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ЧТЕІ КНТЕУ – 55 років професійності і зростання 
 
У 2021 році виповнюється 55 років від дня створення 

Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Історія 
становлення ЧТЕІ КНТЕУ – це передусім історія розвитку і 
звершень, історія формування особистостей і колективу спочатку як 
філії (1966 р.), з 1987 р. – як заочного факультету Київського 
торговельно-економічного інституту, з 1994 р. – як заочного 
факультету Київського державного торговельно-економічного 
університету, а з 1999 р. – як інституту у складі Київського 
національного торговельно-економічного університету. 
За 55-річний період свого існування інститут пройшов тривалий 

шлях розвитку, став одним із провідних економічних закладів вищої 
освіти регіону, розвинув і зміцнив власні традиції, набув значного 
досвіду у сфері підготовки висококваліфікованих фахівців. 
Нині це державний заклад вищої освіти в регіоні, що 

спеціалізується на підготовці фахівців для підприємств торгівлі, 
готельного і ресторанного бізнесу, туризму, фінансових установ, 
банків та забезпечує менеджерами, маркетологами, технологами, 
фінансистами, економістами, обліковцями, товарознавцями, 
туризмознавцями та іншими високопрофесійними кадрами з вищою 
освітою практично весь комплекс підприємств, що надають 
різноманітні послуги на Буковині та прилеглих до неї областей. 
Якості підготовки фахівців сприяє висока компетентність 

викладачів, впровадження у практику нових інноваційних 
технологій та актуального методичного забезпечення, застосування 
новітніх форм і методів управління навчальним закладом. З 2018 
року у ЧТЕІ КНТЕУ функціонує система управління якістю, що 
відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015. 
Ювілей – це етап підведення підсумків за більш як півстоліття, 

спроба осмислення або переосмислення наукової, громадської, 
культурної спадщини інституту, його історичного значення і ролі. 
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Святкування 55-річчя є чудовою нагодою для згадок про минуле 
інституту, розуміння його позиціонування в сьогоденні, а також про 
його плани на майбутнє і просування нових ідей. 
Сьогодні зусилля ЧТЕІ КНТЕУ спрямовані в основному на 

виконання завдань, які поставлені Президентом України, Урядом та 
Міністерством освіти та науки України, наказів та розпоряджень 
Київського національного торговельно-економічного університету, 
Програми розвитку інституту на період до 2025 року, що 
орієнтуються на аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища, 
розвиток інноваційного підходу як до процесу навчання, так і 
наукових досліджень. 
Зберігаючи кращі традиції вітчизняної системи освіти, інститут 

динамічно розвивається, підвищує ефективність і якість підготовки 
фахівців, удосконалює умови реалізації 12 освітніх програм за 
початковим (коротким) циклом – молодшого бакалавра, першим 
бакалаврським та другим магістерським освітніми рівнями в межах 
9 спеціальностей. 
ЧТЕІ КНТЕУ – організаційний центр, що консолідує зусилля всіх 

суб'єктів, зацікавлених у вдосконаленні освіти в регіоні. 
Унікальність Чернівецького торговельно-економічного інституту 

КНТЕУ полягає в його наближеності до торговельних, готельних 
підприємств, закладів ресторанного бізнесу, туризму, банків та інших 
підприємств сфери послуг, а також залучення керівників і провідних 
фахівців до навчального процесу, можливості використання 
виробничої бази підприємств і організацій регіону для ефективної 
цільової підготовки молодих фахівців та для професійної 
перепідготовки і підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників ЧТЕІ КНТЕУ, широкомасштабного проведення науково-
дослідних робіт, теоретичних та практичних розробок. 
В інституті створені всі умови для всебічного розвитку 

особистості студента, розкриття його фізичного, творчого і 
наукового потенціалу, виховання громадянина України, здатного 
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здійснювати високоякісну професійну діяльність і брати на себе 
моральну відповідальність за прийняті рішення. Сучасна, повністю 
укомплектована матеріальна база закладу дає можливість доступу 
до освіти і студентам з обмеженими можливостями. 
ЧТЕІ КНТЕУ швидко реагує на виклики сьогодення – під час 

