: 1) ринкові активи, 
2) інтелектуальна власність як активи, 3) людські активи, 4) 

інфраструктурні активи. Але не тільки. Так, Sveiby, (1989) включає в 

структуру людського капіталу компетенцію персоналу, внутрішню і 
зовнішню структури, Stewart (1990) - людський, структурний і 

споживчий, Edvinsson, Malone (1991) - людський і структурний, Bontis 

(1998) - людський, структурний і клієнтський, Кендюхов О. (2002) - 

персоніфікований, інфраструктурний, техніко-технологічний, 
клієнтський, марочний капітали, Даум Ю.Х. (2002) - людський, 

структурний, партнерський, клієнтський, Колот О. (2007) - людський, 

капітал установи, капітал взаємодії з інститутами ринку, Дрогобицкий 
А.И. (2008) - людський і структурний. 

Аналіз наповнення складових структури показує алогічність 

підходів. До інтелектуального капіталу сьогодні відносять людський 
капітал. До складу людського капіталу відносять освіту, досвід,  

професійні знання, кваліфікацію, навики, вміння, ідеї, думки, 

судження, креативність, невіддільні ноу-хау, переконання, моральні 

цінності, зацікавленість в бізнес. Але ці категорії характеризують саме 
інтелектуальну складову цілісної людини. Логічно їх називати 

інтелектуальними, а капітал інтелектуальним (а не людським) 

капіталом. У той час, як до інтелектуальному капіталу, крім вище 
визначеного поняття людського капіталу, відносять інші як 

матеріалізовані, так і нематеріалізовані складові, які традиційно 

розглядалися як різноманітна діяльність людини, що, з нашої точки 
зору, є нелогічним. Відбулася підміна традиційного поняття 

інтелектуального капіталу людським капіталом. 

Економіку створюють люди. Будь-які результати людської 

діяльності є сукупним результатом фізичного стану, психології, 
емоційності, рівня інтелекту. Більш логічно б в категорію людський 
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капітал включати результати як інтелектуальної, так і фізичної праці.  

Точка зору, що «практически все исследователи этого вопроса 

выделяют три составляющих интеллектуального капитала:1) 

человеческий (HC);2) структурный, или организационный(SC);3) 

клиентский(CC)»[2] не є вірною. Деякі автори не вступаючи у 

дискусію в своїх публікаціях оминають організаційний і клієнтський 
капітал. «Людський капітал складається із набутих знань, навичок та 

вмінь, мотивацій та енергії, якими наділені людські істоти і які 

можуть використовуватись протягом певного періоду часу в цілях 

виробництва товарів та послуг... Він — форма капіталу, так як є 
джерелом майбутніх заробітків чи майбутнього задоволення; він 

людський, так як є частиною людини...», - цитує український 

дослідник Федулова Л. економіста Іноземцева В.Л.  На основі 
викладеного можна зробити наступні висновки. 

 Інтелект є складовою частиною людини, тому логічно 

інтелектуальний капітал розглядати як складова людського. Як колись 

виділили ядро в атомі, так сьогодні необхідно виділити ядро 
організацій майбутнього, де інтелектуальний капітал та знання мають 

вирішальну роль, а їх виробництво є джерелом росту. [2]  

 Об’єкти інтелектуальної власності виникають, як правило, 
після продажу інтелекту роботодавцю. Все, що знаходиться поза 

межами інтелектуальної власності, доцільно вивчати окремо.  

 Вважаємо доцільним сконцентрувати увагу на дослідженні 
механізму роботи інтелекту та способів його розвитку. 

Керівник: Скрипніченко О.П., к.е.н., доцент 

1. Брукинг Э. Интеллектуальный капитал: ключ к успеху в новом 

тысячелетии / Э.Брукинг. – Питер, 2001. – 288 с. 
2. Андрєйчіков О. О. Системи обробки інформації / 

О. О.Андрєйчіков. – Випуск 5 (86). – Харків, 2010. – 283 с. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://scip.org.ua/2010/09/08/ 
3. Федулова Л. Стратегія управління інтелектуальною власністю в 

умовах інноваційної економіки /  Л. Федулова. // Персонал. -  № 

11/2006 [Електронний ресурс] - Режим доступу: 
http://www.personal.in.ua 
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ПРИЧИНЫ И ПУТИ ВЫХОДА УКРАИНЫ ИЗ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 

Кузьменко Е. В.  

Шосткинский институт СумГУ 

 
В современных условиях открытой рыночной экономики 

процессы, происходящие в других странах, отображаются на 

экономических тенденциях в Украине. Кризис 2008-2009 годов имел 

свои характерные проявления: резко ухудшился уровень жизни 
населения что было связано с увеличением уровня безработицы, 

увеличилось количество убыточных фирм до 40% в 2009 что связано с 

ростом индекса инфляции до 122,3. В Украине проявления 
финансового кризиса существенно ослабило экономический 

потенциал страны.  

На протяжении почти двухвекового периода становления и 

развития мирового индустриального общества в экономике многих 
стран происходили кризисы. Экономические кризисы до XX века 

ограничивались пределами одной, двух или трех стран, затем стали 

приобретать международный характер. В Евразии и Америке на 
протяжении почти двух веков экономические кризисы случались 

около 20 раз. 

Финансовый кризис в Украине не предполагался, поскольку в 
стране не развит финансовый рынок. 

Кризис на валютном рынке проявил себя через падение курса 

украинской гривны. Вместо привычных 4,6 гривен за доллар США 

состоянием на июль 2008 года (покупка коммерческими банками) за 
один день курс вырос до 4,75 гривен. Состоянием на 12 апреля 2013 

года курс составляет 8,14 гривен за доллар США. Этот процесс, 

именуемый девальвацией, вызвал инфляцию и, как следствие, ещѐ 
больше усилил процесс снижения объѐмов производства [1].  

В октябре 2008 года промышленное производство в Украине 

упало на 19,8 % и впервые с августа 2005 года было зафиксировано 
снижение темпов роста ВВП на 2,1%. Уровень безработицы вырос с 

2.1% по 7.4% на 5.3% [1]. 

Актуальным на сегодняшний день остается вопрос о том будет 

ли вторая волна глобального кризиса, причем уже этой осенью, и как 
она повлияет на мировую экономику, в стороне от чего не останется 
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Украина. Оценки экспертов нельзя назвать резко противоположными. 

Одни заявляют "да", другие - рекомендуют не паниковать, но 

оставаться весьма внимательными к ситуации, что говорит о 

возможности приближения "шторма".  

Н. Рубини называет точный срок развертывания второй 

кризисный волны - середина 2013 года [2].Ряд экономических и 
финансовых показателей свидетельствует о скором повторении 

кризиса 2008-2009 года в стране. Как считают специалисты, масштабы 

новых проблем будут значительно серьезнее, чем в 2008-2009 годах.  

Таким образом, для смягчения последствий грядущего кризиса 
необходимым, с нашей точки зрения, является реализация следующих 

мероприятий: 

1. Укрепление финансовой и банковской системы.  
2. Осуществление государственных дотаций по ипотечным кредитам.  

3. Сокращение расходов в первую очередь за счет расходов на 

госуправление.  

4. Инвестирование капитала для развития внутреннего рынка. 
Подытоживая выше приведенное исследование истоков и 

особенностей мирового финансового кризиса 2008-2009 года, следует 

отметить про реальную угрозу возникновения второй волны мирового 
кризиса. Ряд показателей уже свидетельствует о его скором 

приближении.  

1. Экономический кризис в Украине в 2008 году [Электронный 
ресурс]/  Режим доступа. : http://krivorak.com  

2. Новая волна кризиса в Украине неизбежна: сроки, масштабы, 

последствия [Электронный ресурс] / Веб сайт City News .  

 

 

ОФШОРНІ ЗОНИ: СУТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ, ОСОБЛИВОСТІ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВІДКРИТТЯ В 

УКРАЇНІ 

 

Хукаленко Д.М.,учень, 
Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 12 

 

Актуальність даної роботи викликана малодослідженістю 

проблем створення та функціонування офшорних зон в Україні, що 
могло б забезпечити економічний розвиток держави і відтворити її 
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інвестиційний клімат. 

Мета роботи: системно-концептуальне дослідження теоретико-

методологічних і практичних основ формування і діяльності 

офшорних зон у світі і можливостей їх створення в Україні. Об’єктом 

дослідження є економічні відносини, що виникають з приводу 

функціонування офшорних зон. Предметом  дослідження є теоретичні, 
методичні та практичні підходи до організаційно-економічних засад 

розвитку офшорів взагалі та їх створення в Україні зокрема. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що 

висловлено і обґрунтовано гіпотезу стосовно створення офшорних зон 
у Чорнобилі та на острові Зміїний, набули подальшого розвитку 

положення щодо відсутності тотожності між офшором та ВЕЗ.  

Офшорна зона — це країна чи окремі території країн, де на 
державному рівні для певних типів компаній, власниками яких є 

іноземці, встановлено значні пільги з оподаткування, частково або 

повністю знято митні й торгівельні обмеження, знижені або відсутні 

вимоги до бухгалтерського обліку і аудиту.  
Офшорна компанія – будь-яка форма бізнесу, що отримала 

офшорний статус. У світі до кінця ХХ ст. було створено понад 70 

офшорних зон і юрисдикцій. Сьогодні за даними ОЕСР світова 
система банківського офшору приховує близько 21 трлн. доларів.  

Офшори складають особливий клас ВЕЗ. Їх головна відмінність 

від вільних економічних зон полягає в тому, що зареєстровані в них 
підприємства не мають права здійснювати будь-яку виробничу 

діяльність. 

Розміщення світових офшорів поблизу головних фінансових 

центрів і потоків руху капіталу сприяло їх перетворенню в потужні 
розподільні центри глобальних фінансових потоків. Одночасно 

завдяки мережі Інтернет пізніші офшори вже не настільки прив’язані 

до світових центрів ділової активності. 
Негативні сторони наявності офшорних територій у глобальній 

економіці: ухилення від оподаткування, накопичення спекулятивних 

капіталів, створення умов для витоку капіталів, підтримка тіньової 
економіки, зменшення зайнятості в країнах-донорах, отримання 

позаконкурентних переваг офшорними компаніями. 

Розроблення і вживання заходів з протидії ухиленню від сплати 

податків з використанням офшорних центрів стали однією з головних 
цілей фінансових органів багатьох країн. Такі дії повинні носити як 
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внутрішньодержавний, так і міжнародний характер.  

Широке застосування офшорів в бізнесу призводить до того, що 

країни з різним соціально-економічним рівнем розвитку мають 

необхідність у формуванні чіткої позиції щодо цього явища. Рішення 

можуть бути різними: від обмеження практики зарубіжних офшорів 

до створення офшору на власній території.  
На початку 90-х років в Україні обговорювалося питання про 

створення офшорної зони, та все закінчилося створенням ВЕЗ, які 

стали «податковим раєм» для місцевої бізнес-еліти. 

Створення офшорної зони могло б поповнити державну казну, 
зміцнити геополітичне становище України, сприятливо вплинути на 

локальний розвиток регіону, де офшор був би розміщений. 

Найперспективніші регіони для створення офшорної зони в Україні – 
Чорнобиль, Крим та о.Зміїний. 

Керівник: Олех А.П., вчитель-методист   
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2. Галкін І. Офшорні зони: легальні і незаконні цілі 
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4. Гетманцев Д. Ініціативи G20 змушують задуматися про зміну 
юрисдикції. Офшор для наших підприємців – не стільки податкові 

пільги, скільки захист банківської і комерційної таємниці. / Д. 

Гетманцев // Газета «Джерело тижня». –[Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http://www.dt.ua./2000/2675/66083/ 

 

 

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ: ПЕРЕВАГИ ТА 

НЕДОЛІКИ 

 

Ігнатенко Г.П., студентка,  
Конотопський інститут СумДУ 

 

На сьогодні однією з найсуттєвіших і водночас складних 

проблем є вдосконалення взаємовідносин  між  платниками податків 
та державою. Метою дослідження є оцінка ефективності прийнятого 
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Податкового кодексу та його впливу на економіку України . 

Головними критеріями оцінки ефективності податкової системи 

є [3]: рівність і справедливість податків стосовно всіх платників 

податків; визначеність і однозначність податкового законодавства, що 

дозволяють однаково його розуміти і тлумачити і платнику податків  і  

працівнику контролюючого органу (порушення цього принципу  
приводить до того, що платник  податків цілковито залежить від 

працівника контролюючого органу); зручність для платників податків, 

що означає наближення термінів сплати  податків до моменту 

одержання  доходів, мінімум бюрократичних процедур, простоту 
розрахунків податків; стабільність, що дозволяє прогнозувати 

фінансові результати, у сполученні з гнучкістю реакції на зміну 

економічної ситуації.  
Сучасна система оподаткування фізичних та юридичних осіб в 

Україні має низку суттєвих недоліків: слабка соціальна спрямованість 

податку на доходи громадян, існуюча спрощена система 

оподаткування доходів  юридичних та фізичних осіб, надмірність 
податкового тягаря, що є однією з причин фінансової нестабільності 

підприємств, зменшення сукупного попиту та частини податкових 

надходжень до бюджету.  
Малий та середній бізнес у країнах ЄС становлять  основу 

соціально-економічного  розвитку. В ЄС  знаходиться  більше  ніж 20  

млн.  підприємств малого та середнього бізнесу, що дають більше 
половини загального обороту та доданої вартості. Також кількість 

зайнятого населення на цих підприємствах сягає 70%. Малий бізнес у 

Європі стимулює розвиток конкуренції. Ефективність економіки ЄС 

прямо залежить від успішної діяльності малого та середнього 
бізнесу[2, с.57]. В Україні ж складається незрозуміла ситуація 

стосовно  середнього та малого бізнесу зокрема. На противагу 

стимулюванню розвитку, держава ускладнює  його діяльність та 
спонукає виникненню ситуації, коли малий бізнес має не 

функціонувати, а просто таки «виживати».  

Отже, Податковий кодекс є кроком на шляху до створення 
більш досконалої системи оподаткування. Він має ряд  переваг: 

зменшення кількості податків, зниження певних податкових ставок 

тощо. Проте не зважаючи на ці переваги, даний законодавчий 

документ має низку серйозних недоліків: постійне внесення змін до 
основного податкового документа, (зокрема зміна податкових ставок), 
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негативні умови оподаткування для середнього та особливо малого 

бізнесу, обмеження кола осіб, що можуть користуватися спрощеною 

системою оподаткування. 

Керівник: Щербина О.В., ст. викладач  
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УПАКОВКА ЯК ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ І ПОЗИЦІОНУВАННЯ 

ТОВАРУ НА РИНКУ 
 

Завалій Д., Дерезюк О., студенти 

Конотопський інститут СумДУ 
 

У процесі позиціонування товару на ринку розробляються 

короткострокові та довгострокові цілі щодо різних груп клієнтів. 
Позиціонування товару — це оптимальне розміщення товару в 

ринковому просторі. Обравши сегмент, фірма повинна вирішити, як 

на нього вийти. Якщо він старий, то конкуренти мають на ньому свої 

позиції, отже, їх треба знати. Щоб зайняти своє місце з урахуванням 
конкурентів, можна йти двома шляхами: позиціонувати себе поряд з 

одним з конкурентів і розпочати боротьбу за його частку ринку або 

розробити власний інформаційний продукт, якого ще не було на 
ринку, щоб завоювати споживачів, потреби яких конкуренти не 

змогли задовольнити. Обравши стратегію позиціонування, фірма може 

розпочати розроблення комплексу маркетингу [2].  
Відомо, що в сучасному супермаркеті середньої руки 

асортимент найменувань товарів сягає 15-20 тисяч. Пересічна людина 

здатна побіжно глянути не більше як на 300 найменувань за хвилину. 

Тому спеціалісти вважають, що 53% всіх покупок відбувається під 
впливом імпульсного бажання [1]! Нині ринок настільки насичений 
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товарами і послугами, що виробникам потрібно буквально 

розштовхувати один одного. Успішно діяти за таких умов здатні 

тільки ті підприємці, які використовують інформацію про потреби 

споживачів для оперативного коригування своєї діяльності. Збиранню 

та узагальненню цієї інформації і служить маркетингова комунікація 

[3]. 
Нині більшість фірм не обмежується опрацюванням тільки 

окремих упаковок чи інших рекламних елементів: вони опрацьовують 

цілий комплекс — так званий фірмовий стиль. 

Розглядаючи складові фірмового стилю, не можна не помітити, 
що значна частина їх тісно пов’язана з упаковкою як носієм реклами. 

Наприклад, пакувальний папір виробляється у кольорах підприємства -

виробника або продавця, на ньому мають бути елементи торгового або 
фірмового знака тощо. Найважливішим елементом фірмового стилю 

та упаковки є товарний знак, який виконує функцію знака 

обслуговування. Він використовується для виокремлення товарів і 

послуг підприємства та для реклами.  
Прикладом сучасного застосування елементів фірмового стилю 

на упаковці є реклама на поліетиленових пакетах, що трапляється нині 

на кожному кроці. Значна кількість підприємств (навіть українських) 
замовляє спеціальні фірмові пакети з товарними знаками, слоганом, 

адресою і телефоном. Така форма упаковки робиться яскравою, 

інтенсивною за кольоровими сполученнями [5]. 
Упаковка - один з найдешевших видів реклами. Це пояснюється 

тим, що займана товаром площа на прилавку і витрати на  виробництво 

упаковки набагато нижче стандартних каналів комунікації, тому 

стрейч-плівка, скотч, поліетиленові пакети, цінники тощо все частіше 
сьогодні використовуються в ролі рекламних носіїв [3].  

Цей вид комунікації зі споживачем відрізняє доступність і 

найвища результативність. Така реклама завжди знаходиться саме в 
потрібному місці і в потрібний час - коли покупець приходить 

домагазину з метою придбання необхідного товару. Сила і діапазон дії 

такої реклами на покупця набагато ширше.  
Український ринок пред'являє наступні вимоги до успішної 

упаковки [4]: цілісність образу, "чесність" упаковки, індивідуальність 

упаковки, інформативність упаковки, відповідність принципам 

концентрації уваги, можливість внесення змін у дизайн упаковки.  
Сьогодні гіперважливість упаковки споживчого товару 
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незаперечна. Упаковка визнається в якості однієї з провідних форм 

комунікації бренду зі споживачем і допомагає продавати товар не 

тільки в умовах сприятливої економіки, але і при світовому 

фінансовій кризі. Виробник, використовуючи свої власні знання та 

досвід конкурентів, пристосовуючись до нових бажанням свого 

споживача, намагається створити успішну упаковку. У нього це може 
вийти лише в результаті проб і експериментів. Головне, щоб 

вітчизняний виробник був готовий по-новому поглянути на 

можливості і необхідність контакту зі своєю споживчою аудиторією.  

Керівник: Весперіс С.З., к.е.н., доцент 
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Динамічний розвиток вітчизняного товарного ринку, який 

обумовлюється розширенням асортименту імпортної продукції і 

послуг, приводить до загострення конкурентної боротьби серед 

українських виробників. Як результат цих змін відбувається зростання 
вимог до якості виробленої продукції і послуг, що пропонуються 
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вітчизняними виробниками. Крім цього, формування і реалізація 

адекватної стратегії, спрямованої на досягнення їх стійкої 

конкурентоспроможності, а також забезпечення постійного 

моніторингу ринку, стає основною умовою стабільного розвитку 

промислових підприємств. 

У зв’язку з цим актуальною є і залишається проблема 
формування та управління затрат на якість та розробки моделі 

оптимізації таких затрат в умовах змінного зовнішнього середовища.  

До фундаментальних праць в галузі економіки і управління 

якістю належать роботи таких науковців, як Е.Демінг, Джуран Дж., 
К.Ісікава, Ф.Кросбі, Г.Тагуті, А.Фейгенбаум, Х.Д.Харрінгтон, 

В.Шухарт. Значний внесок в розвиток теорії управління якістю 

належить вітчизняним вченим, таким, як Ю.Адлер, Г.Азгальдов, 
Р.Бичківський, А.Глічев, П.Каліта, В.Панов, М.Шаповал та ін. Але 

зміни у ринковому середовищі приводять до змін щодо безпосередньо 

поняття "якість", "управління якістю" та поняття "затрати на якість". 

Ці поняття залежно від сфери використання повинні наповнюватись 
різним змістом.  

Найважливішою характеристикою діяльності підприємства, 

зумовленої його положенням на ринку, є конкурентоспроможність. У 
зв'язку з цим велике значення має величина витрат на створення 

якісного продукту та її порівняння з аналогічними витратами у 

конкурентів [5]. 
Питання «вартості якості» за кордоном стали підніматися ще на 

початку XX ст., але лише до середини 50-х рр. управління затратами 

на якість сформувалося як самостійна наукова дисципліна. 

Дослідження американських і європейських вчених були присвячені 
пошуку шляхів оптимізації затрат на забезпечення якості в рамках 

діяльності окремих фірм і підприємств. В кінці 1960-х рр.. на основі 

критичного аналізу американського підходу до вирішення 
економічних проблем якості японські фахівці запропонували 

концепцію, в основу якої покладено формування складу витрат на 

якість за принципом корисності. До початку 1970-х рр. американська і 
японська концепції практично сформувалися, і зарубіжні дослідження, 

присвячені питанням визначення, обліку й аналізу витрат на якість, 

були фактично припинені [5]. 

Перші розробки колишнього СРСР, що стосувались управління 
витратами на якість, з'явилися наприкінці 60-х рр.. XX в. У 1970-х рр. 
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дослідження з цієї проблеми стали проводитися ленінградською 

школою вчених-економістів під керівництвом професора Є.М. 

Карлика [2]. 

У зв'язку з цим в даний час як у вітчизняній, так і в закордонній 

науці відсутній єдиний підхід до змісту, класифікації затрат на якість, 

а також до всього процесу управління ними. Роботи в даній області 
носять розрізнений характер. 

Дж. Джуран та А. Фейгенбаум пропонували ділити затрати на 

якість на чотири групи (затрати на попередження виникнення 

невідповідностей і поліпшення якості, затрати на оцінку якості, 
витрати внаслідок внутрішніх невідповідностей, витрати внаслідок 

зовнішніх невідповідностей), що дозволило їм сформулювати 

завдання такого розподілу витрат між групами, яке мінімізує їх 
загальну величину [4, 5].  

Пізніше Ф. Кросбі запропонував інший підхід, який складається 

в поділі витрат на дві категорії. У його основі лежить прагнення до 

нульового рівня дефектів в процесі діяльності підприємства. Він 
розрізняє затрати, пов'язані з виробництвом «правильної продукції з 

першого разу» (ціна відповідності), і затрати, викликані необхідністю 

виправлення допущених невідповідностей (ціна невідповідності). Для 
діагностики рівня, досягнутого підприємством щодо розуміння 

проблем якості, Ф. Кросбі ввів так звану решітку зрілості [1].  

Оцінивши недоліки описаних вище підходів, Е. Демінг прийшов 
до думки про те, що не варто витрачати час і сили на вимір витрат на 

якість. Набагато краще зосередитися на програмі дій, направлених на 

поліпшення всієї роботи підприємства і на мінімізацію всіх  видів 

неефективних витрат [3]. Діяльність фірм довела, що підхід Е. Демінга 
виявився дуже результативним. Його підхід покладений в основу 

версії стандартів ІSО 9000. 

У сучасній практиці затрати на якість поділяються на дві 
категорії. По-перше, це затрати, що характеризують спроби 

забезпечити і гарантувати належний рівень якості продукції, тобто 

затрати, пов'язані з досягненням відповідності якості. По-друге, 
затрати, пов'язані з відновленням якості, тобто витрати на 

невідповідність якості. 

Відносно до виробничого процесу затрати на якість поділяються 

на виробничі, які здійснюються організацією з метою досягнення та 
забезпечення необхідного рівня якості, і невиробничі, пов'язані з 
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підтвердженням якості продукції і пропонуванні споживачу 

об'єктивних доказів цієї якості. 

Визначаючи витрати управління якістю, слід враховувати, що 

вони відображають вартість ресурсів, які споживаються для 

забезпечення споживача товарами і послугами, що відповідають його 

вимогам.  
Таким чином, необхідно класифікувати і регулювати затрати на 

якість, тобто змінювати через регулюючий вплив фактичні затрати та 

їх структуру з метою забезпечення заданого ефекту через 

застосування різних методів аналізу затрат на якість у виробника, 
посередника і споживача. Економічним ефектом у такому випадку 

буде сума запобігання шкоди в результаті проведення робіт із 

забезпечення якості. 
Керівник: Весперіс С.З., к.е.н., доцент 

1. Герасимов Б.И. Управление качеством: учебное пособие/ 

Б.И.Герасимов, Н.В. Злобина, С.П. Спиридонов. - М. : КНОРУС, 2005. 

2. Гличев А.В. Основы управления качеством продукции: учебное 
пособие/ А.В. Гличев. - М.: РИА «Стандарты и качество», 2001. 

3. Деминг. Джуран и другие / Сост. Г.Е. Герасимова. - М.: НТК 

«Трек», 2000. - 33 с.   
4. Джуран: Два века качества: пер. с англ. // Европейское качество. - 

1999. - Т. 6, № 2. 

5. Фейгенбаум, А. Контроль качества продукции : пер. с англ. / 
А.Фейгенбаум. - М. : Экономика, 1986. 

 

 

ДЕМАТЕРІАЛІЗАЦІЯ ГРОШЕЙ У СУЧАСНОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ 

 

Коваленко І., учень 
Конотопська міська гімназія 

 

Еволюція грошей в сучасну епоху виявляється в такій 
специфічній реальності, як електронні гроші та кредитні картки.  

Випуск та обіг електронних грошей регулюється постановою НБУ 

№481. 

Необхідною умовою розвитку електронних грошей стала поява 
так званих віртуальних банків. Вони існують усередині глобальної 
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комп'ютерної мережі Інтернет й успішно виконують більшість 

традиційних функцій банківських установ. 

До труднощів розвитку віртуальної банківської системи слід 

віднести психологічну неготовність населення та підприємців до 

віртуалізації банківських послуг, ступінь їх компетентності та 

комп'ютерної грамотності, брак єдиних стандартів і неготовність 
державних органів до запобігання й боротьби з можливими 

порушеннями в цій сфері.  

Власник банківської кредитної картки має змогу 

використовувати гроші, які він ще не заробив або не одержав, але які 
він розраховує одержати пізніше. Клієнт може в будь-який момент не 

лише вилучити свої кошти з рахунку, але й перевищити його, 

отримавши кредит в банку. 
Електронні гроші при всіх своїх перевагах виявилися 

надзвичайно вразливими для крадіжок і шахрайства – таких сучасних, 

складних і досконалих, як і та форма грошей, яка є їх об'єктом.  

Німецька мережа супермаркетів вводить нову систему оплати 
товарів. Все, що потрібно мати покупцеві при собі – це пальці. На касі 

клієнтові потрібно буде лише провести пальцем над спеціальним 

сканером, щоб підтвердити свої покупки. Швидкість платіжної 
трансакції становить близько 3-5 секунд. 

Отже, поява й поширення електронних грошей у певному 

розумінні завершує процес їх еволюції. 
Керівник: Хричиков О.Ю., вчитель-методист   

 

 

КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ ФІРМИ 
 

Петрова Т., учень 

Конотопська міська гімназія 
 

Визначення правильного стратегічного курсу є найбільш 

відповідальною справою для фірми, оскільки формує пріоритети її 
діяльності на відносно довгострокову перспективу.  

Для того, щоб підприємство змогло вижити в сучасному 

ринковому середовищі, воно повинно мати конкурентні переваги, які є 

основою бізнес-cтратегії фірми. Конкурентною стратегією є спосіб 
отримання стійких конкурентних переваг у кожній стратегічній 
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одиниці бізнесу фірми шляхом конкурентної боротьби, задоволення 

різноманітних і мінливих потреб споживачів.  

Методологічний інструментарій управління портфелем бізнесу 

фірми включає такі основні моделі: стратегічну модель М. Портера, 

матрицю Бостонської консультативної групи, матрицю «Дженерал 

Електрик – Мак Кінсі». Мета застосування усіх цих моделей однакова 
– визначити конкурентне становище фірми та стратегії її розвитку.  

У сучасному світі, де швидкість змін постійно підвищується, не 

стоять на місті й конкурентні стратегії. До них відносять: управління 

змінами, стратегія швидкої реакції, венчурні стратегії, стратегічне 
досягнення результативності, стратегічні альянси, командна робота і 

коучинг, синергічне управління бізнесом, системне управління бізнес-

процесами, системні інновації, підприємницька творчість, стратегія 
ментального айкідо, система управління взаємовідносинами з 

клієнтами. 

Розробка та реалізація конкурентної стратегії фірми складеться з 

таких етапів: встановлення цілей, аналіз внутрішнього і зовнішнього 
середовищ фірми, вибір стратегії, планування реалізації, реалізація 

стратегічних рішень. 

Універсальної ідеальної стратегії для кожної конкретної фірми 
не існує: навіть для різних підрозділів або видів товарів можуть бути 

потрібні різні стратегії. Кожна компанія повинна визначити, яка 

стратегія краще всього спрацює, враховуючи її положення в галузі, 
цілі, можливості і ресурси. Отже, в повній мірі визначити свої 

конкурентні переваги та оцінити найбільш прийнятну стратегію, або 

комплекс стратегій. 

Керівник: Хричиков О.Ю., вчитель-методист   

 

 

УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ 

ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ 

 

Ігнатчик І., студент 
Конотопський інститут СумДУ 

 

Ефективне функціонування  міста в сучасних умовах неможливо 

без створення сучасної системи управління фінансовими процесами, 
що є  безумовною передумовою для створення бази необхідності  не 
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тільки для виживання стабілізації, але й для зростання  й розвитку 

певної території. Одна з головних проблем сучасних територіальних 

фінансів  в Україні, це, перш за все, залежність від державних фінансів  

та відсутність  необхідної незалежної фінансової бази на місцевому 

рівні, яка б дала можливість не тільки  утримувати бюджетну сферу, а 

й  проводити ефективну  фінансову політику,  направлену на 
задоволення  потреб територіальної громади. 

Сьогоднішнє завдання бюджетної політики полягає в  пошуку 

важелів, здатних прискорити темпи економічного зростання та 

підтримати  їх на високому рівні протягом тривалого періоду. 
Необхідною умовою забезпечення сталого розвитку  є перехід у 

бюджетному процесі від планування  ресурсів  до планування  

результатів, що передбачає  насамперед  підвищення ролі програмно-
цільових методів в управлінні видатками бюджету [1].  

Використання програмно-цільових методів у процесі складання 

та виконання бюджету  дає можливість досягти чіткого визначення 

потреб і конкретних цілей, на якій призначення певні кошти і 
результатів, за якими  слід оцінювати ефективність їх виконання;  

посилення прозорості бюджету та його контрольованості як за 

кінцевими, так і проміжними  результатами;  якісного і зваженого 
розподілу бюджетних коштів  з позиції відповідності  цього процесу 

суспільним очікуванням; підвищення ефективності використання 

коштів за рахунок конкретизації цілей і широкого застосування в 
бюджетній практиці порівняльного аналізу «витрати – досягнуті цілі»; 

посилення відповідальності виконавців  за досягнення насамперед 

визначеного  конкретного результату. 

Державні цільові програми є найбільш відпрацьованим 
інструментом державної політики, що реалізується шляхом 

використання програмно-цільового методу. Вони  дають можливість  

спрямовувати ресурси на вирішення пріоритетних завдань, мають 
середньо- або довгостроковий горизонт планування, використовують 

системний підхід до формування  взаємоузгоджених за термінами та 

ресурсами заходів, зосереджують на вирішенні питань кошти 
бюджету та позабюджетні ресурси. 

Виходячи з ресурсної концепції міста, під місцевими фінансами 

слід розуміти  більш широкий, ніж бюджетні, спектр коштів, а саме: 

бюджетні та позабюджетні кошти; кошти  юридичних осіб, які 
розташовані або зареєстровані на даній території; кошти фізичних 
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осіб. 

При перерозподілі бюджетних коштів  можливі такі підходи: 

вирівнювання бюджетної забезпеченості; збереження досягнутого 

рівня та ріст забезпечення населення послугами бюджетної сфери; 

зближення рівня забезпеченості населення різних територіальних 

утворень послугами галузей соціальної сфери та інфраструктури; 
зближення економічного потенціалу.  

За 2011 рік до міського бюджету міста Конотопа надійшло 

доходів в сумі 241933,5 тис.грн., що до плану на поточний період 

становить 98,1%, з них: власних та закріпленних доходів - 88771,4 
тис.грн., або 100,8%; дотації вирівнювання з державного бюджету  - 

46314,6 тис.грн. (100%); іншої та додаткової дотацій - 6561,9 

тис.грн.(100%); субвенцій загального фонду бюджету – 83205,3 
тис.грн. (99,4%); доходів спеціального фонду – 17080,3 

тис.грн.(77,9%). 

Видаткова частина загального фонду  міського бюджету  за 

2011р. виконана в сумі 205267,4 тис.грн., що складає 99% до річного 
плану видатків.  

Найбільшу питому вагу в галузевій  структурі  видатків  

займають видатки на соціальний захист населення - 31,5% - це пільги, 
субсидії  та утримання двох установ (територіального центру  та 

центру  реабілітації  дітей інвалідів), освіта займає 29%, та охорона 

здоров’я – 22,8%. 
Станом на 1 січня 2012 року кредиторська заборгованість по 

видатках, що фінансуються з міського бюджету по специфічному 

фонду складає - 295,3 тис.грн., яка виникла в зв’язку з не 

проходженням платежів в кінці року  по Конотопському УДКСУ.  
Отже, для зміцнення фінансової бази, міському розвитку на 

первинному рівні органам влади доцільно залучати альтернативні 

джерела наповнення відповідних бюджетів, в тому числі за рахунок: 
оренди об’єктів комунальної власності; спонсорської цільової 

допомоги суб’єктів підприємницької діяльності; залучення коштів 

іноземних фондів; надходжень від діяльності підприємств, в статутних 
капіталах яких територіальна громада має певну частку, добровільне 

самооподаткування суб’єктів регіону.  

Керівник: Циганенко О.В., викладач  

1. Державні цільові програми та упорядкування програмного процесу 
в бюджетній сфері [Текст] / За ред. В.М. Гейця. – К. : Наук. думка, 
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2. Звіт міського голови за 2011 рік [Електронний ресурс] / Режим 

доступу: hhtp // rada.konotop.org 

 

 

ЗАРОБІТНА ПЛАТА – ФУНДАМЕНТ ДОБРОБУТУ 

НАСЕЛЕННЯ 

 

Лиман О.О., Діденко Ю.О., студенти 

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

 

Добробут – характеристика соціально-економічних умов життя 

й задоволення потреб населення. Головним елементом добробуту є 
рівень і диференціація доходів населення. Однією з головних 

характеристик добробуту населення є ступінь відповідності грошових 

доходів прожитковому мінімуму.  

Заробітна плата виступає основним джерелом формування 
доходів населення, які забезпечують задоволення потреб та інтересів. 

Переважно саме від  рівня заробітної плати залежить здатність 

громадян на певному рівні задовольняти свої потреби. Заробітна плата 
повинна забезпечити не тільки прожитковий мінімум, але й гідний 

розвиток людини. 

На підставі даних Державного комітету статистики України був 
проведений аналіз розміру прожиткового мінімуму та мінімальної 

заробітної плати, динаміка середньомісячної заробітної плати за 

регіонами. Найбільшу середньомісячну заробітну плату в 2012 р. має 

населення м.Київ. Найменшу середньомісячну зарплату отримує 
населення Тернопільської області. Сумська область займає 18 місце.  

В Україні заробітну плату нижче середньої отримують понад 

60% громадян,  5,2% українців отримують менше прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб у грудні 2012.  

Результати розподілу українців за рівнем заробітної плати: 

• менш 1134,00 грн.  - 5,2%    
• 1134,01-1500,00 грн.  - 19,6% 

• 1500,01-2000,00 грн. - 14,1% 

• 2000,01-2500,00 грн. - 11,9% 

• 2500,01-3000,00 грн. - 10,0% 
• 3000,01-3500,00 грн. - 8,1%   
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• 3500,01-3750,00 грн. - 4,2% 

• 3750,01-4000,00 грн. - 3,7% 

• 4000,01-4500,00 грн. - 5,0% 

• 4500,01-5000,00 грн. - 4,2% 

• більш 5000,01 грн.  - 14,0% 

Середньомісячна заробітна плата у сфері фінансової діяльності 
найбільша й станом на 2012 рік становила 5954 грн.  Найменший 

рівень заробітної плати спостерігається у сфері сільського 

господарства, мисливства та пов’язаних з ним послуг, який становив 

2023 грн. Найвищі темпи зростання номінальної заробітної плати 
зафіксовано в 2005 році, а реальної – в 2004 році.  Найнижчі  

показники темпів зростання номінальної та реальної заробітної плати 

зафіксовано в 2009 р. У загальному розмірі доходи від початку 2012 
року зросли на 32,9%. 

Виходячи з того, що доходи  різних категорій населення різні, то 

збільшення доходів населення України в цілому не може говорити про 

те, що рівень життя українців покращився, адже у розрахунку доходу 
населення беруться як доходи найзаможніших громадян, так і тих, що 

знаходяться за межею бідності. 

На сьогоднішній день перехід до ринкових відносин, 
конкуренція змушують підприємства позбутися зайвих працюючих, 

або скоротити витрати на оплату праці. В умовах економічної 

трансформації заробітна плата повинна використовуватися як 
найважливіший засіб для стимулювання до зростання продуктивності 

праці, прискорення науково-технічного прогресу, поліпшення якості 

продукції, підвищення ефективності виробництва. 

 

ІНТЕГРАЦІЯ КИТАЙСЬКОГО ТОВАРОВИРОБНИКА  

ЗІ СВІТОВИМ РИНКОМ 

 
Назаренко О.О., студент  

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 
Феноменальні досягнення Китайської Народної Республіки 

(КНР) протягом останніх 30 років здійснення економічних реформ, 

перетворення її за сукупним ВВП у другу світову державу після США 

й вихід на лідируючі позиції за обсягами зовнішньої торгівлі, 
золотовалютним запасам. За обсягами виробництва більше 30 
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основних видів сучасної індустріальної, науково-технічної продукції 

поставили Китай в центр уваги всього світу. Поштовхом посилення 

зазначених тенденцій стала світова фінансово-промислова криза 2007-

2008 рр.., коли практично всі країни з розвиненою економікою 

зіштовхнулися з гострою необхідністю оздоровлення банківської 

системи й державних фінансів.  
Зовнішньоекономічний вплив Китаю виявляється переважно 

через міжнародну торгівлю товарами. За даними СОТ, в 2011 р. КНР 

стала головним світовим експортером товарів з часткою в світовому 

експорті 9,6 %. Китай є другим у світі імпортером товарів (частка КНР 
у світовому імпорті в 2011 р. склала 7,9 %). За останні кілька років для 

більшості країн Європи, Азії, Америки і Африки Китай став одним з 

головних торговельних партнерів. У світовій торгівлі послугами 
частка Китаю поки незначна (менше 3 %). В інвестиційній сфері 

підвищення ролі Китаю полягає в залученні іноземних інвестицій. У 

2011 р. Китай залучив 5,5 % світових інвестицій (5-е місце). Разом з 

тим, у останні роки китайські корпорації стають усе більш потужними 
й впливовими у світі. У 2011 р. в рейтинг Fortune Global-500 увійшли 

вже 54 китайські корпорації, у тому числі – у першу десятку [1, c. 

174].  
Китай обійшов США й став найактивнішою в торгівлі країною 

світу. Про це повідомляє агенція Bloomberg. Експорт та імпорт товарів 

для США становив торік $ 3,82 трлн [3].  
Для аналізу стрімкого економічного розвитку Китаю та його 

потенціалу глобального економічного лідера, у першу чергу, 

необхідно розглянути динаміку зростання та структуру валового 

внутрішнього продукту (ВВП). Середнє зростання ВВП у період з 
1979 до 2010 року складало в середньому 10 % в рік. Структура ВВП 

за окремими секторами підтверджує спрямованість політики розвитку 

в КНР: найбільша частка припадає на промисловість, яка у 2011 році 
становила 46,8 %, сфера послуг – 43,6 %, а сільське господарство – 9,6 

%. Такі дані є типовими для молодої індустріальної економіки, яка 

стрімко розвивається [2].  
Зберігаючи статус найбільшого зовнішнього кредитора США, 

КНР планує зміцнити свою кредитну присутність в Європі. 

Безумовно, пропонуючи фінансову підтримку європейським країнам, 

Китай розраховує на зміцнення дипломатичних відносин з ЄС, що, 
відповідно, може мати результатом отримання Китаєм певних 
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політичних преференцій. Однак, враховуючи жорстку позицію США з 

цих питань, навіть у разі досягнення домовленостей між Китаєм і ЄС 

щодо участі КНР у вирішенні боргових проблем Європи, отримання 

політичних преференцій Китаєм не очікується в короткостроковій 

перспективі. 

Керівник: Іващенко М.М., викладач  
1. Кудирко Л.П., Пугачевська К.Й., Пугачевська К.С. Міжнародна 

компонента феномену Китайської економіки в контексті глобального 

лідерства / Науковий Вісник НЛТУ України: Збірник науково-

технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.12. – 
348 с.  

2. Національне Бюро Статистики Китаю [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http://www.stats.gov.cn/english/  
3. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://minfin.com.ua/blogs/Serginvest/20933/ 

 

 

АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ ВІД  ОБМЕЖЕННЯ 

МІСЦЬ КУРІННЯ  
 

Лютий І., студент  

Конотопський інститут КІ СумДУ 

 
Закон №4844-VI, «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння 

тютюнових виробів» від 24 травня 2012 року, торкається  зокрема 

закладів ресторанного господарства, приміщень підприємств, установ 
та організацій усіх форм власності [1]. За новими правилами власник 

приміщень зобов’язаний відвести спеціальні місця для куріння, 

сумарна площа яких не має перевищувати 10 відсотків загальної 
площі відповідної споруди чи приміщення, обладнані витяжною 

вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму.  