пандемії організовано дистанційне навчання за допомогою сучасних 
платформ та сервісів, оновлено версії ПЗ для забезпечення 
дистанційного навчання в умовах карантинних обмежень, 
встановлено програмне забезпечення BigBlueButton, яке 
призначено для проведення веб-конференцій. Для готовності до 
нових викликів у 2021 році закуплено нові сервери та комп’ютери 
для проведення практичних та лабораторних занять студентів. 
Підготовку фахівців освітніх рівнів «молодший бакалавр», 

«бакалавр» та «магістр» здійснюють висококваліфіковані кадри, 
89% з яких мають науковий ступінь доктора та кандидата наук і 
вчені звання професора та доцента. До навчального процесу 
активно залучаються керівники та провідні фахівці торговельних, 
туристичних, готельних та ресторанних підприємств, державних 
установ і громадських організацій. В інституті діє Центр розвитку 
кар'єри, практичної підготовки та працевлаштування студентів і 
випускників. 
З метою сприяння постійного професійного розвитку науково-

педагогічних кадрів функціонує Вища школа педагогічної 
майстерності. 
Результати реальних справ колективу інституту – це випускники, 

що визначають перспективи розвитку основних видів економічної 
діяльності та соціальної сфери регіону. Їхня адаптація до вимог 
ринку праці, здатність до подальшого саморозвитку та професійне 
зростання і є, в кінцевому підсумку, підтвердженням нашого 
авторитету. 
При інституті створена Асоціація випускників ЧТЕІ КНТЕУ. 

Кафедрами інституту підтримується тісний зв’язок та 
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відслідковується кар’єрний зріст випускників, найуспішніші з яких є 
прикладом для сучасних здобувачів вищої освіти. Серед них – 
видатні політичні діячі і науковці, керівники органів державної 
влади і управління, органів місцевого самоврядування, провідних 
організацій і підприємств. 
За весь період існування інститутом підготовлено понад 20 тисяч 

дипломованих фахівців для різних сфер економіки України. 
Одним з невід’ємних елементів діяльності Чернівецького 

торговельно-економічного інституту КНТЕУ є наукова робота, яка 
спрямована на зміцнення єдності навчального і наукового процесів; 
активну участь професорсько-викладацького складу в наукових 
дослідженнях; широке залучення студентів до наукової діяльності; 
дослідження актуальних економічних і соціальних проблем регіону 
та України; виконання науково-дослідних робіт фундаментального і 
прикладного характеру. 
Більшість науково-дослідних розробок впроваджено в практичну 

діяльність торговельних та інших підприємств і організацій сфери 
послуг регіону, органів місцевого самоврядування. За результатами 
виконаних НДР у 2017–2021 рр. отримано 38 актів впровадження у 
практичну діяльність та 17 актів впровадження у навчальний 
процес ЧТЕІ КНТЕУ. 
Тільки за п’ять останніх років науковцями ЧТЕІ КНТЕУ було 

опубліковано 40 монографій і розділів монографій, понад 50 
навчальних посібників і підручників, 630 статей у вітчизняних і 
закордонних виданнях, 80 публікацій у наукометричних базах 
Scopus та Web of Science. Крім цього, захищено 20 дисертацій (з 
яких 4 – докторські), отримано 20 патентів на винаходи та корисну 
модель, 20 свідоцтв про авторське право. 
З 2000 року видається науковий журнал «Вісник ЧТЕІ», який 

входить до переліку наукових фахових видань України в галузі 
«Економічні науки» (категорія Б). Щорічно на сторінках виданнях 
публікується близько 100 викладачів, аспірантів, докторантів з 
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України та Європи, які презентують результати своїх наукових 
досліджень. Журнал сприяє розвитку фундаментальних і 
прикладних досліджень, зміцнює академічну інфраструктуру в 
Україні, полегшує обмін ідеями та досвідом між науковцями. 
Наукова робота студентів здійснюється завдяки участі у 

конкурсах, олімпіадах, студентських наукових тематичних 
конференціях інституту та інших ЗВО, у виконанні науково-
дослідних робіт кафедр, підготовці наукових публікацій, виконанні 
курсових і дипломних проєктів тощо. 
На базі інституту для студентів активно діють гуртки та клуби за 

інтересами: Наукове товариство молодих учених та студентів, 
туристичний клуб «Плай», професійні школи (Школа бармена, 
Школа кондитера, Школа здорового способу життя, Школа 
кулінарної майстерності та сервісу; наукові гуртки «Профі», 
«Маркетолог», «Радник бухгалтера», «Фінансист», «Пошук»). 
Для розвитку науково-практичної складової вищої освіти щорічно 