До впровадження нових правил, у більшості національних 
ресторанів діяв простий принцип розподілу відвідувачів: з цигаркою – 

в один бік приміщення, без цигарок – в інший. При цьому системи 

захисту від диму (якщо такі були) не забезпечували комфортного 

перебування в таких закладах. За даними МОЗ, навіть у «некурящих» 
залах громадського харчування вміст у повітрі шкідливих речовин 
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тютюнового походження перевищувало норму в більш ніж 10 разів.  

На куріння в закладах громадського харчування накладено 

тотальну заборону. Для ресторанів законодавець не залишив навіть 

«лазівки» у вигляді 10% площі, яку можуть відводити під «курилку» 

офісні та торгові центри. Штраф, приводом для якого може стати 

навіть ємність на столі, інтерпретована як попільничка, становить від 
1000 до 10000 грн. Клієнти-курці тепер несуть персональну 

відповідальність – за куріння в ресторані, що є адміністративним 

порушенням, передбачено штраф у розмірі 51-170 грн. Хоча на 

практиці до санкцій діло доходить рідко. Факт куріння в закладі 
громадського харчування повинна зафіксувати міліція. Не зважаючи 

на такі обставини сума штрафів за недотримання вимог 

антитютюнового законодавства вже становила 44 тис гривень  (за 
даними Держспоживінспекції) [2]. 

Світовий досвід показує, що після заборони курити  в 

громадських місцях, заклади почали втрачати своїх клієнтів. У 

середньому після введення обмежень в європейських країнах в перші 
півроку потік відвідувачів у ресторанах зменшувався на 20%. За 

даними Британської асоціації барів, після введення в 2007 р. повної 

заборони на куріння в перший рік було закрито 2000 пабів. Федерація 
виноторговців Ірландії підрахувала, що в перший місяць після 

введення обмежень ліквідовувалися 600 барів - 7% усіх, що існували в 

країні закладів цього типу. Найсвіжіший приклад – введення 
обмежень на куріння, аналогічних українським, в Болгарії в червні 

2012 року. Через півроку Болгарська асоціація власників готелів та 

ресторанів констатувала: з моменту введення обмеження на куріння в 

громадських місцях, обороти таких закладів впали на 40%.[3]. Новація 
відіб'ється і на оборотах українських ресторанів, впевнені 

представники галузі. Наразі ситуація така: більшість спеціалізованих 

закладів харчування не відчула зниження відвідуваності. Помітний 
відтік гостей був відзначений в кав'ярнях і пивних закладах, тобто там, 

де палити прийнято. За даними опитування, яке провела компанія 

РБК-Україна зазначається, що більшість з 1965 чоловік опитаних 
вважають, що число відвідувачів барів і ресторанів після 

запровадження заборони паління не змінилося. Таку відповідь 

вибрали 888 чол., або 46% респондентів. Майже третина, або 559 чол. 

(29%), читачів заявила, що число відвідувачів розважальних закладів 
"різко знизилося". При цьому варіант відповіді "знизилося незначно" 
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вибрали 16% респондентів, або 302 чол. Про зміни в кількості 

відвідувачів, які сталися лише в деяких закладах, повідомили 4% 

учасників опитування, або 72 чол. Різке зростання числа відвідувачів 

барів і ресторанів помітили 5% респондентів, або 83 чол. При цьому 

4% читачів РБК-Україна, чи 61 чол., вважають, що кількість 

відвідувачів закладів зросла незначно[4]. 
Обмежити споживання тютюну необхідно через серйозність 

ситуації, яка склалася в Україні. Понад 34% населення( у віці 18-64 

років.) 9 млн. українців – це тільки офіційно палять. 65% населення 

України страждає серцево-судинними захворюваннями. Відсоток 
смертності від цих хвороб - рекордний (у 2011 р. ішемічна хвороба 

серця була причиною 40% смертей, частота інсультів в Україні 

перевищує показники в розвинених країнах Європи в 13 разів). Тому 
подібні обмеження повинні були сприяти зменшенню кількості 

курців, або хоча б кількості спожитих сигарет. Варто відмітити, що в 

подібних випадках дійсно знижуються об’єми продажів сигарет – в 

середньому на 2%. Але на протязі півроку вони повертаються на 
попередній рівень. Не існує надійних даних, підтверджуючих, що 

заборона куріння у громадських місцях впливає на кількість курців. За 

даними дослідження «Євробарометр», в 2006 р. в Бельгії курило 26% 
населення, у 2012 р. - 27% (заборона введена у 2011 р.), на Мальті в 

2006 р. - 25% населення, у 2012-му - 27% (заборона введена у 2010 р.), 

в Іспанії в 2006 р. - 34%, в 2012-му - 33% (заборона введена у 2011 р.). 
Підвищення цін та заборона куріння в громадських місцях 

значно не впливає на обсяги споживання цигарок. Проте деякий 

позитивний ефект все ж може вважатися досягнутим. Також, за 

даними ВОЗ, після підвищення акцизів на цигарки, Україна, за 
поширеністю тютюнопаління спустилась на 25 сходинок серед країн  

світу, та займає 29 місце. 

Покращення умов дохідності до бюджету держава поступово 
досягає: незважаючи на те, що у 2012 р. в Україні було вироблено 94 

млрд.  сигарет, що на 1,5 млрд. менше, ніж у 2011 р., державний 

бюджет 2012 р. отримав 16,6 млрд. грн. від тютюнових акцизів, що на 
8% більше, ніж у 2011 р. Хоча у попередні роки темпи зростання 

доходів бюджету від тютюнових акцизів були набагато більше: 2011 

р. - 17%, 2010 р. - 44%, 2009 р. - 253%. Підйом ціни на сигарети 

приносить дохід державі та майже не впливає на статистику курців. 
Інша справа – ввести мінімальну вартість на пачку сигарет на рівні 3% 
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від мінімальної заробітної плати. При вартості 30-35 грн. за пачку 

цигарок, більшість людей таки відмовилася б від придбання зайвої 

пачки на день, а також цей крок міг би зменшити кількість 

потенційних курців серед молоді. Якщо держава таки піде на такий 

крок, то за 3 роки можна очікувати зменшення кількості курців в 2 -3 

рази від їх нинішньої кількості. Далі, поступово – від заборони 
реклами тютюнових виробів, заборони паління в громадських місцях, 

підняття цін на цигарки, створення спеціальних закладів(єдиних 

місць, де можна було б побавитися тютюном, що дало б змогу 

контролювати вік курців) до повної заборони на продаж сигарет в 
Україні – шлях не близький, проте реальний. Сучасні тенденції до 

здорового способу життя повинні цьому сприяти. 

Керівник: Зубко К.Ю., викладач 
1. ЗаконУкраїни «Про заходи щодо попередження та зменшення 
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населення» [Електронний ресурс] : –http://zakon4.rada.gov.ua 

2. За куріння українців вже оштрафували на десятки тисяч 
[Електронний ресурс] : Економічна правда – 
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3. Чи допоможуть нові заборони побороти куріння [Електронний 
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4. Майже половина респондентів не помітила змін у кількості 
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    ПАТ «Конотопський арматурний завод» заснований в 1973 р. 
Підприємство виготовляє сталеву трубопровідну арматуру високого 

тиску з умовним проходом від 3 до 125 мм і робочим тиском до 70 

МПа, а також добичі і фонтанне обладнання з робочим тиском від 14 

до 105 МПа. Підприємство також виготовляє поковки з вуглецевої і 
легованої сталей масою до 2000 кг, об'ємні штампування різної 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2899-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2899-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2899-15
http://www.epravda.com.ua/
http://www.newsmarket.com.ua/
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конфігурації масою до 250 кг.[3] В останній час  завод переживає 

труднощі. Аналізуючи показники економічної діяльності арматурного  

заводу за останні п’ять років  спостерігаємо, що останнім роком 

продуктивної, ефективної  роботи був 2010 рік. У 2011 р. намітилась 

тенденція падіння показників тому числі: обсяг продажу, 

фондовіддача, продуктивність праці, рентабельність. У 2012 р. завод  
працював фактично зі збитками [1]. Об'єктивними чинниками, які 

впливали в останні роки безумовно є світова економічна криза, втрата 

традційних ринків збуту, неконкурентноспроможність окремих видів 

продукції. 
У той же час слабшою стала робота служби маркетингу,  

недостатньо вивчається досвід роботи служб збуту вітчизняних і 

іноземних підприємств, відставання по окремим позиціям 
матеріально-технічної бази, невиправдані матеріальні і трудові 

витрати на виробництво і як наслідок  неефективне управління 

витратами. 

З метою виходу з кризового стану пропонується запровадити 
систему антикризових заходів, суть якої у наступному: аналіз 

фінансового стану ПАТ «Конотопський Арматурний завод» 

підтверджує  необхідність регулярного проведення такого заходу для 
того, щоб підприємство ―на ходу‖ могло оцінити та поліпшити  свій 

фінансовий стан, а також здійснити спеціальні заходи щодо 

підтримання ефективної господарської діяльності та відновленню 
платоспроможності А саме. 

Щоб збільшити обсяги реалізації, слід максимально 

активізувати збутову (маркетингову) політику стимулювати збут 

можна як наданням знижок покупцям, так і помірним збільшенням 
цін; як застосуванням масованої реклами, та і її припинення. Усі 

заходи щодо збільшення виручки мають базуватися на системі 

короткострокових прогнозів обсягів збуту з урахуванням динаміки цін 
та відповідних їм обсягів реалізації.  

Зрозуміло, що головним інструментом маркетингу є 

ціноутворення. Рішення про зміни цін слід приймати на підставі 
поглибленого аналізу наслідків цих змін. 

Реструктуризація активів. Ця група санаційних заходів 

пов’язана зі зміною структури та складу активів балансу (досить часто 

ці зміни супроводжуються також змінами у складі та структурі 
пасивів а) реалізацією окремих об’єктів основних та оборотних 
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засобів, які безпосередньо не пов’язані  з процесом виробництва та 

реалізації продукції (будівлі й споруди невиробничого призначення, 

нематеріальні активи, понаднормові запаси сировини й матеріалів 

тощо); 

Індексацією балансової вартості майнових об’єктів, які не 

можна реалізувати без порушення нормального виробничого циклу 
(цей метод реструктуризації активів не пов’язаний із реальним 

підвищенням платоспроможності, проте може безпосередньо 

поліпшити кредитоспроможність підприємства); 

Використання зворотного лізингу (господарська операція, що 
передбачає продаж основних фондів з одночасним зворотним 

отриманням таких основних фондів в оперативний або фінансовий 

лізинг). Наприклад, збиткове підприємство продає лізинговій компанії 
адміністративну будівлю з одночасним укладанням договору про 

лізинг цього об’єкта нерухомості.[2] 

Керівник: Короткевич В.М., викладач  

1.Газета «Конотопський край», №12 за 12 лютого 2013 року.  
2. Шершньов З.Є., Об орська С.В. Стратегічне управління: Навч. 

посібник.- К.: КНЕУ, 2009 р. 

3.Офіційний сайт ПАТ ―Конотопського арматурного заводу» 
 

МІСЦЕ СУМЩИНИ В ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 
 

Міненко В.В., студент 

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

 
Оцінка ефективності соціально-економічного розвитку регіонів 

України зумовлює досить обґрунтований погляд на глибинні процеси, 

які набувають дедалі більшого значення для взаємозалежних 
елементів у складній системі «суспільство – регіон – соціально-

економічні наслідки ранжирування – сталий розвиток країни». 

Актуальним завданням є розробка узагальненого інтегрального 
критерію оцінки соціально-економічного стану регіонів, який 

характеризував би його зміну в динаміці. 

Сьогодні регіональна політика стає вагомим інструментом 

регулювання соціально-економічного розвитку країни. 
Найважливішим показником регіону є ресурсний потенціал регіону  
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(РПР). Під РПР розуміється поняття, що поєднує всі наявні ресурси 

конкретної території і саму територію як поле взаємодії суспільно-

природних компонентів, включаючи її траспортно-географічне 

положення. Цей показник об’єднує природно-ресурсний, виробничо-

технічний, демографічний, фінансовий, науково-технічний, 

інтелектуальний, інформаційний потенціали, а також власне 
територію з певним типом її організації. [5]. 

Для прийняття необхідних управлінських рішень з метою 

забезпечення досягнення максимально можливого потенціалу 

необхідно, насамперед, оцінити поточний економічний стан 
регіону(країни) і максимальний поріг потенціальних можливостей при 

існуючих технологіях, рівнях зайнятості та обсягах капіталу. 

За три роки в економіку Сумської області надійшло 150 млн. 
доларів США, що дорівнює 60 % всього сукупного іноземного 

капіталу, залученого за весь час інвестування в Сумській області за 

незалежності України[2]. 

Приведені факти свідчать, що Сумщина за останні роки увійшла 
в число лідерів у соціально-економічному розвитку регіонів України. 

При цьому дуже важливо, щоб державна підтримка розвитку 

регіонів зводилася не до звичайного фінансування, а до цільового 
виділення коштів на реалізацію галузевих пріоритетів територіального 

розвитку, під спеціально розроблені проекти, які мають істотний 

вплив на розвиток усього регіону [4]. Це, насамперед, проекти, 
пов’язані із структурною перебудовою економіки регіону та 

максимальним використанням його внутрішнього потенціалу; 

оновленням основних фондів підприємств та створенням нових 

підприємств; реструктуризацією існуючих підприємств та 
диверсифікацією виробництва тощо. 

Нині досягнуто успіхів у всіх сферах суспільного життя. 

Сумська область увійшла до трійки лідерів серед регіонів країни з 
виробництва сільськогосподарської продукції. Завдяки потужному 

соціально-економічному розвитку Сумський регіон упевнено входить 

до десятки кращих.   
Керівник: Короткевич В.М., викладач  

1.Офіційний сайт Головного управління статистики у Сумській 

області. 

2.Газета «Сумський регіон» №7 за 10 квітня 2013 р. 
3.Статистичні дані економічного відділу Конотопської міської ради.  
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4.Яременко Л.А. Регіональна інноваційна система. «Регіональна 

економіка»№3, 2006, с.103 

5.Журнал «Економіка України», №8, 2007, с.33-34 

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ  

В УКРАЇНІ 
 

Топтун Д.В., студент 

Конотопський інститут СумДУ 

 
Електронні розрахунки отримують все більше розповсюдження 

в Україні і впевнено займають свою нішу в сегменті платежів 

електронної комерції. Однак, як споживачі, так і системи електронних 
розрахунків на українському ринку досі працюють в умовах 

невизначеного законодавчого поля. В результаті офіційна статистика 

ринку не ведеться, особливо в плані розміру емісії електронних 

зобов’язань, кількості користувачів систем, кількості та розміру 
транзакцій, а оцінки, що існують на ринку, є вельми приблизними.  

Наявні в Україні системи електронних грошей можна розділити 

на три групи. Перша — це «банківські» оператори, яким завдяки 
своєму статусу вдалося отримати ліцензії НБУ. Це MoneXy 

(Фідобанк), MAXI (VAB Банк) і GlobalMoney (Ощадний банк). 

Причому якщо перші дві НБУ визначає як системи електронних 
грошей, то GlobalMoney — як платіжну систему.  

Друга група позицію себе не як операторів електронних 

розрахунків, а як систему обліку і переуступки майнових прав, 

прописаних у Цивільному кодексі. Цей шлях, зокрема, обрала 
компанія WebMoney.  

Третя група — іноземні компанії, які не мають офіційного 

дозволу на роботу в Україні, тож надають клієнтам обмежені послуги 
або працюють через інтеграторів (PayPal, Moneybookers, 

Яндекс.Гроші, MoneyMail). 

Окремі продукти, що відносяться до електронних грошей, 
впроваджують як українські банки, так і небанківські установи. У 

2006 року на ринок України вийшло відразу два проекти електронних 

грошей на програмній основі: система UkrMoney, запроваджена ЗАТ 

«Купуй», та система Limonex, запроваджена ТОВ «Приват Екю».  
Щороку громадяни України здійснюють різних мікроплатежів 
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на суму від 400 млрд до 1 трлн грн (серед них оплата за мобільний 

зв’язок, інтернет, комунальні послуги, покупки в онлайн-магазинах 

тощо) і найближчими роками значна частина цього потоку 

надходитиме електронними каналами. 

Основний недолік електронних грошей полягає в тому, що 

емісія електронних грошей гарантується винятково емітентом, 
держава не дає ніяких гарантій збереження їхньої платоспроможності. 

Це приводить до того, що електронні гроші не рекомендується 

використовувати для здійснення великих платежів, а також для 

нагромадження істотних сум протягом тривалого часу. Тобто 
електронні гроші впершу чергу платіжний, а не накопичувальний 

засіб. 

Інший недолік у тім, що електронні гроші існують тільки в 
рамках тієї системи, у рамках якої вони емітовані. Крім того, 

електронні гроші не є загальноприйнятим платіжним засобом, 

обов'язковим до прийому. Через це всі платежі, що ви можете зробити 

за допомогою ваших електронних грошей, зводяться до того набору, 
що надає вам оператор системи, довільні платежі в рамках системи 

неможливі. Це дуже обмежує застосування електронних грошей 

досить спеціальними випадками, утім розвиток систем привів до того, 
що покривається досить широкий спектр побутових платежів.  

Для подальшого успішного розвитку електронних грошей в 

Україні важливим є встановлення законодавчої вимоги про 
обов’язкову попередню оплату електронних грошей у повній сумі 

традиційними грошима та введення заборони на кредитування в 

електронних грошах, що зменшить негативний вплив емісії 

електронних грошей на інфляційні процеси в країні. 
Таким чином, інтересам центрального банку і держави в цілому 

відповідає створення в Україні правової основи для гарантування 

того, щоб емітенти електронних грошей були надійними, а системи 
розрахунків – безпечними та ефективними. 

Керівник: Сучко Н.О., викладач  

1. Положення про електронні гроші в Україні (Постанова № 481 
Правління Національного банку України від 04.11.2010) 

2. Кравчук В., Науменко Д., Глибовець А. Електронні гроші в 

Україні/ Аналітичний звіт. – К.: Альфа-ПІК, 2012. – 64 с. 

3. Світовий досвід та перспективи розвитку електронних грошей в 
Україні: Науково-аналітичні матеріали. Вип. 10 / П.М.Сенищ, В.М. 

http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=72246
http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=72246
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АНАЛІТИЧНИЙ ПІДХІД ДО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

Лозицька Ю.М., студент 

Конотопський інститут СумДУ 

 
Кожне підприємство протягом свого розвитку зазнає 

перманентно виникаючих криз, що є об’єктивним явищем. Тому 

метою нашого дослідження є визначення можливих шляхів 
вдосконалення методів антикризового управління підприємством, а 

також розглянути  основні тенденції поведінки керівника в кризових 

ситуаціях. 

Антикризове управління – це певна сукупність методів і 
прийомів, що дозволяють діагностувати кризи підприємства, 

здійснювати їхню профілактику, переборювати негативні наслідки, 

пом’якшувати протікання кризи. 
На думку багатьох дослідників головними моментами в 

стратегії антикризового управління є: здійснення управлінських 

рішень; реалізація інноваційних програм; використання антикризового 
критерію аналізу рішень під час їх розробки та реалізації; мобільність 

та динамічність у використанні ресурсів тощо [1].  

Головними пріоритетними напрямами в механізмі 

антикризового управлінні є: мотивація персоналу, застереження 
помилок, обережність, ініціативність у вирішенні проблем, глибокий 

аналіз ситуацій, професіоналізм [2]. 

Вважаємо, що антикризове управління повинно бути тісно 
пов’язаним з «життєвим циклом підприємства», тобто на кожному 

етапі мати свою специфіку. Використання антикризового управління 

можна представити як ряд послідовних етапів: пошук інформації щодо 
подолання (прогнозування) кризи, проведення діагностики 

зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства за допомогою 

методів стратегічного аналізу (бенчмаркінг, SWOT-аналіз, фінансово-

економічний аналіз), постановка діагнозу і вибір методу анти 
кризисного управління, розробка механізму подолання 
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(попередження) кризи (реструктуризація, реінжиніринг, санація), 

моніторинг реалізації антикризової політики підприємства [3].  

Коли підприємство зіштовхується з проблемами 

неплатоспроможності, то настає фаза реактивного антикризового 

управління, першочерговою задачею якого є реалізація механізмів 

фінансової стабілізації підприємства. 
Так задачею оперативного механізму фінансової стабілізації є 

усунення неплатоспроможності шляхом мір, заснованих на принципі 

«відсікання зайвого». Задачею тактичного механізму є відновлення 

фінансової стійкості шляхом системи мір, заснованих на використанні 
моделей фінансової рівноваги. 

Отже, після проведеного аналізу, можна зробити висновок, що 

розробка і реалізація антикризових заходів носить індивідуальний 
характер і спрямована на подальшу стабілізацію фінансового стану 

підприємства. 

Керівник: Щербина О.В., ст. викладач   

1. Цигилик І. І. Аналіз і розробка інвестиційних проектів: 
[навчальний посібник] /І. І. Цигилик, С. О. Кропельницька, М. М. 

Білий, О. І. Мозіль. – К.:  ЦНЛ, 2005. – 160 с. 

2. Штаганет А. М. Антикризове  управління  підприємством:  навч.  
посіб.  /  А. М.  Штангрет,  О. І. Копилюк. — К.: Знання, 2007 -  325 с. 

 

 

ВИНИКНЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ СОБІВАРТІСТЮ 

«TARGET-COSTING» 

 

Щербина О.В., ст. викладач 
Конотопський інститут СумДУ 

 

Метою дослідження є історії розвитку системи таргет-костінг як 
стратегічного інструмента зниження цільової собівартості продукції і 

як алгоритму побудови ефективної маркетингової та фінансової 

стратегій компанії.  
Історія таргет-костінгу пов’язана і з довоєнною Німеччиною. 

Так, після приходу до влади, А. Гітлер позначив необхідність випуску 

«народного»  автомобіля Volkswagen, який повинен був стати  

доступним найширшим верствам населення. За оцінкою Міністерства 
економіки країни, для того, щоб автомобіль  став насправді 
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загальнодоступним, його роздрібна ціна повинна була знаходитися в 

межах 1000 рейхсмарок. Остаточна  ціна автомобіля з урахуванням 

«подарунка» фюрера (знижки в 10 рейхсмарок) була визначена в 990 

рейхсмарок; подальше проектування велося з урахуванням даного 

верхнього обмеження. Зокрема, конструкторам довелося відмовитися 

від гідравлічного приводу гальм (хоча рівень технологій того часу 
цілком дозволяв його реалізувати) і використовувати механічний 

привід. За рахунок цього заощадили понад 30 марок [2].  

 Сучасний  таргет-костінг (японська назва – genka kikaku) 

зародився в Японії в 1960-х роках. Вперше цей метод впровадила в  
практику корпорація Toyota у 1965 році [1], хоча ранні не розвинуті 

форми методу ще в 1947 році використовувала компанія  General  

Electric. Американці приписують честь винаходу таргет-костінгу 
Лоуренсу Майлзу з GE, проте його система управління цільовими 

витратами (target cost  management) була нерозробленою версією 

сучасної концепції, що не набула достатньо значного поширення.   

Термін «таргет-костінг» (target  costing) вперше вжив в 1988 р.  
Тоширо  Хиромото в статті «Прихований клинок: японський 

управлінський облік» [2], де порівнювалися системи виробничого 

обліку Японії і США. 
Отже, таргет-костінг – концепція управління, що підтримує 

стратегію зниження  витрат і що реалізовує функції планування 

виробництва нових продуктів, превентивного контролю витрат і 
калькуляції цільової собівартості відповідно до ринкових реалій [1].  

Найбільшого поширення метод таргет-костінгу набув на 

підприємствах, що працюють на міжнародних ринках в умовах 

жорсткої конкуренції, і насамперед в інноваційних галузях, де 
постійно розробляються  нові види і моделі продукції, тобто там, де 

японські підприємства ведуть агресивну маркетингову політику, 

витісняючи конкурентів навіть з їх національних ринків [2]. Таргет-
костінг використовує приблизно 80 % великих японських компаній 

(Toyota, Nissan, Sony, Matsushita, Nippon Denso, Daihatsu, Cannon, 

NEC, Olympus, Komatsu і багато інших), а також значна частина 
відомих американських і європейських компаній (Daimler/chrysler, ITT 

Automotive, Caterpillar, Procter & Gamble), які добиваються  високої 

якості і рентабельності своєї продукції.  

Застосування такого закордонного підходу до формування 
собівартості підприємства дає змогу не тільки зменшити ризик 
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діяльності  і мінімізувати витрати, а й відкорегувати стратегію 

підприємства відповідно до умов, що складаються на ринку. 

Актуальність та практичність використання системи таргет-костінгу 

вітчизняними підприємствами стає стратегічним орієнтиром розвитку 

бізнесу, що підкріплюється світовою практикою.  

1.Редченко К.  Таргет  –  кастинг / К.  Редченко [Електрон. ресурс]. – 
Режим доступу: http://www. cfin.ru/ias/target_costing. shtml  

2.Славников Д.В. Тarget costing как метод целевого стратегического 

управления затратами / Славников  Д.В.[Електрон.  ресурс]. Режим  

доступу: http://www.mevriz.ru/articles/2005/6 /3939.html. 
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ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ КОМПАНІЇ ЯК НЕВІД'ЄМНОГО 

ЕЛЕМЕНТУ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

 

Котлярова К., студент 

Політехнічнй технікум КІ СумДУ 

 
Кожне підприємство має свій образ у свідомості інших учасників 

ринку, незалежно від того, усвідомлює воно це чи ні.  

У загальному розумінні, імідж – це узагальнений образ компанії, 

створений у цільових аудиторій в результаті узгодженої дії всіх 
елементів комплексу маркетингових комунікацій, який має передавати 

основну мету функціонування бізнесу компанії і формувати позитивну 

реакцію на її діяльність в суспільстві. Дія іміджу на людей 
відбувається по формулі AIDA,  де:А (attention з англійською "увага") 

- залучення уваги; I (inters) - пробудження інтересу до іміджу; D 

(demand - з англійською "вимога", "потреба") - пробудження потреби 

здійснити дію; А (асtion) - спонукати до виконання дії [1]. 
У формуванні іміджу важливе місце займає стратегічне управління 

в організації. Стратегічне управління створює конкурентні переваги, 

які забезпечують успішне існування і розвиток підприємства в 
довгостроковій перспективі. 

Існують наступні ключові моменти будь-якого плану по створенню 

ефективного, всебічного іміджу: створення « фундаменту» (для 
будівлі фундаменту іміджу і репутації необхідно провести ретельну 

ревізію ділових принципів, спираючись на які підприємство може 

розробити положення про цілі свого бізнесу);  зовнішнього іміджу 

(складання плану по зовнішньому іміджу означає ретельний аналіз 
усього того, що в першу чергу упадає в око суспільству і конкретному 

покупцеві); внутрішнього іміджу (поводження персоналу і його 

відношення до роботи, атмосфера усередині компанії, позитивне і 
негативне відношення робітників до керівників і політики компанії. 

Виконання цієї частини плану повинне передбачати підвищення 

морального настрою робітників) [1].  
Переваги позитивного іміджу очевидні. Однак позитивна 

популярність не з'являється сама собою і не існує сама по собі. Вона 

вимагає цілеспрямованої систематичної роботи з формування 

позитивного іміджу підприємства. 
В рамках окресленого питання було проведено дослідження 
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основних напрямків PR-діяльності, за якими працюють українські 

компанії (Українська асоціація зі зв’язків із громадськістю (UAPR); 

IFAK Institut. Вибірка зроблена з фінансових компаній за рейтингом 

Forbes «ТОП-200 українських компаній» та з рейтингу Інвестгазети 

«ТОП-100. Кращі компанії України». 

Серед каналів комунікацій, що їх використовують у своїй PR -
діяльності (протягом 2011 р.) 91% опитаних зазначили друковані ЗМІ, 

90% – on-line ресурси, 67% – телебачення і 61% – радіо.  

Тенденції українського PR-ринку в цілому продовжують тенденції 

світові, особливо стосовно посилення ролі нових цифрових каналів 
комунікації, вагомості стратегічних комунікацій, репутаційного 

менеджменту та збільшення вимог з боку клієнтів. 

У повсякденній роботі найактивніше використовуються такі 
соціальні мережі, як Facebook (90%, порівняно з 2010 роком – 59%), 

«ВКонтакте» (53%) та Twitter (41%) [2].  

Сильний імідж підприємства і його товарів є підтвердженням того, 

що підприємство володіє унікальними діловими здібностями 
(спеціальними навичками, уміннями), що дозволяють підвищувати 

пропоновану споживачам сприйману ними цінність товарів і послуг.  

Стає очевидним, чому сильний імідж підприємства і вироблених 
ним товарів є найважливішою стратегічною перевагою підприємства. 

Керівник: Іващенко М.М., викладач 

1. Расницын В.Г. Корпоративный имидж в контексте бизнес-
коммуникаций / В.Г. Расницын // Маркетинг и реклама – 2008. – № 

4. – С. 65–69. 

2. Результати дослідження UAPR  практики зв’язків із громадськістю 

в провідних компаніях України в 2011-2012 роках. // uapr.com.ua 

 

 

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ 
 

Козлова Д., студент 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 
 

У розвинутому західному суспільстві та бізнес середовищі зокрема, 

соціальна відповідальність компаній та корпорацій  сприймається, 

якщо як неналежне, то якнайменш як загальновідома практика.Зараз 
ставлення до благодійності, спонсорства та філантропії змінюється від 
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відсутності уявлення у бізнес представників щодо такої діяльності д о 

надання реальної допомоги різноманітним організаціям та установам.  

В Україні низка бізнесових компаній останнім часом розпочали 

здійснювати великі благодійні програми. 

Користуючись результатами дослідження Українського жіночого 

фонду можна констатувати, що більшість компаній України 
декларують більшу значимість корпоративної стратегії та формування 

іміджу при прийнятті рішень, ніж факторів безпосереднього тиску.  

Для  переважної більшості вітчизняних  компаній (близько трьох 

четвертих) найбільш виправданим видається  надання допомоги у 
подоланні соціальних проблем (підтримка соціально незахищених 

верств населення: діти-сироти,  люди похилого віку) [2]..  

Більшість компаній надає фінансову підтримку на здійснення 
певних проектів (80%). Ще 47% опитаних роздають продукцію, що 

виробляє компанія і 30% послуги (безкоштовна реклама, залучення 

працівників компанії до виконання благодійних проектів тощо). 23% 

компанії надає перевагу наданню продовольчих та побутових товарів 
по шукачам благодійної допомоги на відміну від перерахування 

фінансової допомоги [2]. 

Майже половина компаній (46%), які надають благодійну 
допомогу, не ставить ніяких умов після її отримання пошукачем, 

отримуючи задоволення від самого факту надання допомоги. Інші 

компанії вимагають висвітлення своєї благодійної діяльності різними 
способами і в різних джерелах масової інформації. Так, наприклад, 

25% вимагає розміщення логотипу компанії під час заходів 

організації, 25% публікує в пресі про виконані благодійні проекти і 

14% вимагають проведення прес-конференцій для висвітлення 
благодійних проектів. Ще 17% потребують від реципієнтів допомоги 

постійної фінансової звітності щодо витрачених коштів і 16% бажали 

б мати лист подяку за надану спонсорську або благодійну 
допомогу[2]. 

Розвитку благодійної діяльності заважає негативний імідж 

„третього сектору‖ та благодійних фондів, які за часи незалежності 
втратили довіру юридичних та фізичних осіб, „відмиваючи‖ кошти, 

що були адресовані людям, які потребують допомоги [1]. 

Концепція корпоративної відповідальності є досить новою в 

сучасному українському бізнес середовищі. Працюючи в умовах 
турбулентності нових перетворень в Україні дуже важко досягнути 
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економічної стабільності, яка б дозволяла виділяти кошти на 

благодійність. 

На даний момент найбільшою популярністю користуються місцеві 

або регіональні суспільно важливі проекти, спрямовані на підтримку 

бюджетних установ (лікарень, шкіл, інтернатів, дитячих садків тощо). 

Більшість коштів виділяється неприбутковим організація, що 
працюють в цих сферах. Більша частина допомоги надається у виді 

фінансових відрахувань, але вагому частку благодійної допомоги 

також складають внески продукцією та послугами компаній.  Для 

компаній, що надають благодійну та спонсорську підтримку важливо, 
щоб запит відповідав корпоративним цілям, мета проекту була 

зрозумілою, фінансова звітність прозорою і було зрозуміло, хто 

отримає переваги в результаті благодійного проекту.  
Варто зауважити, що більшість компаній не потребує подяки за 

надання благодійної допомоги. Ті ж, хто хоче бачити подяку, 

найчастіше вимагають її в формі публікацій в пресі, розміщення 

логотипів на різноманітних носіях інформації, що беруть участь в 
акції або бажають отримати листа із вдячністю за допомогу.  

Керівник: Іващенко М.М., викладач 

1.Пелленен Л. В. Репутация и социальная ответственность бизнеса / 
Л.В. Пелленен // Сборник материалов конференции «Промышленный 

PR-3», г. Челябинск, Уральский центр развития бизнеса, 23-24 октября 

2003 г. - С. 13 – 19  
2.Практика благодійної діяльності бізнес-компаній в Україні: 

сучасний досвід. //ufb.org.ua  
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Політехнічний технікум КІСумДУ 

 

Нині стрімко в минуле відходить соціалістична школа управління 

персоналом і вкрай необхідне якісне формування кадрового 
потенціалу, тому питання виживання, розвитку  і довгострокового 

http://ufb.org.ua/
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конкурентного успіху підприємств, організацій та установ стали 

досить актуальними. Ми входимо в ринок, що безжалісно 

трансформує наш стиль життя. Управління персоналом у ринковому 

світі переживає період переосмислення підходів, відмови від 

усталених традицій та соціалістичних стереотипів.   

Зазначимо, що соціальне управління - це керівний процес у 
підсистемах, елементами яких виступають особистості або спільноти 

людей. Це управління, здійснюване у людському суспільстві, людьми 

стосовно людей. Отже, в управлінських системах, які функціонують у 

соціальному середовищі, провідним є людський фактор. 
Як свідчить аналіз наукових досліджень, проблема управління 

персоналом соціальних систем нині досліджена не повною мірою. У 

більшості теорій управління персоналом проблеми розглядаються з 
урахуванням інтересів власника. При цьому майже ігноруються 

інтереси інших соціальних груп, а саме: співробітників, клієнтів, 

майбутніх поколінь [1].  

У 80-их роках ХХ ст. з’являється поняття стратегії управління, що 
сприяє появі нового підходу професійного росту персоналу організації 

та розширенню сфери застосування стратегічного підходу. У 90 -их 

роках відбувається зміна загальної парадигми управління, сутність 
якої  полягає у відході від сприйняття персоналу як витрат, які треба 

скорочувати. З’явилася теорія, відповідно до якої персонал є «одним з 

ресурсів фірми, яким потрібно грамотно керувати, створювати умови 
для розвитку, вкладати в нього кошти» [2, с.72]. Існуючі школи 

стратегічного управління можна розділити на три групи: концепція 

стратегічної субординації, концепція стратегічного домінування, 

концепція стратегічного паритету [3].  
Концепція стратегічної субординації включає в себе завдання 

вищих керівників організації на тривалий період, кадрову стратегію, 

визначення траєкторії формування й раціонального використання 
висококваліфікованих кадрів. Концепція стратегічного домінування 

передбачає узгодження цілей керівництва, можливостей підприємства 

та інтересів працівників; підвищення мотивації у реалізації прийнятої 
програми; формування сукупності вимог до персоналу та рівня 

ефективності його роботи й надає детальний опис функцій управління 

персоналом. Концепція стратегічного паритету є інструментом 

ефективного управління організацією, що спирається на людський 
персонал як на основу організації та передбачає об’єднання спільних 
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цілей організації і цілей управління персоналом.  

Зазначимо, що в сучасних умовах ринкових відносин управління 

персоналом у цілому й соціальними системами  зокрема повинне 

стати складником процесу планування і реалізації стратегії. При 

цьому слід відмітити, що стратегічні цілі соціальних систем 

організації можуть бути реалізовані виключно персоналом, який є 
висококваліфікованим і зацікавленим  у її реалізації. 

Таким чином, вирішення нагальних завдань управління нині не 

може здійснюватись лише традиційними методами, що обумовлює 

необхідність модернізації існуючої парадигми управління персоналом 
соціальних систем шляхом застосування ефективних розробок 

методик управління персоналом. 

1.Маслак О.О. Стратегічні аспекти управління персоналом / 
О.О. Маслак, А.В. Колодійчук. – Науковий вісник НЛТУ України. – 

Вип.20.6. – 2010. – С. 307-312. 

2. Кім Л.С. Концептуальні підходи до стратегічного управління 

персоналом / Л.С.Кім. – К: Наукові праці МАУП, 2010. – вип.2(25). – 
С.72-75. 

3. Сорокина М.В. Стратегическое управление персоналом в торговле. 

Специальность 08.00.05. Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика труда): Дис.… д-ра эконом.наук . – СПб., 2005.    

 

 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Горлач Т., студент 
Конотопський інститут СумДУ 

 

В сучасних ринкових умовах серед значної кількості проблем, 
пов’язаних із забезпеченням ефективного розвитку підприємств та 

організацій, однією із головних є проблема управління персоналом. В 

найближчому майбутньому найкращого розвитку досягнуть ті 
підприємства, які роблять головну ставку на  людські ресурси та 

управління ними.  

Система управління персоналом — це система, в якій реалізується 

діяльність організації, спрямована на ефективне використання 
персоналу для досягнення цілей, як самої організації, так і 
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індивідуальних (особистих). 

Розділяючи думку відомого японського підприємця і менеджера 

Коноске Мацусіта, вважаємо, що персонал являє собою основний 

фактор, що формує ціну будь-якого підприємства. Таким чином 

персонал – це основний, постійний штатний склад кваліфікованих 

працівників, який формується і змінюється під впливом як внутрішніх, 
так і зовнішніх факторів. Виходячи з цього наголосимо на 

необхідності менеджменту персоналу підприємства на основі 

відповідної концепції. 

Для організації системи управління персоналом на підприємстві  
розробляють концепцію управління персоналом, що деталізує 

напрямки кадрової політики, які прийняті в стратегічному плані 

розвитку підприємства. Мета концепції управління персоналом - 
створення системи, що ґрунтується, в основному, не на 

адміністративних методах, а на економічних стимулах і соціальних  

гарантіях, орієнтованих на зближення інтересів працівника з 

інтересами підприємства в досягненні високої продуктивності праці, 
підвищенні ефективності виробництва, а також одержанні найвищих 

економічних результатів діяльності підприємства. 

Основу концепції управління персоналом підприємства складають 
розробка принципів, напрямків та методів управління персоналом;  

урахування роботи з персоналом на всіх рівнях  

стратегічного планування підприємства; впровадження нових методів 
і систем навчання та підвищення кваліфікації персоналу;  визначення 

та проведення скоординованої єдиної тарифної політики й оплати 

праці; розробка і застосування на підприємстві економічних стимулів і 

соціальних гарантій; розробка заходів щодо соціального партнерства. 
Найбільш поширені концепції  управління персоналом: теорія 

людських (трудових) ресурсів; теорія людського капіталу. 

Теорія людських (трудових) ресурсів базується на твердженні, що 
працівник — такий самий фактор виробництва, як і решта ресурсів. 

Отже ставитися до персоналу та керувати ним можна так само, як і 

іншими виробничими ресурсами, використовуючи ті самі інструменти 
та методи.  

Теорія людського капіталу базується на твердженні про те, що 

«людський капітал», як і будь-який інший, є результатом інвестування 

і генерує впродовж певного часу дохід. Формування людського 
капіталу здійснюється вкладеннями в освіту та підвищенням 
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кваліфікації, що, у свою чергу, забезпечує підвищення  продуктивності 

праці, можливість виконання більш складної роботи, гнучке 

реагування на зміни обставин завдяки швидкому прийняттю 

оригінальних рішень, мотивацію до творчості в роботі, тобто 

можливості та бажання знаходити більш ефективні варіанти її 

виконання тощо 
Отже, ефективність використання персоналу в системі управління 

підприємством буде досягнута завдяки:  

 оптимальній зайнятості персоналу, тобто стабільному та 
рівномірному завантаженню протягом робочого часу (періоду);  

 відповідності трудового потенціалу персоналу вимогам робочого 

місця, посади; 

 періодичній зміні одного робочого місця на інше, що 

урізноманітнить діяльність працівників та можливість гнучкого 

маневрування в процесі виробництва.  
Отже, щоб успішно розвиватись, підприємство повинно управляти 

набором, навчанням, оцінкою, винагородами персоналу, тобто 

створювати, удосконалювати методи, процедури, програми організації 
цих процесів, використовуючи при цьому досягнення наукових 

дисциплін, що мають об’єктом дослідження людину, а також 

гуманізм, що базується на індивідуальному підході і сприйнятті 

персоналу, як головного надбання підприємства, а кожного 
працівника – як унікальну особистість з потужним потенціалом 

розвитку. 