проводяться студентські наукові конференції, у т.ч. інтернет-
конференції, Студентський фестиваль науки, кулінарний фестиваль-
ярмарок «Свято гарбуза»; творчі наукові конкурси. Результати своїх 
наукових досліджень студенти мають змогу публікувати у Збірнику 
наукових праць, який випускається двічі на рік. 
Особлива увага в інституті приділяється методичній роботі, яка 

разом з навчальною, науково-дослідною і виховною роботою 
утворює систему освітньої діяльності ЗВО. Науково-педагогічні 
працівники активно працюють над комплексним методичним 
забезпеченням дисциплін, що передбачають найбільш ефективне 
використання сучасних форм і методів навчання. 
Велика увага приділяється організаційно-виховній та культурно-

масовій роботі зі студентами, яка спрямована на формування 
інтелектуального та світоглядного розвитку студентів, сповідування 
високих моральних якостей, підтримання фізичного і психічного 
здоров’я. 
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Активізовано діяльність ради студентського самоврядування 
інституту. Як результат, у студентському середовищі щораз більше 
поширюється рух за здоровий спосіб життя, прищеплення 
духовності, милосердя, єднання на принципах патріотизму, 
моральних якостях особистості. 
Традицією стало і виховання спортсменів високого класу, знаних 

не тільки на теренах Буковини та України, а й у світі. Вони 
представляють країну та інститут у різноманітних міжнародних 
змаганнях, Олімпійських іграх тощо. 
ЧТЕІ КНТЕУ постійно розвиває та розширює міжнародну 

співпрацю. Інститут має партнерські угоди з 30-ма закладами вищої 
освіти Австрії, Білорусі, Болгарії, Грузії, Латвії, Молдови, Північного 
Кіпру, Польщі, Румунії, Сербії, Чехії. Співпраця між закладами 
освіти реалізується через спільні конференції, програми стажування 
та мобільності студентів і викладачів. Сьогодні наші студенти мають 
можливість брати участь у програмі подвійного диплому в закладах 
вищої освіти Литви, Польщі, Німеччини та Франції. 
Проводиться робота із розширення зарубіжних баз практики. 

Кілька років поспіль студенти інституту беруть участь у літній 
практиці, що здійснюється у готелях Туреччини, Греції та Болгарії. 
Колектив Чернівецького торговельно-економічного інституту 

КНТЕУ з оптимізмом дивиться в майбутнє. В період інтеграції 
України до Європейського Союзу та проведення відповідних реформ 
вищої школи інститут прокладає свій власний шлях у сучасній 
професійній підготовці фахівців. 
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ФІНІКІЙСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ ЯК ПРИКЛАД ТАЛАССОКРАТІЇ 
У СТАРОДАВНЬОМУ СЕРЕДЗЕМНОМОР’Ї 

 

Анотація 
 

Актуальність. Постановка проблеми. З найдавніших часів cередземноморські 
простори відігравали велику роль у взаємодії різних держав, народів та культур. За 
контроль над ними велися довготривалі, виснажливі війни; вони ставали тими дорогами, 
якими мандрували торгівельні кораблі старожитності; їхні береги приваблювали до себе 
нових поселенців-колоністів. Середземномор’я стало також і «колискою» перших 
людських цивілізацій: месопотамської, єгипетської, єврейської, перської, грецької, 
римської та інших. Особливе місце серед них займає фінікійська цивілізація. Саме її 
представники стали першими «справжніми купцями», «володарями античних морів», 
заклавши підвалини майбутньої середземноморської ( і не тільки її) торгівлі. 

Мета дослідження – висвітлення основних напрямів та особливостей економічного 
розвитку Фінікії. Методологія. У процесі дослідження було обрано шлях домінування 
таких принципів, як: принцип історизму, принцип об’єктивності, всебічності і цілісності 
джерела. У рамках вивчення економічної історії Фінікії використані загальнонаукові 
методи дослідження: індукція та дедукція. 

Результати. У статті розглянуті витоки швидкого економічного розвитку фінікійської 
економіки; охарактеризовано основні галузі господарства країни; проаналізовано 
головні напрямки торговельної та колонізаційної політик у Фінікії. 