Керівник: Прокопець О.В., к.е.н., доцент 
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2. Гавкалова Н. Л. Ефективність менеджменту персоналу : концепція 

формування / Н. Л. Гавкалова // Функціонування механізму 
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РОЛЬ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ У МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДАХ  

 

Білодід А., студент 

Конотопський інститут СумДУ 

 

Протягом всієї історії товарно-грошових відносин продавець 
кожного разу намагався виділити свій товар, зробити його 

привабливішим. Сьогодні завдання полягає в тому, щоб товар був 

потрібним, щоб він мав властивості, які необхідні споживачеві. Однак 

це ще не означає, що він буде успішно продаватися. Товар повинен 
мати конкурентні переваги, він повинен виділятися серед існуючого 

різноманіття схожих, подібних собі речей. Здатність надати товару 

такі властивості дозволить зробити його успішним.  
Мерчандайзинг - це досягнення такої необхідної гармонії 

відвідувача і місця продажів, щоб відвідувач відчував себе легко, 

комфортно, вільно і зручно [3]. Вважається, що мерчандайзинг 

створений для максимальної зручності споживачів в місцях продажів. 
Однак для керівників великих компаній мерчандайзинг значить 

набагато більше, і недооцінювати його не можна. Застосовуючи даний 

важіль управління, можна найбільш виграшно і вигідно показати 
товар, істотно вплинути на вибір покупця і спонукати його придбати 

більше продукції, ніж нею самою планувати , а головне - зберегти свої 

позиції на ринку [5]. 
Викладення включає безліч аспектів, серед яких - популярність 

товару, розташування полиць в залі продажів і багато іншого. 

Бажаним є розташування продукції в виграшних місцях торгового 

залу, використання додаткових точок продажу, які працюють окремо 
від загальної викладки продукції, що дає можливість покупцеві ще раз 

звернути увагу на той чи інший продукт і вплинути таким чином на 

покупку [1]. 
Якщо компанія дорожить своєю репутацією, то надасть право бути 

дистриб'ютором не кожному посереднику. Існує ряд зобов'язань, які 

прописуються в основному договорі про співпрацю. Одним з головних 
є зобов'язання забезпечити повне функціонування всієї комплексної 

роботи[2]. При цьому організація повинна мати кваліфікований 

персонал; розроблену концепцію мерчандайзингу та збуту в цілому, 

якщо вона не визначена виробником; відмінні зв'язки зі споживачем і 
можливість швидкого реагування на зміни; мати власну мережу 
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розподілу; відповідати іміджевому рівню виробника; мати все 

необхідне для зберігання і транспортування товару. 

Невід'ємним і дієвим елементом торгівлі є атмосфера, що оточує 

відвідувачів магазину і певним чином впливає на специфіку їх 

поведінки в місцях продажів. Елементи, що формують атмосферу 

торгового підприємства це дизайн магазину, колір, освітлення, 
візуальні компоненти, музика і запахи [4,6]. 

Таким чином, застосування методів мерчандайзингу повинно 

носити безперервний характер і постійно вдосконалюватися на основі 

аналізу результатів внесених змін. З метою збільшення обсягу 
продажів необхідно створити унікальну атмосферу магазину, яка в 

поєднанні з іншими чинниками і знаннями в області поведінки 

відвідувача в торговому залі дозволить роздрібній торговельній фірмі 
успішно формувати маркетинг відносин. 

Науковий Керівник: Весперіс С.З., к.е.н., доцент   

1. Велхофф А., Массон Ж.-Э. Мерчандайзинг: эффективные 

инструменты и управление товарными категориями. – М.: 
Издательский дом Гребенникова, 2004 

2. Канаян Кира и Рубен. Мерчандайзинг. – М.: РИП-холдинг, 2005 

3. Розмари В. Управление розничными продажами. Мерчандайзинг. 
- М.: Изд. дом Проспект, 2004 

4. Толпушев Р., Тихомиров А., Пиджакова С. Мерчандайзинг: 

Управление розничными продажами. – М.: Издательство 
Жигульского, 2002. 

5. Эстерлинг С., Флоттман Э., Джерниган М., Маршалл С. 

Мерчандайзинг в розничной торговле. - 3-е изд. – СПб.: Питер, 

2004 
6. Зорин Е. Мерчандайзинг как средство построения коммуникации 

между производителем и продавцом в розничной торговле // 

Маркетинговые коммуникации. 2004. №2. С. 18 

 

 

ВЕНДІНГ – СТИЛЬ ЖИТТЯ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ 
 

Семеніст І. С., студент 

Конотопський інститут СумДУ 

 
Вендінг. Цим іноземним словом, яке поступово входить до нашого 



 СЕКЦІЯ : Сучасні аспекти теорії та практики менеджменту 

71 

повсякденного життя, прийнято називати автоматичну торгівлю. Що ж 

таке торгівельний автомат? Англомовна вікіпедія каже, що – «це 

пристрій, який виконує за певною програмою всі маніпуляції з продажу 

товару або послуги покупцеві без участі людини в процесі продажу».  

Індустрія торговельних автоматів досить довгий час не мала розвитку 

через нездатність автомата приймати паперові гроші, але технічний 
прогрес усунув і цю перешкоду. У 1960 році з’явилися перші 

купюроприймачі. У 80-ті роки у вендингових автоматах почали 

використовувати електронні компоненти, з’явилася можливість 

розплачуватися карткою. У 90-ті роки ХХ ст. автомати отримали 
можливість самостійно підключатися до мережі Інтернет чи 

користуватися мобільним зв’язком. Одним із останніх досягнень серед 

вендінгових машин стала можливість розплатитися за зроблену покупку 
за допомогою власного мобільного телефону [2]. 

Вендінг також має свої переваги та недоліки. Переваги, що висувають 

вендінг-бізнес на перші позиції за привабливістю, наступні: це один із 

небагатьох видів бізнесу, де витрати окуповуються досить швидко, немає 
необхідності мати окремий офіс, магазин чи складські площі, жодних 

витрат на рекламу – автомати рекламують себе самі, це стабільний бізнес 

(за статистикою, вендинг-оператори банкрутують та йдуть з бізнесу 
набагато рідше, ніж звичайні підприємці), вендінг не боїться економічних 

криз (за часів Великої депресії 30-х рр. ХХ ст. в США одними з 

небагатьох, хто не зазнав банкрутства, були власники «одноцентових» 
автоматів з продажу жувальної гумки) [4]. 

Звичайно, поряд із перевагами завжди є й недоліки: як будь-яка 

машина, автомат може зламатися, автомат не може поскаржитися на 

проблеми і може простоювати до чергового огляду, автомат простіше 
обдурити, підсунувши фальшиві гроші [4]. 

Автомати – це продавці товарів. Але якими бувають ці автомати та що 

вони можуть продавати? 
Всі автомати можна розділити на три основні категорії: ті, які 

продають товари, які надають послуги та ті, що пропонують інформацію, 

довідки. 
До першої категорії відносяться: гарячі та холодні напої на розлив, 

холодні напої у тарі, штучний товар, bulk vending та ін. 

До другої категорії можні віднести: фотоавтомати, копіювальні 

автомати, бінокуляри та телескопи, дитячі ігрові автомати та ін [1]. 
Вендінг дуже різноманітний щодо доступних видів автоматів. І знайти 
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себе в цьому бізнесі дуже легко. Крім того почати займатися вендінгом 

можна паралельно з основною роботою, якщо вам є чим ризикувати. 

Наприклад, один кавовий автомат не відніматиме у вас дуже багато часу. 

Звичайно, перший час доведеться їздити до нього щодня, але з набуттям 

невеликого досвіду візити зменшаться в 2-3 дні. З іншого боку, якщо ви 

вирішили зайнятися вендінгом серйозно, то працювати «на дивані» не 
вийде. В будь-якому разі ви вирішуєте самі, чи зробити цей бізнес 

невеликою «халтуркою» або ж основним джерелом вашого доходу.   

Керівник: Весперіс С. З.,  к.е.н., доцент 

1. Баранник А. В. Торговые автоматы: вендинг без секретов / А. В. 
Баранник. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. – 192 с. 

2. Дахно І. І. Зовнішньоекономічний менеджмент / І. І. Дахно. – К.: 

Міжрегіональна академія управління персоналом, 2012. – 530 с. 
3. Авторський сайт Костянтина Лазарєва [електронний ресурс] 

http://biznesinalogi.com/uk 

4. Електронний журнал про вендінг http://vending-m.com.ua 

 

 

ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ В УПРАВЛІННІ 

 
Довбиш Т.М., студент 

Індустріально педагогічний технікум КІ СумДУ 

 
Гендерні відносини, які складаються між чоловіками і жінками на  

роботі, у діловому світі обумовлені двома протилежними 

тенденціями: триваючої явною або прихованою  примусової ізоляцією 

і сходженням ознак різних груп. Остання тенденція є результатом 
серйозних змін, що відбулися в суспільстві, тому що чоловікам і 

жінкам доводиться працювати разом. При цьому складаються як 

ворожі відносини, конкуренція, так і дружні відносини, націлені на 
співпрацю представників різних статей.  Оскільки суспільство формує 

ролі окремо  чоловіка та окремо жінки, згідно з гендерними 

стереотипами, то виникає розподіл на суто чоловічій зайнятості та 
суто жіночій[4]. 

Диференціацію чоловічих та жіночих ролей, статеві відмінності, їх 

вплив на життєдіяльність, специфіку соціальних спільнот чоловіка та 

жінки вивчає гендерна соціологія. Дослідження гендерної соціології 
проводяться на основі вивчення взаємовідносин статей, спільне і 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
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відмінне між ними на основі їх характеристик, поведінки, ролі. На 

сьогодні гендерні дослідження набули статус академічної дисципліни 

в американських та європейських університетах.  В Україні вивчення 

гендерної проблематики було започатковане в 1990-ті роки[1]. 

На сьогоднішній день постає проблема формування позитивного 

уявлення про жінку як керівника. В українському суспільстві виникає 
стереотипне уявлення про те, що жінка-керівник це значно гірше за 

чоловіка, що займає керівну посаду[4]. 

На ринку праці яскраво виражається ставлення суспільства до 

жінки, незважаючи на об’єктивні її результати праці вона отримує 
значно низьку заробітну плату, жінці надається менше інформації, 

роботодавці неохоче приймають її на роботу, вимагають більшої 

кваліфікації, найчастіше жінки попадають під скорочення, оскільки 
складається враження про відсутність логіки, недостатню 

компетентність, легковажність, відсутність стратегії в роботі, більше 

схильні до депресії, мають значно меншу наполегливість ніж 

чоловіки[3]. 
Американці дійшли до висновку, що жінки долають більше 

перешкод для успіху в управлінській діяльності, а ніж чоловіки. На 

шляху до успіху жінки більшого позбуваються, моральних та 
фізичних сил йде набагато більше, на особисте життя часу не 

вистачає, тому частіше жінки-лідери протягом усього шляху до 

певних результатів мають великі проблеми з сім’єю або не мають її 
взагалі[1]. 

Дослідження показали, що кращі посади найчастіше дістаються 

чоловікам, а не жінкам, навіть якщо вони мають однакову 

кваліфікацію. Гендерна нерівність між чоловіком та жінкою  
спостерігається й тоді, коли встановлюється заробітна плата  за 

однакову роботу: в США вона менша на 30 - 40%, у Великій Британії - 

на 49%, у Німеччині - на 38%, у Франції - на 28%. В Україні така 
різниця між заробітною платою жінок та чоловіками складає 73% , а 

щодо працевлаштування в Україні 80% жінок – безробітні[3]. 

Для подолання гендерної нерівності в країнах світу в тому числі 
України проводяться відповідні заходи: створюються та реалізуються 

програми, затверджуються та дотримуються законодавчі акти, 

розробляються та застосовуються методики щодо гендерного 

виховання підростаючого покоління[2]. 
1. Гончарук Г. Жінка в управління та бізнесі. Реалії і перспективи, 
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2004. 

2.  Бойко С. Гендерний аспект управління: жінки керівники: 

Актуальні проблеми економіки, 2009. 

3. Власенко Н.С., Виноградова Л.Д., Калачова І.В. Гендерна 

статистика для моніторингу досягнення рівності жінок і чоловіків, 

2000. 
4. Cтребкова Ю. В. Ґендерна компонента сучасного українського 

суспільства (соціально-філософський аспект): автореф. дисерт., 2007. 

 

 

СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ 

 

Дудник І.П., студент 
Індустріально педагогічний технікум КІ СумДУ 

 

Посилення конкуренції потребує від виробника створювати і 

реалізовувати не лише нові товари, а й використовувати нові способи 
та засоби стимулювання організованих покупців (у тому числі 

промислових підприємств і торговельних посередників). 

Стимулювання допомагає знаходити своїх покупців, посилювати їх 
зацікавленість у товарі, підтримувати прихильність до певної 

продукції чи торговельної марки. 

Стимулювання збуту - це короткочасні міри, що заохочують 
покупку товару. Існують три рівні стимулювання: споживача, 

торгового посередника, власного торгового персоналу. 

Стимулювання продажів має багатоцільову спрямованість. Вибір 

цілі залежить від об'єкта майбутнього впливу[2]. Існує три типи 
цільових аудиторій: споживач, торговий персонал, торговий 

посередник. 
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На основі теоретико-методологічних досліджень розкрито, що на 

ринку послуг для забезпечення максимальної ефективності 

комунікацій поряд з засобами внутрішніх і зовнішніх маркетингових 

комунікацій доцільно використовувати концепцію інтегрованих 

маркетингових комунікацій, згідно з якою підприємство ретельно 

продумує та координує роботу своїх численних каналів комунікацій - 
реклами, стимулювання збуту, зв'язків з громадськістю, особистого 

продажу тощо для переконливого представлення підприємства. 

Необхідно прагнути пов'язати існуючі засоби маркетингових 

комунікацій так, щоб досягти максимального успіху.  
1. Бернет Дж., Моріарті С. Маркетингові комунікації. Інтегрований 

похід. - СПб., 2005. - 864 с. 

2. Іванова Л. Особливості маркетингових комунікацій на ринку послуг 
// Маркетинг в Україні. - 2007. - № 6 (46). - С. 8. 

 

 

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ 
 

Левченко А.С., учениця 

Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 
 

Перехід  до ринкових відносин, реформування системи влади в 

Україні призвели до ситуації, коли на місцевому рівні існують і, на 
жаль, реально протистоять один одному дві сили: підприємці та решта 

населення. У суспільстві позначилося певне протистояння між 

прошарком відносно заможних людей і основною масою населення. 

Обидві сторони поводять себе не зовсім коректно, що спричиняє 
соціальну напруженість у суспільстві. Підприємці часто практикують 

приховування прибутків від оподаткування, необґрунтовано 

завищують ціни на продукцію і послуги, затримують заробітну плату 
найманим робітникам тощо. Це, відповідно, викликає негативну 

зворотну реакцію населення Вигодами, які отримує бізнес від 

виконання принципів соціальної відповідальності, є наступні:  
-забезпечення суспільної репутації організації; 

-зростання довіри населення до діяльності компанії; 

-підвищення професіоналізму та розвиток кадрового потенціалу на  

фірмі, забезпечення лояльності персоналу; 
-можливість формування безпечного середовища розвитку  
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компанії завдяки власній корпоративній політиці; 

-відповідність нормам і стандартам світової спільноти; 

-можливість формування партнерських відносин із владними 

структурами, громадськістю та ЗМІ.  

Переваги, які отримує суспільство від дотримання бізнесом 

принципів соціальної відповідальності: 
- можливість встановлення партнерства між бізнесом, владою і 

громадськістю; 

- можливість надання адресної екстреної допомоги громадянам, 

які її  потребують; 
- розвиток соціальної захищеності населення;  

- можливість підтримки громадських ініціатив, інноваційних 

проектів, розвиток соціальної і творчої активності населення, 
збереження та використання «інтелектуального ресурсу» на потреби 

країни і регіону; 

-  можливість залучення інвестицій у певні суспільні сфери.  

Чинна нормативно-правова база України щодо стимулювання 
зазначених суб’єктів має низку недоліків: 

- відсутність комплексності в підході до стимулювання; 

- слабкий розвиток конкурсних засад у наданні пільг;  
- низька технологічна розробленість процедур розгляду та 

прийняття рішень про стимулювання комерційних установ до участі у 

соціальних проектах;  
- незахищеність бюджетних статей, пов’язаних з наданням пільг та 

інших видів стимулювання;  

- стимулюючі заходи в більшості випадків лише декларуються, але 

не є обов’язковими тощо.  І це тільки декілька з багатьох проблем.  
На щастя, є способи вирішення даних проблем: 

1)  ЗМІ повинні більше висвітлювати проблему СВБ в Україні, 

приділяти більше уваги цій темі. Доречно хоч раз на місяць проводити 
в прямому ефірі не політичні дебати, а розбір якості товарів чи послуг 

великих фірм. Декілька таких програм з щирим висловлюванням 

людей, примусять бізнесменів дбати про якість, адже супермаркети не 
гарантують якість, бо є тільки посередниками.; 

2) Надати податкові пільги фірмам, які вносять кошти на  розвиток 

соціальних програм суспільства; 

3) Ввести регулярну публікацію рейтингу компаній, що 
займаються соціальними програмами, щоквартально, та  паралельно 
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публікувати рейтинг компаній, що нехтують цими програмами. 

Рейтинг повинні вести структури незалежні від будь-якого впливу 

держави чи бізнесу; 

4) Держава повинна створити стимули, щоб у бізнес-структур 

з`явилося бажання вести СВБ.   

Отже, виходячи з вищесказаного, можемо дійти висновку щодо 
необхідності подальшого розвитку інститутів СВБ в українському 

суспільстві. І, на нашу думку, зазначені кроки мають допомогти 

ефективно розвивати їхні механізми. Адже лише при реалізації цих 

завдань ми можемо повноцінно вступити до ЄС. 
Керівник: ОлехА.П.,учитель-методист 

 

 

СКЛАДАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ 

 

Швець І.О., Назаренко Я.В., студенти 

Індустріально педагогічний технікум КІ СумДУ 

 

Найменування проекту: кафе швидкого обслуговування  

«Вкусняша»  в м. Конотоп. 
Особливості підприємств даного типу: відвідувачів обслуговують 

офіціанти; не використовуються напівфабрикати; існує послуга 

доставки продуктів по місцю замовлення. 
 Основна пропонована послуга підприємства – послуга 

громадського харчування. Додаткові послуги – організація і 

обслуговування торжеств, сімейні обіди, і ритуальні заходи.  

Створюване підприємство планується розмістити по вулиці 
Успенсько–Троїцька. Поблизу цього місця розташовані лікарні, 

поліклініки, школа, дитячий садок, магазини і  т.д. 

Споживачами продукції є працівники вище перерахованих 
організацій, що під час обідньої перерви можуть одночасно і 

підкріпитися, і поспілкуватися в дружній атмосфері, або замовити їжу 

в офіс або магазин; молодь, що може провести вечір, у спілкуванні з 
друзями і підкріпитися «дешево і сердито».  

Для ефективної діяльності підприємства варто вивчити інформа -

цію про конкурентів: які послуги вони пропонують, яка ціна на по-

слуги і яке коло клієнтів, що обслуговуються. 
Головною метою проектованого підприємства є проникнення на 
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ринок і наступне розширення ринкової частки. Основним товаром 

кафе вважаються борщ з пампушками, навколо якого будується весь 

асортимент. Тому в товарній політиці основний упор робиться на 

випуск борщу з пампушками і зеленню. Незаперечною умовою є їх 

висока якість і відмінний смак. Це одна з конкурентних переваг 

підприємства.  
Необхідно відзначити, що реклама дуже тісно пов'язана з проце-

сом установлення іміджу підприємства. 

Одним із напрямків public relations стане день відкритих дверей. 

Не пізніше, ніж через місяць після відкриття підприємства, потрібно 
буде провести моніторинг тенденцій громадської думки щодо якості 

послуг і сервісу. 

Щоб клієнти прийшли ще раз, потрібна продукція вищої якості, 
дружня атмосфера спілкування, відкритість, швидке обслуговування. 

Варто використовувати будь-яку можливість, щоб показати клієнтам, 

як їм раді, як високо їх цінують, як сподіваються, що вони 

зацікавляться й обов'язково прийдуть до нас. Варто відвести окреме 
місце спілкуванню з покупцями. У цьому полягає мистецтво успіш -

ного маркетингу. Чим більше буде спілкування з людьми, тим більше 

можна довідатися про їх кулінарні смаки, симпатії та переваги. 
Головними труднощами у здійсненні проекту є добір 

постачальників високоякісної сировини і готової продукції та 

формування стійких зв’язків із ними. При укладанні договорів 
постачання необхідно врахувати всі можливі випадки збоїв постачань, 

або здійснення їх неналежним чином, а  також відповідальність 

сторін. Якість і своєчасність – ось головні принципи в організації руху 

товарів.  
 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ТИПИ КЕРІВНИКІВ. ОРТОБІОЗ: 

ОСОБЛИВОСТІ КЕРІВНИКА 

 

Калягіна А.С., студент 
Індустріально педагогічний технікум Сум ДУ 

 

Життєдіяльність, конкурентоспроможність, соціальної організації 

значною мірою залежить від інтелектуальної діяльності, 
управлінських здібностей, зрілості, таланту її керівника. [ 1 ] 
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Актуальність полягає в тому, що сучасні умови економічної 

діяльності багато в чому визначаються особистістю керівника 

організації і підприємства. Від його вміння керувати, знаходити 

правильні рішення і втілювати їх у життя більшою мірою залежить 

успіх організації.  Керівництво та управління персоналом організації 

це складне соціально-економічний інформаційне та організаційно-
технологічне явище процес і специфічна діяльність, зіштовхується зі 

зміною станів, якостей об'єкта і суб'єкта управління.  [ 2 ] 

На формування типу керівника впливають: політична система 

суспільства (тоталітарна, демократична тощо); виробничі відносини, 
які залежать від способу господарювання; загальнолюдські цінності; 

цінності конкретного суспільства, які становлять мораль (релігія, 

традиції, «неписані закони» тощо); психофізіологічна природа 
людини, зумовлена способом існування індивіда як частки природної 

системи (проявляється переважно в потребах); національний 

менталітет. [ 1 ] 

Поняття ―ортобіоз‖ тлумачать як правильний, розумний спосіб 
життя. Ортобіотика досліджує механізми протистояння стресам, 

способи захисту від несподіванок, службових неприємностей, навчає 

спокійно сприймати успіхи своїх колег тощо. Вона, на думку 
І.Мечникова, є системоутворювальною умовою довголітньої 

працездатності людини. Саме тому лікарі радять профілактику 

здоров'я радістю. У психологічному плані життєрадісність 
зумовлюють різноманітність вражень, музика, спілкування з 

природою, любов — подяка, повага, довіра, замилування, дружнє 

ставлення, доброзичливість.  Не менш важливо дотримуватися основ 

гігієни, що сприяє нормальному функціонуванню людського 
організму. У структурі ортобіозу керівника це стосується гігієни 

праці, гігієни спілкування та особистої гігієни. [ 3 ] 

Неоднозначність, динамічність і складності ситуації на ринку 
роблять ризик неминучим явищем в управлінні. Відомо водночас і те, 

що найбільших успіхів досягає той керівник, який може сміливо піти 

на обґрунтований, виправданий ризик, показниками якого є точний 
розрахунок, інтуїція, контроль над емоціями, шансові ситуації, 

здібності підприємця тощо. [ 1 ] 

Отже, не  існує «поганих» або «хороших» стилів управління. 

Конкретна ситуація, вид діяльності, особистісні особливості підлеглих 
і ін. фактори обумовлюють оптимальне співвідношення кожного 
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стилю і переважний стиль керівництва. 

Вивчення практики керівництва організаціями свідчить, що в 

роботі ефективного керівника в тій чи іншій мірі присутній кожен з 

стилів керівництва. Кажучи про психологічний портрет ефективного 

керівника, не можна обмежитися списком якостей, так як є фактори, 

які впливають на становлення особистості керівника як ефективного 
керівника. Стиль керівництва, найбільш відповідний ситуації і 

бажаний підлеглими залежить від особистих якостей підлеглих і 

вимог з боку зовнішнього середовища. Урахування цих чинників є 

запорукою опанування керівником культури управління, допомагає 
виробити в собі необхідну для будь-якої управлінської діяльності рису 

— почуття відповідальності.  [ 3 ]  

1.Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління. К.: Академвидав, 2003. 
2. Базарова Т.Ю., Еремина Б.Л. Управление персоналом. М.: Изд. 

«Юнити», 2001. 

3. Базарова Т.Ю., Долгополова О.А. Психологічні аспекти управління 

персоналом у системі державної служби: Навчальний посібник.  
Волгоград: Вид-во ВАГС, 2002.  

 

 

СТВОРЕННЯ ДОБРОЗИЧЛИВОЇ АТМОСФЕРИ В ТРУДОВОМУ 

КОЛЕКТИВІ 

 
Скубко О.С., студент 

Індустріально педагогічний технікум КІ СумДУ 

 

Дуже важливим в трудовому колективі є створення позитивного 
психологічного клімату. Доброзичливий клімат необхідна для більш 

ефективної і продуктивної діяльності колективу. 

Сприятливий соціально-психологічний клімат характеризуються 
оптимізмом, радістю спілкування, довірою, почуттям захищеності, 

теплотою та увагою у відносинах. 

Отже основними факторами, що впливають на формування 
соціально-психологічного клімату в колективі є зміст праці та ступінь 

задоволення нею, умови праці та побуту та задоволення ними, ступінь 

задоволення характером міжособистісних стосунків  в колективі , 

стиль керівництва та особистість керівника. 
Керівник повинен дотримуватись конкретних норм етикету по 
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відношенню до підлеглих. Прийшовши на роботу він повинен завжди 

з усіма вітатися, показуючи цим що він радий почати з цими людьми 

робочий день. Звертатися до підлеглих на Ви, під час проведення 

зборів керівник повинен проявляти максимум доброзичливості.  

Кожному керівнику  повинен володіти трьома Д (доступність,  

доброзичливість, добропорядність), щоб володіти ними необхідно 
щиро поважати людей, бути вимогливим саме до себе, повинен бути 

відкритим, чесним, він повинен нормально відноситись до критики. 

Етичні принципи спілкування з керівником: 

- намагайтеся допомагати керівникові в створенні в колективі 
доброзичливої атмосфери, зміцнення справедливих відносин.  

Пам’ятайте, що ваш керівник має потребу в цьому в першу чергу.  

- не намагайтесь нав’язувати керівникові свою точку зору або 
командувати їм. Висловлюйте ваші пропозиції або зауваження  

тактовно та чемно. Ви не можете прямо йому щось наказувати.  

- якщо в колективі насувається або вже трапилося яка-небудь радісна 

або, напроти, неприємна подія, то про це варто повідомити керівника. 
- у випадку неприємності намагайтесь допомогти, полегшити вихід з 

цієї ситуації, запропонувати своє рішення.  

- не розмовляйте з начальником категоричним тоном. 
Позитивний психологічний клімат в  трудовому колективі є дуже 

важливим. Насамперед це повинен розуміти керівних, адже саме йому 

дуже важливо ефективність і продуктивність своєї діяльності. Звісно, 
створити такий клімат зовсім не легко, але з дотриманням порад 

поводження керівника з підлеглими, головного принципу керівника, 

ця задача стане набагато легшою. Головним у цій справі є щиро цього 

бажати і робити якісь кроки. Як говорить народна мудрість  «Без труда 
нема плода». 

1.Джелалі В.О. Психологія вирішення конфліктів: навчальний 

посібник  - Харків-Київ: Р.И.Ф.,2006.-320 с. 
2.Москаленко В.В. Соціальна психологія: підручник – Київ:Центр 

навчальної літератури, 2005.-624 с. 

3.Біляков Г.Ф., Попович І.П. Психологія управління в бізнесі: 
навчальний посібник для підготовки бакалаврів усіх форм навчання.  

Вид. 2-ге, доповнене, перероблене./ Е.Ф.Іпатов, К.М.Левківський, 

В.В.Павловський. – Харків-Київ, НМЦВО, 2003.- 320 с. 

4.Кулініч І.О. Психологія управління: навчальний посібник_- Львів: 
Львівський національний університет ім.. І.Франка, 2007. 
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УМОВИ ПРАЦІ ТА ЧИННИКІ ЇЇ ФОРМУВАННЯ 

 

Рощик С.В., студент 
Конотопський інститут СумДУ 

 

У цивілізованому суспільстві велике значення надається умовам 
праці та їх поліпшенню. В багатьох конвенціях і рекомендаціях МОП 

вказується, що трудова діяльність й життєдіяльність людей збігаються 

в часі та просторі, чи, інакше кажучи, основна частина активного 

життя людини проходить на роботі. 
На сучасному етапі розвитку України спостерігається загострення 

проблем в області організації нормальних умов праці. Зростаюча 

економічна криза та як наслідок нестаток коштів у підприємств, 
недостатня увага до цієї проблеми з боку керівництва підприємства, 

безправ’я та пасивність робітників призводять до того, що значна 

частина трудящих працює у шкідливих або важких умовах. Разом з 

тим ігнорування даної проблеми призводить до втрати трудового 
потенціалу, як на рівні підприємств, так і на рівні держави в цілому і 

супроводжується значними фінансовими та соціально-економічними 

втратами. Тому проблема покращення умов праці для будь-якого 
підприємства є надзвичайно актуальною.  

Від тривалості робочого дня і  від умов праці залежать як результат 

праці,  так і такі чинники, як загальна тривалість життя, стан 
працездатності, фізичного здоров'я, період соціальної активності та 

ін.[1] 

Незважаючи на скорочення таких показників як кількість 

потерпілих з утратою працездатності на один робочий день і більше, 
кількість людино-днів непрацездатності в абсолютному значенні, в   

розрахунку на 1000 осіб вони зростають, що свідчить про негативну 

тенденцію у регулюванні питань охорони праці та створенні 
сприятливих умов праці [2].  

Умови праці на кожному робочому місці – це синтез п'яти їх видів: 

виробничих, санітарно-гігієнічних, психофізіологічних, естетичних і 
соціальних. Дані умови є сукупністю чинників, які визначають стан 

виробничого середовища і  впливають для здоров'я і працездатність 

людини. Поняття «працездатність» відрізняється від розуміння 

«працездатність». Це – відмінність у тому, що працездатність є якісної 
рисою самої людської особистості безвідносно до виконуваної роботі. 
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Працездатність самої людини характеризує як працездатність людини, 

і як можливість виконувати конкретну роботу за певних умов. Отже, 

працездатність людини основою його працездатності.  Працездатність 

людини має специфічні умови відтворення. При цьому розрізняють 

три ступеня втрати працездатності людей під час роботи (тимчасова, 

стійка і повна).  Впродовж доби працездатність людини відновлюється 
повністю з допомогою фізіологічного відпочинку, матеріального і 

інтелектуального споживання. Стала втрата працездатності пов'язані з 

віком і станом фізичного здоров'я. Повна втрата працездатності 

виникає від старості, хвороби чи інвалідності, коли людина стає 
професійно непридатною. 

На працездатність людини впливають: кваліфікація, мотивація 

праці, техніка і організація виробництва та інші природні  та 
соціально-економічні чинники, що віддзеркалюються на 

результативності її трудової діяльності.  

На оплату пільг і компенсацій за несприятливі умови праці 

щорічно витрачається понад 900 млн. грн[3]. Тому в сучасних умовах 
господарювання все більшого значення набуває проблема поліпшення 

умов праці не за рахунок компенсаційних виплат, а шляхом 

впровадження нової техніки, технологій, оздоровлення виробничого 
середовища, врахування вимог естетики праці. 

Соціально-економічні перетворення, які характеризують сучасний 

стан і тенденції розвитку українських підприємств, потребують 
приведення в дію всіх резервів ефективності використання трудового і 

виробничого потенціалу, що є неможливим без успішного вирішення 

проблем в сфері нормування праці, особливо його удосконалення на 

сучасних підприємствах 
Керівник: Зубко К.Ю., викладач 

1. Кобець Е.А. Організація, нормування і оплата праці в 

підприємствах галузі. Навчальний посібник / Кобець Е.А., М. 
Н.Корсаков. —  Таганрог. Видавництво ТРТУ, 2006. 

2. Статистичний щорічник України за 2010 рік/ Державний комітет 

статистики України / О.Г. Осауленка // Консультант. –  2011.  
3.Висновок щодо виконання бюджету за 2012 рік [Електронний 

ресурс]: Рахункова палата України. — http://www.ac-rada.gov.ua 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В 

УКРАЇНІ 

 

Новобранець В., студент 

Конотопський інститут СумДУ 

 
Перехід України до динамічного розвитку економіки пов’язаний зі 

становленням високоефективного соціально орієнтованого ринкового 

господарства, яке базується на підприємницьких здібностях людей. 

Побудова в Україні соціально орієнтованої ринкової економіки 
європейського типу неможлива без підвищення підприємницької 

активності її громадян. Формування сучасного цивілізованого 

підприємництва в економічному житті країни є важливим чинником 
економічного зростання та досягнення гідного рівня 

життєзабезпечення населення. На сучасному етапі формування 

ринкових відносин в Україні особливого значення набуває питання 

розвитку нових форм господарювання. Світовий досвід свідчить про 
те, що одне з провідних місць у господарських системах розвинутих 

країн належить малим підприємствам. Саме мале та середнє 

підприємство дає змогу в найкоротший термін здійснити структурну 
перебудову економіки, сприяє насиченню ринка товарами та 

послугами і формуванню середнього класу. 

Мале підприємництво створює найбільш ефективні  робочі місця, 
дає можливість багатьом працівникам реалізувати свої можливості, 

забезпечувати доступні умови життя для свої сімей. Мале 

підприємництво створює конкурентне середовище, а це сприяє 

зниженню цін, підвищенню якості товарів і послуг. Проста 
організаційна структура, невелика кількість працюючих, швидке 

прийняття рішень створюють умови гнучкості виробництва малих 

підприємств. Переваги малих форм виробництва порівняно з 
великими: пристосування до вимог клієнтури, випуск товарів малими 

партіями, виключення зайвих ланок управління, близькість до 

місцевих ринків [1, с.93]. 
Динаміку росту малих і середніх підприємств можна визначити із 

таких даних: у 2000 р. їх кількість становила 217930 од., а через п’ять 

років – 295109 од., тобто на 77179 од. більше, або на 35,4%; на 10 тис. 

осіб наявного населення у 2000 р. – 44 од., у 2005 р. – 63 од., на 16 од. 
більше, або на 36,4%; середньорічна кількість зайнятих працівників на 
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малих підприємствах у 2000 р. – 1730,4 тис., у 2005 р. – 1890,4 тис., на 

160 тис. більше, або на 9,2%; Частка найманих працівників на малих 

підприємствах у загальній кількості найманих працівників на 

підприємствах – суб’єктах підприємництва у 2000 р. – 15,1%, у 2005 р. 

– 19,6%; частка малих підприємств у загальному обсязі реалізованої 

продукції, робіт, послуг у 2000 р. – 8,1%, у 2005 р. – 5,5%, так як ці 
дані розраховуються як відношення обсягу виробленої продукції, 

робіт, послуг на малих підприємствах до загального обсягу 

реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу) в цілому по 

економіці України. Усі зазначені показники свідчать про помірне 
зростання малих підприємств в Україні [2]. 

Необхідно зазначити, що суб'єкти малого підприємництва, згідно з 

чинним законодавством, підлягають економічному, соціальному та 
адміністративному регулюванню. Однак слід зауважити, що надмірне 

регулювання обмежує конкуренцію, ефективність і мобільність 

використання ресурсів, сприяє розвитку тіньового сектора економіки. 

З метою ліквідації негативного впливу держави доцільно активізувати 
політику регулювання як економіки в цілому, так і підприємницької 

діяльності зокрема. 

Для ефективного розвитку малого підприємництва в Україні 
необхідно створити механізм ефективної взаємодії між державою та 

підприємницьким сектором. Його відсутність засвідчується тим, що 

малі підприємства ще не відіграють вагомої ролі в економіці України. 
Це проявляється й у тому, що вони не стали одним із важливих засобів 

усунення диспропорцій на окремих товарних ринках, створення нових 

робочих місць і скорочення безробіття, активізації інноваційних 

процесів, розвитку конкуренції, швидкого насичення ринку товарами 
й послугами. Саме малі підприємства - тенденційно-інноваційні, 

гнучкі й витратно ефективні - за підтримки держави й за 

стимулюючих умов, особливо на регіональному рівні, спроможні 
розв'язати названі проблеми. Це сприятиме раціональному 

використанню їхнього ресурсного потенціалу, посиленню мотивації 

трудової діяльності, поступовому піднесенню рівня добробуту, 
впливатиме на досягнення рівноправного партнерства у світовому 

економічному співробітництві. 

Керівник: Власенко Д.О., к.е.н., доцент 

1. Васюта В.Б. Розвиток малого підприємництва в Україні у 2004 р. // 
Економіка і регіон . – 2005. – №4(7). – С. 93–96. 



 СЕКЦІЯ : Сучасні аспекти теорії та практики менеджменту 

86 

2. Фліссак Н. Малий бізнес в Україні: проблеми та перспективи 

розвитку // uashops.com.ua 

3. Основні показники розвитку малих підприємств в Україні // 

ukrstat.kmu.gov.ua 

 

 

РОЗВИТОК ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ 
 

Семеніст І. С., студент 

Конотопський інститут Сум ДУ 
 

В сучасних умовах посилення конкуренції на внутрішніх ринках та 

обмеженості фінансових можливостей для підприємств важливим та 
ефективним кроком є використання франчайзингових відносин. 

Актуальність цієї теми на сьогодні пов'язана з тим, що процес 

становлення і розвитку малого бізнесу відбувається в умовах різкого 

обмеження фінансових ресурсів Державного та місцевого бюджетів, а 
також відсутності дієвої системи фінансування, кредитування і 

страхування підприємницької діяльності. Одним з напрямків 

покращення ринкового становища малих підприємств є робота за 
договором франчайзингу [2]. 

Для нашої економіки франчайзинг є відносно новим явищем, у той 

час як у розвинутих країнах він сторіччями практикувався як засіб 
забезпечення потреб суспільства в різних послугах.  Перший 

франчайзинговий договір в Україні був підписаний у 1994 р. 

Водночас, за оцінками експертів, франчайзингова форма 

організування підприємницької діяльності останніми роками набуває 
швидкого поширення серед вітчизняних суб'єктів господарювання.  

Франчайзинг – це надання однією компанією (франчайзером) права 

на використання своєї торгової марки, технології, ноу-хау, системи 
ведення бізнесу іншій компанії чи незалежному підприємцю 

(франчайзі) на визначених умовах [2]. 

Дослідженням франчайзингу займається велика кількість 
науковців, юристів, економістів, серед них як українські: З. Опейда, 

Г.Андрощук, В. Денисюк, А. Цірат, І. Килимник, Я. Сидоров; 

російські: І.Риков,  Н. Месяшна, С.Сосна, Є.Васильєва, а також і 

європейські вчені: Д.Прат, Д. Стенворт, Б.Сміт, Я. Мюрей, Ж.Адамс, 
М. Мельдельсон, Р. Гамельтон.  Проте єдиного й чіткого визначення 
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франчайзингу та його компонентів досі немає. Тому в літературі 

зустрічаються різні визначення цього явища  [3]. 

Значне поширення франчайзингу та активне його використання 

обумовлює необхідність його застосування з метою подолання 

інвестиційної кризи і створення сприятливих умов для розвитку 

малого та середнього підприємництва в Україні. Для розв'язання 
проблем розвитку договору франчайзингу в Україні необхідно 

зміцнити законодавчу базу шляхом прийняття Закону України "Про 

франчайзинг", де передбачити переддоговірне регулювання відносин 

між франчайзером і франчайзі, особливості правового регулювання 
товарного, виробничого, ділового франчайзингів, доречно 

передбачити існування регіонального франчайзингу і франчайзингу, 

що розвивається. Комплексне вирішення економічних, організаційно-
правових, та соціально-психологічних та проблем створить умови для 

вільного розвитку франчайзингу на теренах України [1]. 

Сьогоднішній  стан ринку франчайзингу як України в цілому є 

достатньо динамічним з точки зору зацікавленності зарубіжних 
компаній у виході та розвитку з українськими партнерами. Загальна 

кількість бізнесів в Україні, які розвиваються по типу «франчайзинг» 

скоротилася за період 2008-2012 роки на 40-50%, але це скорочення 
якраз якісно вплинуло на сам ринок. Основне скорочення відбулося за 

рахунок тих франшиз, які з точки зору Федерації розвитку 

франчайзингу в Україні якраз і шкодили самій суті франчайзингу, так 
як не відповідали ні одній нормі цього виду відносин [4]. 

Ситуація, що склалася на ринку на сьогоднішній день, дозволяє з в 

певністю говорити про те, що в даний період спостерігається 

прискорений ріст бізнес – технології франчайзингу на українському 
ринку товарів та послуг. 

Саме тому ринок франчайзингу можна розглядати як 

перспективний напрямок для ведення комерційної діяльності на 
території України та варто очікувати збільшення кількості 

франчайзерів та, особливо, франчайзі [4]. 

Керівник: Власенко Д.О., к.е.н., доцент 
1. Будаєва Н. В, Каминський П. Д. Розвиток фран-чайзингу в Україні 

[електронний ресурс]. – Донецьк : Донецький університет економіки і 

торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. 

2. Двірник М. Б. Розвиток франчайзингу в Україні / Стратегічні 
орієнтири [інтернет-ресурс] / УДК 334. – Львів : ЛНУ імені Івана 
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3. Кузьмін О. Є, Мирончук Т. В. Франчайзинг / О. Є. Кузьмін, Т. В. 

Мирончук. – К. : Знання, 2011. – 267 с. 