Практичне значення. Матеріали статті можуть бути використані для загальних і 
спеціальних курсів з економічної історії, історії торгівлі країн старожитності, для 
написання магістерських, дипломних, курсових робіт. 

Перспективи подальших досліджень. Вплив Фінікії на становлення сучасної 
європейської цивілізації. 

 

Ключові слова: економічна історія Фінікії, мореплавство, торгівля, колоніальна 
політика, суднобудування, гроші, купець. 
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Summary 
 

The article is devoted to the disclosure and characterization of the main directions of 
trade and colonization activity of the population of ancient Phoenicia. The author notes that 
it was the Phoenicians who created a type of civilization in the Mediterranean called 
thalassocracy. It was characterized by a focus of economic, political and cultural life on 
activities related in one way or another to the sea, shipping and trade. The reason for this, 
as noted in the article was a small area of the country, which was unable to feed the entire 
population. Therefore, the Phoenicians were forced to exchange or purchase a significant 
part of the necessary goods from neighboring nations. They became the first "real 
merchants", "rulers of the ancient seas". 

Active trade contacts were facilitated by the high level of shipbuilding, which was famous 
for such cities as the Bible, Tire and Sidon. The most profitable and extremely common 
industry was the production of purple - a dye derived from marine mollusks. 

The author devoted the second part of the article to the colonization activities of the 
ancient Phoenicians, noting that in conducting trade, colonizing new territories, the 
Phoenicians acted as pioneers, explorers of new lands. One of the most impressive 
expeditions was the voyage of the Phoenician squadron around the African continent, which 
was carried out in the VI century BC by order of the Egyptian pharaoh Necho II. 

Natives of Phoenicia became the first in human history to cross the Mediterranean Sea 
from east to west. On the way here, a number of settlements were created that could serve 
as bases for ships, as well as strongholds in military conflicts. The most important of these 
was Carthage, a state that survived Phoenicia itself and for several centuries was a powerful 
rival of the Roman Republic. 

The Carthaginians continued to develop new lands and spaces. Between about 505 and 
450 BC, the Senate of Carthage sent a squadron led by the navigator Gannon. Gannon's 
ships passed through the Strait of Gibraltar and headed south, along the coast of West 
Africa. The ending point of the expedition was the territory of modern Liberia. 

In conclusion, the author notes that the Phoenicians created one of the most prosperous 
civilizations in the Mediterranean. Mostly commercial nature of the latter led to the active 
search for new markets and colonization of open lands. Moreover, it was here that the 
natives of Phoenicia long dominated the waters. They made an invaluable contribution to 
the development of trade and the development of the sea routes of the Old World. 
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Постановка проблеми. За словами відомого вітчизняного 
економіста І. В. Вернадського: «Історія цивілізації є власне історія 
торгівлі». Справді, важко віднайти такий період в історії людства, 
коли торгівля (більшою чи меншою мірою) не впливала б як на 
життя великих спільнот, так і окремих індивідів. Виникнувши у 
вигляді примітивних форм обміну у первісному суспільстві, вона 
еволюціонувала до складних торгових взаємовідносин у сучасній 
економіці ХХІ століття. У процесі розвитку обміну з’явилися такі 
невід’ємні атрибути цивілізації, як гроші та міста. Ще важливіше  
за обмін матеріальними цінностями був обмін знаннями і досвідом. 
Саме розвиток торгівлі привів до появи цифр і букв, тобто до 
становлення писемності. І непересічну роль тут відіграли  
фінікійці. Вони створили у Середземномор’ї такий тип цивілізації, 
економічне, політичне і культурне життя якої було зосереджене на 
діяльності, так чи інакше пов’язаної з морем, судноплавством  
та торгівлею (таласократія – від давньогр. «талас» – море та 
«кратос» – влада). 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. «Відкриття» Фінікії 

сучасною історичною наукою відбулось досить пізно. До середини 
XVIII ст. її писемність була «білою плямою» для дослідників. 
Археологічні розкопки на цих землях беруть свій початок лише з 
другої половини ХІХ ст. [1, с. 3]. 
Серед найбільш відомих сучасних дослідників, що систематично 