4. Стан розвитку франчайзингу в Україні на 2011-2012 рр. / Федерація 

розвитку франчайзингу [інтернет-ресурс]. – http://fdf.org.ua 

 
 

ЕКСТРЕМАЛЬНИЙ ТУРИЗМ МОВОЮ ЕКОНОМІКИ  

 

Удод Д., Халимон М., студенти 
Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

З кожним роком у світі більшає любителів гострих відчуттів. Це 
пов'язано не тільки з економічними факторами (зростання доходів 

населення, спрощення візового режиму між країнами), але і з 

психологічними особливостями людини - постійне прагнення до 

чогось нового, незвичайного, в тому числі і екзотичного.  
Традиційно люди бажають проводити відпустки на морі, в горах, 

парках, лісах, насолоджуючись безтурботним відпочинком, 

відвідуючи при цьому місця історичної та культурної спадщини. Хоча 
є й інша категорія людей, які ні за що на світі не проміняють активний 

відпочинок в спартанських умовах з підвищеним ризиком для життя 

на затишний номер в санаторії. Складно сказати, що керує охочими 
спуститися в басейн до акул на спільну прогулянку, або тими, хто 

наважується відправитися в подорож на Північний Полюс чи пожити 

в дикому племені. Саме на мандрівників небоязкого десятку 

орієнтуються фірми, складаючи маршрути експедицій та екскурсій в 
місця, так чи інакше пов'язані з екстримом. 

Розвитку екстремального туризму сьогодні сприяють 

різноманітність ландшафтів - від пустель до гірських річок (до речі, не 
тільки на планеті Земля), а також величезна кількість покинутих в 

результаті техногенних катастроф промислових об'єктів та населених 

пунктів. 
Для виявлення смаків потенційних любителів екстремального 

туризму було проведене опитування жителів     м. Конотоп з 

подальшим виявленням певних тенденцій. Так, результати даного 

дослідження свідчать про наступне: більшість опитаних 
респондентів віддали б перевагу «романтичному» туру, а саме 
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зануренню до затонулого «Титаніку» (17%, і це майже всі жінки). 

Досить багато виявилося охочих  спуститися до вулкану,  пожити в 

джунглях, або просто з’їздити на полювання за привидами в 

Шотландію (по 10%). Також в  ході опитування виявилось, що саме 

чоловіки надають перевагу космічним подорожам, подорожам на 

Північний Полюс чи просто вікенду у в’язниці. 
Ще одним цікавим результатом є бажання опитаних побувати в 

Чорнобилі (6%). Причому, зона відчуження приваблює не тільки 

українців, а й жителів західних країн і ближнього зарубіжжя. А 

попит, як відомо, народжує пропозицію. Дивно, але люди готові 
платити гроші за те, щоб порибалити біля атомної станції, 

скуштувати «екологічно чистий» обід із 3-х страв у чорнобильській 

їдальні, а потім абсолютно безкоштовно привезти додому дозу 
радіонуклідів. 

Крім цього, популярним екстремальним туром сьогодні є 

«Вікенд у в'язниці» (5%). Основні його клієнти - це люди, охочі 

дізнатися, що таке позбавлення волі. 
Яка ж економічна сторона цієї «туристичної медалі»? Скільки 

грошей готові викласти за екстрим клієнти і що на цьому заробляють 

туроператори? Звичайно, цінові пропозиції різняться залежно від 
витрат на конкретний маршрут (відстань, країна,  клімат тощо). Але в 

будь-якому випадку екстрим коштує недешево. Наприклад, бажання 

побачити Полярну зірку, яка навічно застигла в зеніті, обійдеться 
приблизно в 26000 доларів за 12 днів, занурення до легендарного 

«Титаніка» коштуватиме 73000 доларів, а 15 мільйонів доларів – на 

політ у космос усім бажаючим треба починати складати вже зараз.  

На завершення можна констатувати, що туроператори, 
орієнтуючись у виявленні незвичайних потреб людини, заробляють 

чималі гроші. Адже екстремальні види туризму - це не тільки життєва 

філософія свободи, виклику навколишньому світу, але й 
прибутковість на рівні 100-500%. 

Керівник: Сосненко О.В., викладач 
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ОРГАНІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО – З ПРАКТИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Трубінова О.І., Комісаренко О.О., учні 
Конотопська спеціалізована школа I-IIIст. № 9 

 

Відновлюючи давні землеробські традиції, які тисячоліттями 
забезпечували предків здоровою якісною їжею, впроваджуючи 

дослідження науки і техніки, можна відновити рівновагу в 

екосистемах і зберегти здоров’я населення. Саме однією з таких 

альтернативних моделей с/г виробництва і є органічне землеробство. 
Дехто стверджує, що такий спосіб ведення сільського господарства не 

має майбутнього і не може забезпе-чити достатньою кількістю 

продовольства. Але за твердженнями FAO, Продовольчої і 
Сільськогосподарської Організації ООН, майбутнє аграрного розвитку 

у світі має будуватись виключно на органічних технологіях. Практика 

органічного землеробства стає щороку більш популярною у багатьох 

країнах світу, а попит на продукцію з початку 1990 рр. зростає на 
світових ринках на 15-20% щороку. Потенціал органічного 

землеробства в Україні  є одним з найбільших у світі. На початок 2011  

р. в Україні більш ніж 270 тис. га використовувались для ведення 
органічного землеробства (21 місце в світі).  

Проаналізувавши теоретичні відомості з даного питання, ми 

вирішили перевірити експериментально: чи має органічне 
землеробство переваги над традиційним с/г виробництвом, чи 

полегшує фізичну працю; який можна зібрати урожай картоплі; як 

мульча впливає на вологість ґрунту і таким чином дозволяє бути менш 

залежними від погодних умов. 
Об’єкт дослідження: технологія органічного землеробства. 

Методи: серед загальнонаукових – це спостереження та збирання 

фактів, метод аналізу та синтезу; статистичної обробки, графічний,  
інструментальний. 

Візитівкою земельних ділянок «органістів» є створення грядок. 

Способи їх закладання можуть бути різними в залежності від 
природних умов, уподобань. Але головне правило – ходити можна 

лише по доріжках! 

Вперше для відновлення мікрофлори ґрунту рекомендують 

використовувати ефективні мікроорганізми (ЕМ-бокаши). ЕМ 
прискорюють перегнивання органічних матеріалів та відходів до 
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утворення компосту, продукують стимулятори росту, підвищують 

імунітет рослин. Впродовж першого року створюється «живий» 

родючий шар ґрунту, який потім варто лише підтримувати. 

Оптимальне використання ЕМ 1 раз в декаду згідно з інструкцією. 

Для боротьби з колорадським жуком «органісти» використовують 

біопрепарат «Актофіт».  
Ще одне правило – мульчування. Мульчування – це укриття ґрунту 

з метою попередження його висихання, заощадження вологи, 

поліпшення умов для кореневої системи рослин, пригнічення росту 

бур’янів. Для цього використовують органічні матеріали (траву, кору, 
папір). Рослини під мульчею розкішніші. На початку вегетації 

колорадського жука майже не було. А причина саме криється в 

наявності мульчі. За увесь період вегетації ми жодного разу картоплю 
не пололи, не обгортали. Збирали урожай ми теж без особливих 

зусиль. Отже, зусиль – набагато менше ніж при традиційному 

обробітку ґрунту. 

Початок літа був більш-менш дощовим, а в кінці – сезон спеки і 
посухи.  Відповідно, спочатку значної різниці у вологості ґрунту між 

експериментальною і контрольною ділянками не було, навіть на 

контрольній були деякі переваги, що можна пояснити наявністю 
«дренажної системи» на експериментальній ділянці. Але в період 

посухи все змінилось: контрольна ділянка втратила значну частину 

вологи, а експериментальна - набагато менше. Отже, мульча затримує 
випаровування води з поверхні ґрунту.  

Урожай картоплі залежить від чинників: родючості ґрунту, 

потенційної урожайності сорту, агрокліматичних умов, обробітку. 

Сорт «Белая роса» має потенційну урожайність 250-500 кг/сотки. 
Грунт на ділянках – чорнозем потужний легкосуглинковий. 

Урожайність: з експериментальної ділянки (24 кущі) – ми зібрали 17 

кг 400 г (348 кг/сотки), з контрольної (24 кущі) – 10 кг 200 г (204 
кг/сотки). За статистикою для України в 2012 р. середня урожайність 

159 кг/сотки. Якщо взяти до уваги цей фактор, то площі 

оброблюваних земель можна скоротити в 1,5рази! 
Отже, даний метод має право на існування та широке втілення 

серед населення.  

Керівник: Алєксєєва Ю.М., учитель 
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МОДЕЛЮВАННЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ ВІТРОВОЇ ТУРБІНИ 

 

Кривошей М.М., студент,   
Конотопський інститут СумДУ 

 

Метою моделювання вітрової турбіни вертикального типу є 
розробка прототипу високоефективного практично безшумного 

вітрогенератора. Основна робота велась з розробки ефективної форми 

лопаті. 

Лопаті вітрогенератора є найбільш 
важливою частиною вітроелектричного 

агрегату. Від форми лопатей залежать 

потужність і обороти вітродвигуна. 
Можна визначити розміри нових 

лопатей у відношенню до бажаної 

потужності, виходячи з розмірів відомих 

профілів при збереженні початкової їх 
характеристики (радіусу і т. ін.). 

У даній роботі розроблено два види профілю лопатей 

вітрогенератора. Один вид розроблено такий, який має певну 
конфігурацію, а саме побудована за системою Угринського (рисунок), 

яка дозволяє вітрогенеретору краще працювати навіть при невеликих 

силах вітру. Також для порівняння спроектовано профіль лопаті, яка 
була побудована емпіричним шляхом. 

Спроектовані лопаті за системою Угринського дають змогу при 

малих силах вітру, отримувати потужність до 130 Вт. 

За умови відсутності підводу енергії до газового струменя на вході 
у вітротурбіну, параметри повітря розраховувались за допомогою 

програми ANSYS14 за двопараметричною напівемпіричною моделлю . 

Ця модель широко використовується для вирішення практичних задач 
з тих пір як була вперше запропонована Лаундером і Сполдінгом. 

Вона є помилкостійкою, економічною і достатньо точною для 

широкого діапазону турбулентних потоків. 
Більш ефективною, при малих вітрах, є лопать роторної турбіни  

системи Угринського. Отримані теоретичні результати потребують 

подальшого експериментального підтвердження.  

Керівник : Драч О.В., к.т.н., старший викладач  
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SOLID PHASE SYNTHESIS OF PIGMENTS 

FROM BY-PRODUCT GREEN VITRIOL 

 
M.A. Barsukova, V.S. Duplik, Yu.S. Kostenko, Ya.G. Vaziev 

Shostka institute of SumSU 

 
Pigments based on iron oxides are widely used in many industries. They 

has good characteristics and a wide color range from yellow to black, so 

the question of synthesis of pigments is caused permanent interest of 

researchers. 
The red iron pigment can be obtained by thermal decomposition of 

industrial green vitriol [1]. 

At the same time green vitriol is an important industrial wastes and by-
products of the chemical industry. Depending on the raw materials 4 - 6 

tons of green vitriol per ton final product was formed [2]. The content 

FeSO4 in such waste reaches 58% [3]. 

There are a few methods of obtaining iron oxide (III) from waste. But 
they are all based on the heterogeneous synthesis in solution [4]. Their 

disadvantages are: use of large volumes of water, electricity, compressed 

air, the formation of large by-products. 
Technology of obtaining red iron pigment by high temperature solid 

phase transformations of waste green vitriol was chosen as the object of 

research. 
 The mechanism and regularities transformation heptahydrate of iron 

sulfate in oxide forms with chromophoric properties was chosen as subject 

of research. 

 Waste of the production of titanium dioxide from plant 
«Sumyhimprom» green vitriol was used in research as raw materials. 

In order to eliminate the disadvantages of traditional methods was 

attempt to obtain iron oxide pigment by solid phase synthesis. It is the 
calcinations of iron (II) sulfate at 725 ± 2 °C with the addition to 10 wt%. 

of various modifiers. 

The research of the synthesis of red iron oxide pigment with adding 
modifiers on properties as oxidants and reductants was taken. Combining 

types and percentage of modifiers during the synthesis was achieved color 

adjustment chromophores. 

The results of experiments are shown in Table 1 
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Table 1 – Color pattern of the samples 

         Quantity 

                      of modifier, wt% 
 

Type of modifier 

1 5 6,1 10 

А RAL 

2004 

RAL 

2001 

RAL 

3016 

RAL 

8012 

В RAL 

8015 

RAL 

8015 

RAL 

8015 

RAL 

8015 

DTA researches have allowed to conclude thermodynamic processes 

associated with converting solid green vitriol in the presence of modifiers. 
Significant differences in the chemistry and structural rearrangements 

samples unisothermal conditions in the interval 400-520 ºC, responsible for 

forming the α-structure of Fe2O3 was found. This fact confirms the 
theoretical assumptions about the possible effect modifiers of the course of 

solid phase reactions. 

Thus, during the research practically was proved the possibility of 

synthesis of pigments red shades from green vitriol contained in the waste 
production of titanium dioxide. Results based of color on the quantities 

additives were obtained. The synthesis flow chart of pigments with wide 

color range from ocher to caput mortuum vitrioli was developed.  
Tests to match the quality standards for performance, comply with 

technical terms U24.1-05762329-001, but different chromophoric 

properties, which makes it possible to consider synthesized compounds as 
pigments with new color indicators. 

 

 

ЗРОБИМО СВІТ ЧИСТИМ 

 

Леміш І.Ю., учениця 

Конотопська міська гімназія 
 

Однією з невирішених проблем людства є проблема утилізації 

сміття. Нині  Україна – європейський лідер за кількістю відходів на 

душу населення. Щорічно наша країна виробляє тонни сміття, яке 
можна перетворити на коштовний ресурс. Тому проблема утилізації 

відходів є актуальною й на часі.  
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Об’єктом роботи є дослідження стану вирішення проблеми 

утилізації сміття в Україні та за її межами. Предметом дослідження є 

стан вирішення проблеми утилізації відходів в Сумській області та 

м.Конотопі. Завдання дослідження в аналізі нормативно-правової бази 

щодо вирішення питань утилізації відходів;  розкритти шляхів 

вирішення проблеми на обласному та місцевому рівнях; 
характеристиці європейського досвіду щодо утилізації сміття.  

У 2011 р.  наша держава зробила перший практичний крок до 

вирішення проблеми утилізації сміття в Україні й прийняла 

законопроекти № 10499 та № 10501 від  02.10.2012. У них йдеться про 
дозвіл реалізації Національного проекту «Чисте місто», а саме 

переробку та утилізацію твердих відходів. Однією із законодавчих 

ініціатив є заборона захоронення неперероблених відходів з 2016 р.,  
за 2 роки – 10 нових сміттєпереробних заводів вартістю 435 мільйонів 

євро. Потужність переробки: Київ і Харків – 300 тисяч тонн твердих 

побутових відходів на рік, Дніпропетровськ  - 200 тисяч тонн, 

Чернівці, Суми, Полтава, Хмельницький, Кіровоград, Тернопіль і 
Вінниця – 100 тисяч тонн на рік. 

У м. Суми планують збудувати до кінця 2013 р. завод з переробки 

сміття, вартістю 15 млн доларів. Фундаментальним кроком стало 
підписання гранта на техніко-економічне обґрунтування проекту з 

утилізації побутових відходів міста і перетворення більшості сміття на 

паливо. Сума гранту становить 350 тис. доларів. Фінансування по 
створенню заводу частково візьме на себе «Світ-М», частина грошей 

вкладуть інвестори. На заводі буде створено 90 робочих місць. У 

майбутньому на території Сумської області планують побудувати ще 4 

заводи загальною вартістю 70 млн доларів. На території Вирівської 
сільської ради знаходиться полігон по утилізації сміття, який 

експлуатується ТОВ «Флора» (м. Конотоп). Полігон офіційно 

відкритий був у 2003 році, його площа сягає 4 га. На сьогодні 
наповнення полігону сягає майже 75%. Конотоп має дві системи ТПВ:  

контейнерна система та подвірне вивезення сміття. Усього ж по місту 

налічується 343 контейнери: 146 звичайних та 197 євроконтейнерів.  
Країною, у якій чистота довкілля є головною перевагою, є 

Німеччина. Загальнодержавний селективний збір сміття існує в 

Німеччині з 1990  р. У Швейцарії люди самостійно привозять своє 

сміття на утилізаційні заводи тощо.  
У майбутньому треба упровадити обов'язкову систему роздільного 
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збору, сортування й сепарації сміття і систему вторинної переробки 

твердих побутових відходів; ініціювати розробку пакету законодавчих 

документів щодо  безпечного вирішення проблеми сміття в Україні; 

посилити боротьбу зі стихійними звалищами та наслідками їх 

існування;  організувати проведення науково-дослідницьких робіт зі 

створення екологічно чистих технологій переробки та знешкодження 
промислового й побутового сміття; розпочати загальноукраїнську 

інформаційно-освітню кампанію для роз'яснення необхідності 

належного збору сміття для його подальшої утилізації.  

Керівник: Чорній Л.Й, учитель 

 

 

УТИЛІЗАЦІЯ ФОСФОГІПСУ МЕТОДОМ – ВІДХІД 

НЕЙТРАЛІЗУЄ ВІДХІД 

 

Ніколаєнко Є.В. , Вазієв Я.Г.  

Шосткинський інститут СумДУ 
 

У промислово розвинених країнах застосування ІММ - технологій з 

використанням цементу та бетонів для зв’язування відходів є 
поширеним методом. Але з їх допомогою неможливо зв’язувати кислі 

розчини. Агресивні кислоти загалом віднесені до категорії «особливо 

небезпечні відходи» і більшою мірою не підлягають детоксикації. 
Найчастіше, у випадках розливів їх утилізують як промивні води, 

доводячи до рН 6 (норматив для скиду), використовуючи величезні 

об’єми прісної води. Водночас відомостей про використання 

фосфогіпсу у якості матриці для зв’язування відходів, а саме в ІММ - 
технології в літературних джерелах не виявлено.  

У відходах виробництва фосфорних добрив і фосфорної кислоти 

вміст CaSO4·2H2O доходить до 95 %. Основний компонент 
фосфогіпсу не має в’яжучих властивостей, але він може бути 

активований. 

Проведені дослідження щодо можливості застосування гіпсового 
в‘яжучого у якості твердої матриці для іммобілізації кислих розчинів. 

При додаванні до кислих розчинів гіпсового в‘яжучого спостерігали 

іммобілізацію кислих відходів. Визначення термінів тужавлення 

в'яжучого проводили відповідно до ДСТУ Б В.2.7-82-99.  
У якості сировини для отримання твердої матриці з активованого 
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гіпсового в’яжучого в дослідженнях використовувалися відходи 

виробництва фосфатних добрив ВАТ «Сумихімпром». За складом 

активоване в‘яжуче відповідає ДСТУ Б В.2.7-1-93. Фосфогіпс 

рядовий. Технічні умови.  

У випадку з використанням HNO3 до 20 % спостерігали 

зменшення часу тужавлення та утворення твердої композиції на 
основі в‘яжучого з фосфогіпсу та іммобілізованої в матрицю HNO3.  

При змочуванні твердої композиції водою протягом 24 годин 

значення рН змочувателя не змінюється, що свідчить про те? що 

кислота повністю «нейтралізована». Зроблено припущення, що 
іммобілізація нітратної кислоти відбувається за рахунок утворення 

подвійних солей, але це передбачає досить гарну розчинність у воді. 

Це не підтвердилося практичними дослідами. Тому враховуючи 
співвідношення компонентів, був зроблений розрахунок формули 

отриманого продукту. Вона має вигляд [Ca(NO3)2]CaSO4nH2O. 

Мікроскопічні дослідження наведені на рисунку 1 

  
а б 

Рисунку 1 – Зразки фосфогіпсу, 

а – з водою, б – з 20% розчином нітратної кислоти 

Дослідження дозволили розробити в’яжучу композицію на основі 
фосфогіпсу та використовувати її для іммобілізації кислот, якщо 

виникає їх розлив при транспортуванні, на підприємствах та в 

лабораторних умовах. 
За результатами досліджень на спосіб іммобілізації отримано 

патент України на корисну модель. Запропонований підхід до 

іммобілізації дозволяє оперативно, ефективно та безпечно утилізувати 

рідкі відходи з кислою реакцією середовища. 
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ЕКСПЕРТИЗА БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ ГАЗОВАНИХ НАПОЇВ 

 

Терновенко С.В., учень 

Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №10 

 

Організм людини на 75% складається з води, то для підтримки 
водного балансу він повинен на добу споживати до 3 л води. 

Приблизно 1 літр рідини потрапляє в організм з їжею, наступну 

частину людина заповнює за допомогою великої кількості напоїв, 

соків, солодкої різнокольорової газованої води. Популярність 
газованих напоїв, їх солодкий смак, приємний аромат, різноманітність 

кольорів та яскравість етикетки викликають інтерес у дітей, підлітків і 

навіть дорослих людей. 
Обрана  тема дослідження є актуальною, адже негативний вплив 

газованих напоїв на здоров’я людини, особливо дітей, сьогодні вже не 

викликає сумніву. 

Мета дослідження: здійснити експертизу газованих напоїв, вивчити 
їх хімічний склад та вплив  компонентів на здоров’я людини, 

розробити рекомендації щодо  вживання солодких газованих напоїв.  

Проблема дослідження: велика кількість людей страждає на 
захворювання шлунково-кишкового тракту, тому можливо 

припустити, що однією з причин є систематичне вживання газованих 

напоїв.  
Завдання: вивчити літературні джерела з даної теми й 

систематизувати отриману інформацію; проаналізуватити хімічний 

склад деяких газованих безалкогольних напоїв;  провести експертизу 

якості найбільш популярних газованих напоїв і зробити висновок про 
їх відповідність нормативам;  розробити рекомендації стосовно 

вибору та вживання газованих напоїв, що буде сприяти формуванню 

прагнення  до здорового способу життя. 
Об’єкти дослідження: безалкогольні газовані напої («Coca Cola», 

«Sprite», «Дюшес», «Fanta», мінеральна вода «Миргородська», «Квас 

Тарас», «Біола», «Живчик») Предмет дослідження: хімічний склад 
безалкогольних газованих напоїв.  

Неорганічні речовини, які надають кісткам міцності, під дією 

кислот газованих напоїв  виводяться з організму, що призводить до 

остеопорозу. Інгридієнти газованих напоїв у своїй більшості є 
небезпечними для здоров’я людини, особливо дітей, вагітних жінок. 
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Солодка газована вода не корисною для людей, спрагу не втамовує, а 

тільки збуджує смакові рецептори завдяки добавкам, які в ній 

містяться.  

Найбільш небезпечним наслідком тривалого й частого 

використання газованих напоїв підлітками є захворювання шлунково-

кишкового тракту, ожиріння, цукровий діабет, алергія, утворення 
каменів у нирках, а також психічні розлади.  

Експертиза якості найбільш популярних газованих напоїв довела, 

що з досліджених зразків безалкогольних газованих напоїв  кожен є 

небезпечним при використанні. Вищеозначене твердження доведено 
експериментом з тест-організмом. Щоб зберегти здоров'я,  

пропонується вживати натуральні соки, домашні компоти та узвари, 

звичайну мінеральну воду. 
Наукова новизна: експерименти з використанням тест-організму 

кресс-салату не проводилися на території району досліджень.  

Практичне значення. Матеріали дослідження можуть бути 

використані на уроках хімії біології, уроків  з основ здоров’я, при 
проведенні позакласних заходів, виховних годин тощо.  

Особистий внесок автора полягає в самостійному аналізі та 

обробці інформації з літературних джерел; у визначенні відповідності 
між заявленим складом газованих напоїв і експериментально 

отриманими результатами; узагальненні та систематизації отриманих 

результатів. 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ МАТЕРІАЛІВ У 

БУДІВНИЦТВІ 

 

Громов А.О., студент 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 
 

Я вирішив взяти звичайні штукатурні роботи, які доступні кожному 

у власній оселі. Починаючи ремонт оселі, ми повинні врахувати, що 
навіть у сучасних будинках стіни бувають нерівними. Іноді вони 

мають хвилясту поверхню, яка може бути дуже помітною. 

Шпаклівкою можна «вивести» лише незначні нерівності до 5 мм, 

якщо вони перевищують цю межу, доведеться використовувати розчин 
і робити штукатурні роботи. Зазвичай розчин буває 2 видів – гіпсовий 
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і цементний. Але врахуємо, що дихати постійно різними хімічними 

домішками небажано. Тому давайте поговоримо про екологічно чисту 

і недорогу  внутрішню обробку  приміщень – штукатурну глину. Цей 

природний матеріал використовувався багатьма народами Європи, 

Азії, Африки впродовж багатьох століть і зараз його починають 

застосовувати знову. З неї будували будинки, робили посуд, її 
використовували в косметиці. Унікальна властивість глиняних 

поверхонь -  вбирати в себе і віддавати вологу -  робить будинки 

особливо комфортними та здоровими. У будинку з такими стінами  

вологість є постійною, глина також може нагромаджувати тепло і 
потім повільно віддавати його. У минулому левова частка внутрішньої 

обробки будинків виконувалась з використанням глини та вапна.  

Як правильно вибирати глину і приготувати штукатурний розчин з 
неї? Головною характеристикою глини є її пластичність. Ця 

пластичність  залежить від форми і розмірів часток,  з яких вона 

складається. Також дуже важливий рівень зволоженості глини, 

оскільки вона взаємозв’язана з водяною плівкою,  що утворюється 
довкола часток. Чим менші частки і рівномірна плівка води довкола 

них – тим пластичніша буде глина. Кількість води, яка потрібна для 

здобуття потрібної маси в різних глинах різна. Є декілька способів 
визначення пластичності глини, проте найпростіший і найточніший – 

це використання глиняної кульки. Для цього потрібно ретельно 

розім’яти глину, додаючи в неї воду. У готовому робочому стані вона 
не повинна липнути до рук. Потім потрібно зліпити з неї кульку 

розміром 2-3 см. Кладемо кульку на стіл або іншу поверхню і давимо 

на неї рукою, щоб сплющилась. Якщо по краях утворились 

тріщини,то глина мало пластична, якщо ж без тріщин -  глина 
достатньо пластична (жирна). Існують ще способи, які 

використовуються в умовах лабораторії: спосіб професора 

П.А.Земетчена і спосіб професора А.М.Соколова.   
Ефективність штукатурного розчину регулюється кількістю 

доданого в нього піску. А щоб блокувати можливе виникнення 

мікротріщин, у розчин додають фібру-природну з нарізаної соломи, 
сіна, шерсті або поліпропіленову, яка продається в будь-якому 

будівельному магазині. Далі виконуємо все,  як типову послідовність 

штукатурних робіт. Хочу звернути  увагу на одну деталь. Розчин, на 

відміну від цементно-піщаного дуже довго сохнув. На висихання 
зразка товщиною приблизно в 1 см при температурі повітря 35° пішло 
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2 доби. Часу пішло б набагато більше, якби йшлося про внутрішні 

стіни будинку. Наприклад, у старому сільському будинку термін 

висихання глиняної штукатурки був 1,5-2 тижні. Після висихання 

глина має червонувато-жовтий відтінок і на дотик нічим не 

відрізняється від звичайної штукатурки. Потім на цю поверхню 

наносимо фінішний шар, який висихає впродовж доби. Поверхня стає 
гладкою і твердою. Тому можна впевнено сказати, що глину доцільно 

використовувати у будівництві. Щоб уникнути відшарування 

штукатурки від несучої поверхні  рекомендовано використовувати 

дранку або штукатурну сітку. Якщо ж планується виконувати обробку 
глиною зовні – її слід покрити гідрофобом.   

Керівник: Король Ю.П., викладач 

 

 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО 

ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 
Лустова А. Б., Пилипенко Д. М.  

Шосткинський інститут СумДУ 

 
Актуальність дослідження полягає в ключовому значенні 

прийняття комплексної програми розвитку органічного сільського 

господарства в Україні як фактора подальшого розвитку цієї 
перспективної сфери АПК, а також у бажанні зменшити проблему 

продовольства у зв’язку з його нестачею та якістю, що негативно 

впливає на здоров’я суспільства в цілому. 

Україна перебуває у статусі одного з найважливіших європейських 
постачальників органічної сировини, маючи значні площі під 

сертифікованим виробництвом. На внутрішньому ринку України 

відсутня органічна продукція вітчизняного виробництва, призначена 
для кінцевого споживача. 

Згідно з даними дослідницького інституту органічного сільського 

господарства (FIBL), більш ніж 37 млн. га сільськогосподарських 
угідь у всьому світі обробляється для виробництва органічної 

продукції. Це становить 0,7% від загальних світових 

сільськогосподарських земельних ресурсів. 

Для нашої країни виготовлення природної екологічно чистої 
продукції є особливо актуальним. Це пов’язано, по-перше, з 
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можливістю вирощувати продукцію за органічними технологіями, по-

друге, екологічно чиста продукція може стати важливим стимулом для 

оздоровлення всього населення. 

Відповідно до Державної цільової програми розвитку українського 

села на період до 2015 р. планується стимулювати ведення 

органічного сільського господарства. На початку 2010 року за даними 
Міжнародної федерації органічного сільського господарства в Україні 

налічувалося понад 140 сертифікованих органічних господарств, а 

площа сільськогосподарських угідь під органічним виробництвом 

перевищувала 270 тисяч гектарів. 
Аргументами на користь прийняття такої програми, є: органічне 

сільське господарство не шкодить навколишньому природному 

середовищу, органічне землеробство сприятиме розвитку 
продовольчого ринку України й надасть змогу споживачам обирати 

між органічними й традиційними продуктами харчування, високі  

вимоги до функціонування системи органічного сільського 

господарства сприяють створенню нових робочих місць.  
Переорієнтація аграрного виробництва на органічну продукцію 

суттєво вплине не лише на позиціонування України за кордоном, а й 

на фінансовий стан сільськогосподарських товаровиробників, 
оскільки доходи від виробництва цього виду продукції значно вище, 

ніж від звичайної. 

 
 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРІСНОЮ ВОДОЮ НАСЕЛЕННЯ ЗЕМЛІ 

 

Хаярова К.С., учениця 

Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 

 

Об’єктом роботи є проблеми забезпеченості населення Землі 
прісною водою. Предметом дослідження є процеси пов’язані з 

веденням існуючих  методів збереження і примноження джерел води. 

Метою роботи є обґрунтування теоретичних і методичних положень  
проблем прісної води та визначення  місця України у вирішенні 

даного питання.  

Проблема нестачі питної води погіршується глобальною зміною 

клімату, а також зростанням потреби в продовольстві і засобах гігієни 
зростаючого населення Землі. Питна вода нерівномірно розподілена 



СЕКЦІЯ:Екологізація виробництва, ресурсозбереження 

103 

по материках: у Азії проживає 60% населення планети, проте воно має 

доступ лише до третини водних ресурсів. 

Саме на початку XXI сторіччя сучасний світ зіштовхнувся із 

проблемою деградації екологічних систем і поступового виснаження 

природних ресурсів, і в першу чергу водних, від яких залежить 

існування людства на Землі. Від абсолютного дефіциту води в цей час 
потерпають понад 40 країн світу, а п'ята частина п'є забруднену воду.  

Найнадійніше захищеним від антропогенного впливу джерелом 

питного водопостачання є артезіанські підземні води. Другим широко 

розповсюдженим у світі джерелом питного водопостачання є 
поверхневі прісні води. Але глобальний характер людської діяльності 

призвів до широкомасштабного забруднення цих вод. Третім 

джерелом питного водопостачання можуть служити моря й океани. 
Але щоб споживати, треба пройти три основні технології опріснення – 

дистиляцію, мембранні та електрохімічні методи.  

Аналіз стану питного водопостачання населення більшості міст 

України показав, що якість питної води й рівень її споживання 
залишаються незадовільними, а в багатьох населених пунктах ця 

проблема набула кризового характеру.  

Програма забезпечення населення України якісною питною водою 
також має передбачати розробку і впровадження індивідуальних і 

колективних водоочисних пристроїв, створення комплексів і міні-

заводів з виробництва бутильованої питної води й низки інших.  
Географічне розташування – не єдиний чинник, що визначає 

доступність води в кожному конкретному місці: основну роль відіграє 

платоспроможність, коли постачання вологою породжує дефіцит, вона 

насамперед спрямовується туди, де приносить високий дохід – на 
шкоду менш прибутковій діяльності.  

Необхідно встановити більш високі ціни на воду і стимулювати 

такі заходи, як систематичне повторне використання побутових 
нефекальних стоків (так званої «сірої води») для непитних цілей. 

Можна утримати воду за допомогою гребель, проте з відкритої 

поверхні водосховищ відбувається випаровування значної її кількості. 
Втрати на випаровування можна знизити, якщо зберігати вологу під 

землею. 

Керівник: Олех А.П., вчитель-методист 
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ СОЛОМИ ДЛЯ 

ОТРИМАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ 

 

Білан Н.М., Деняк О.А. студенти   

Конотопський інститут СумДУ 

 
Високі ціни на традиційні джерела енергії, жорсткі умови до 

охорони оточуючого середовища обумовлюють актуальність 

дослідження можливості використання нетрадиційних, поновлюваних 

джерел енергії, в тому числі  біомаси. Найчастіше до біомаси 
відносять використання древесної біомаси в якості палива. Іншим 

видом біомаси є відходи рослинництва (солома, просо та інше). В 

якості палива солому використовують давно. Технології з 
використання соломи успішно  діють в Європі, США, Канаді, 

останнім часом в Китаї.  Теплота згоряння соломи 13-16 Мдж/кг, 

незначно відрізняється від аналогічних показників   деревини (7,2-18,4 

Мдж/кг). Солома є значним джерелом енергії, хоча і проблематичним 
типом палива, так як викликає корозію в котельнях біогазових 

установок [1].  

Досліди, які проводилися в Данії і інших країнах, свідчать, що  
ресурси соломи в світі набагато більші ніж її використовують на 

сьогоднішній день. Досить дорогим є транспортування соломи, якому 

передує ще й її тюкування [2]. Тонна соломи горить п’ять годин, з 
одного гектара отримують приблизно три тонни соломи. Ним можна 

обігрівати на протязі року 10 квадратних метрів приміщення [1]. 

Є певні екологічні проблеми використання соломи як палива.  Вміст 

в димі СО (угарного газу) – свідчить про низьку ефективність роботи 
установки. Сам дим запаху не має, теоретично в ньому містяться 

моноароматичні углероди, що викликають рак. Окиси азоту в димі з 

вітром переносяться на великі відстані і можуть переходити, 
наприклад, в азотну кислоту, яка шкідлива для лісів,  озер, будівель, 

ґрунту. Крім того, вона шкідлива для людей, особливо хворіючих на 

бронхіт і астму. Для його ліквідації необхідні повітряноочисні 
системи, які є дорогими, і рідко встановлюються в розвинутих 

країнах. Необхідно також очищати дим від диоксиду сірки, що також 

вимагає значних коштів. При спалюванні соломи утворюється зольний 

пил, який складає 20 % від загального кількості попелу, в ньому 
міститься важкий метал кадмій, який є небезпечним для довкілля  [2].  
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У Конотопському районі є запаси соломи. Під зерновими 

культурами зайнято 48 тис. га, із них 20 тис. га – кукурудза, яку не 

використовують на солому, виходить 28 тис. га можуть продукувати 

солому. Якщо враховувати, що з одного гектара виходить в 

середньому 2,5 т соломи, то ця цифра буде становити 70  тис.  т соломи 

за рік. 70% (49 тис.т) соломи продається господарствами. Це 
звичайно, не достатньо для роботи ТЕЦ. Крім того, постає питання 

екологічного впливу даної установки на довкілля особливо, якщо мова 

йде про будівництво в межах міста [3]. 

        Отже, з  екологічної точки зору солома - чистий вид палива в 
порівнянні з іншими видами, такими, наприклад, як вугілля. Але 

будівництво установок для спалювання соломи необхідно здійснювати 

за межами міста, враховуючи  негативний вплив на довкілля, який 
можливий при роботі установки та транспортуванні сировини.  

Керівник: Самусь Г.І. викладач 

1.Получение твердого биотоплива из отходов АПК. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: Präsentation_EKO_Holz_Pellets  
2. Производство энергии из соломы. Положение, технологии и 

инновации в Дании. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

halmpjece_feb2013_russian_web  
3. Статистичний щорічник [Сумська область за 2011] / за ред. 

Л.І.Олехнович; Головне управління статистики   у Сумській області. – 

Суми, 2012. – 670 с. 
 

 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ ПАКУВАЛЬНИХ 

ВІДХОДІВ 
 

Сірик Т.А., викладач  

Політехнічний технікум КІ СумДУ 
 

На сьогодні в Україні утворилось більше 26 млрд. т промислових 

та побутових відходів, а темпи переробки вторинної сировини значно 
знизилися. Якщо на початку 90-х утилізувалося 13 % твердих відходів, 

то тепер не більше 5 %. Близько  половини  об'єму  твердих  

побутових  відходів складають пакувальні  відходи. Це зумовлено 

підвищенням культури споживання товарів, і як наслідок, появою 
великої кількості одноразової упаковки.   
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Метою дослідження є аналіз факторів, які впливають на ситуацію, 

що склалася в Україні в сфері використання відходів упаковки 

продукції харчових підприємств, а також визначення шляхів 

вирішення проблеми. Серед них треба відмітити недосконалість 

організації знешкодження твердих побутових відходів, системи збору 

та знешкодження відходів упаковки з місць їх першочергового 
виникнення, системи економічного стимулювання збору, заготівлі та 

переробки відходів упаковки та вторинної сировини в цілому;  

відсутність системи стимулювання розвитку ринку збуту продукції із 

вторинної сировини. 
Головним фактором, що визначає загальні економічні умови 

організації збору та переробки відходів упаковки, є попит на них для 

використання в якості вторинної сировини, що визначається попитом 
на продукцію з використанням відходів. Аналіз досвіду багатьох  

європейських країн у сфері економічного стимулювання переробки 

відходів упаковки забезпечується за рахунок використання певних 

інструментів і механізмів, які поки що відсутні в Україні. До них слід 
віднести введення платежів за використання упаковки, за рахунок 

яких у багатьох країнах організовується збір та переробка відходів , 

скорочення ставки податку, чи повне звільнення від оподаткування 
прибутку підприємств, що переробляють відходи чи використовують 

їх частково замість первинної сировини та цільове субсидування 

заходів по збиранню та переробці відходів упаковки та інших відходів.  
Одним із дієвих рішень скорочення об'ємів утворення відходів 

упаковки є зменшення маси упаковки харчової продукції, що може 

бути досягнуто шляхом використання прогресивних пакувальних  

матеріалів, які знизять масу упаковки в сотні разів, біорозчинної 
упаковки, їстівної упаковки з харчових компонентів (білків, гліцериду, 

ліпідів (жирів), вуглеводів та ін.) чи з водорозчинних нетоксичних 

речовин ( ефірів целюлози, поліспиртів тощо); відмова від «зайвої» 
упаковки, наприклад перехід на «економ-пакети». 

Крім  того,  важливим  напрямком  вирішення  проблеми зниження 

негативного впливу відходів упаковки на навколишнє середовище є 
розробка екологічно чистої упаковки, заміна традиційної упаковки 

новими видами, менш небезпечними пакувальними матеріалами, які 

здатні підлягати повторній переробці чи використовуватися в якості 

багатооборотних. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ В 

УКРАЇНІ 

 

Юрченко В., студент  

Конотопський інститут СумДУ 

 
Серед наявних різноманітних методів металургійного 

виробництва порошкова металургія займає своє особливе місце, тому 

що дозволяє не тільки виготовляти вироби різної форми і 

призначення, але і створювати принципово нові матеріали, які іншими 
шляхом отримати украй важко або взагалі неможливо. Порошкова 

металургія успішно конкурує з литтям, обробкою тиском, різанням та 

іншими методами, доповнюючи або заміняючи їх. 
Основним завданням дослідження є аналіз особливостей 

застосування порошкової металургії як методу виробництва якісної 

конкурентоспроможної продукції металургійної галузі та перспективи 

її розвитку в Україні. 
Важливими відмінними рисами порошкової металургії є 

одержання речовин у порошкоподібному стані та проведення операції 

нагрівання (спікання) заготовок із порошків при температурі нижче 
точки плавлення відповідного металу або, у випадку суміші 

різнорідних порошків, нижче температури плавлення найменш 

тугоплавкого компонента основи. 
В Україні методи порошкової металургії знайшли застосування 

перш за все у металообробці на заміну технологій обробки різанням з 

досягненням значного зниження показників витрат металів, майже у 

3-5 разів, значного зменшення собівартості виробів і підвищення 
продуктивності праці у 1,5-2 рази. 

Крім того, за допомогою методів порошкової металургії 

сьогодні в Україні розвивається виробництво: 

 матеріалів на основі залізного порошку на заміну лиття кольорових 

металів;  

 інструментальних високостійких, високоміцних матеріалів;  

 фрикційних матеріалів для систем гальмування авіаційного, 

залізничного, автомобільного транспорту, машин і механізмів 

різного призначення;  
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 антифрикційних матеріалів для підшипників різного призначення; 

високопористих матеріалів для фільтрів очищення рідин;  

 жароміцних, жаростійких і стійких до агресивних середовищ 

матеріалів; магнітних матеріалів (для постійних магнітів, феритів , 

магнето- електриків та ін.). 
Україна має для розвитку галузі значні запаси залізних і 

марганцевих руд, коксівного вугілля, флюсових та вогнетривких 

матеріалів, їх родовища дуже вдало поєднуються — переважно у 
Придніпров'ї та Донбасі. 

Не дивлячись на те, що порошкова металургія є перспективним 

та прогресивним методом виробництва виробів, що майже не 

потребують додаткової механічної та термічної обробки, в Україні 
сьогодні поки що слабо розвиваються недоменні способи виробництва 

чорних металів , які є екологічно чистими, до яких відноситься і 

порошкова металургія. Це є негативною рисою, адже широке 
застосування технологій порошкової металургії в умовах масового 

виробництва сприятиме підвищенню конкурентоспроможності 

вітчизняної промислової продукції. 
Таким чином, проаналізувавши особливості застосування 

порошкової металургії в Україні, можна зробити висновок, що 

виготовлення та використання виробів цієї галузі покращить розвиток 

промисловості та економічний стан України. 
Керівник: Динник О.Д., ст.викладач 
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