вивчали і вивчають контакти фінікійців з навколишнім світом у 
період колонізації Середземномор’я, слід відзначити І. Ш. Шифмана 
[2; 3] та Ю. Б. Циркина [4-6]. Останніми роками набуває 
поширення версія про можливість плавання фінікійців до Америки. 
Серед вітчизняних дослідників це питання знайшло своє 
відображення у публікаціях І. М. Рассохи [7; 8]. 
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Таким чином, дослідження економіки Фінікії, її вплив на античне 
господарство, політику і культуру продовжує привертати увагу 
вчених. Це і визначило актуальність теми, обраної автором статті. 
Мета статті – розкриття та характеристика основних  

напрямків торгівельної та колонізаційної активності населення 
стародавньої Фінікії. 
Виклад основного матеріалу. Як вже зазначалось, Середземне 

море відіграло значну роль у становленні перших цивілізацій. 
Особливе місце серед них займає фінікійська земля – вузька, 
надзвичайно плодюча смуга на східному узбережжі Середземного 
моря. М’який клімат сприяв високим врожаям. Однак невеличка 
територія країни була не в змозі прогодувати все населення. Тому 
фінікійці значну частину необхідних товарів були змушені 
вимінювати або закуповувати в сусідніх народів. 
Активним торговельним контактам сприяв високий рівень 

суднобудування, яким славилися такі міста, як Бібл, Тір та Сидон. 
Торговельні кораблі фінікійців були досить широкими і тому, на 

противагу вузьким і довгим військовим суднам, називалися 
«круглими». Рухалися вони за допомогою вітрил, але, у разі 
необхідності, застосовувалися і весла. Кораблі виготовлялися з 
кедру, матеріалом же для весел був дуб [9, с. 107]. Основу судна 
складала подовжня балка – кіль, на яку нарощувалися шпангоути і 
обшивались дошками. Для запобігання протіканню води щілини між 
останніми ретельно проконопачувались [2, с.18]. Для керування 
кораблем використовували два кормових весла. Впоратись з ними 
могла одна людина. Палубних надбудов на кораблі не було. Всі 
приміщення для моряків та пасажирів, а також трюм для вантажу 
знаходились під палубою [1, с.100]. 
Це був не єдиний тип фінікійського корабля. Існували судна, що 

призначалися для плавання на далекі відстані. Вони були достатньо 
великими, мали спеціальні приміщення для відпочинку екіпажу та 
пасажирів. Такий корабель мав закруглений корпус, його корма 
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була піднята у вигляді лебединої шиї, передня ж частина 
завершувалася кабіною спостерігача. Судно оснащувалось не 
одним, а двома вітрилами (у центрі та носовій кінцівці) [5, с.7]. 
Пізніше з’явилися менші за розмірами, але більш швидкісні кораблі. 
Судна цього типу мали носову прикрасу у вигляді кінської голови і 
тому часто називалися «конями» [9, с.107]. Вважається, що 
фінікійці могли перевозити на своїх кораблях вантажі від 200 до 
450 тонн [10, c.10]. 
Розвитку фінікійської торгівлі сприяли не тільки досягнення 

місцевих суднобудівників. Важливим було те, що у II тис. до н.е., за 
словами Ю. Б. Циркіна, «… з однієї сторони, центр …месопотамської 
зовнішньої торгівлі перемістився з району Перської затоки до 
району узбережжя Середземного моря, а з іншої – в Егейському 
басейні виникло класове суспільство та перші держави – 
мінойський Кріт та пізніше – держави мікенської Греції» [4, с. 9]. 
Головним контрагентом егейців на східному узбережжі виступало 

фінікійське місто Угарит. Тут існували критська та мікенська 
факторії. Значне місце належало також і Тіру. Звідси греки 
вивозили тканину, прянощі, слонову кістку та золото [4, с. 9]. 
Великим попитом користувався ліванський кедр – основний 
матеріал для будівництва кораблів [11, с. 89]. Цар Тіру,  
Хірам І, посилав його Соломону (царю Ізраїльсько-Іудейського 
царства) для зведення єрусалимського храму. У VIII ст. до н. е. 
фінікійці поставляли ліс до Ассирії на будівництво палацу царя 
Саргона II. Навіть данину ассирійським царям Фінікія сплачувала 
кедрами [12, c. 39–40]. 
Найприбутковішим і надзвичайно поширеним промислом було 

виготовлення пурпуру – фарбника, що його отримували з морських 
молюсків. Так, в околицях міста Сайди в середині XIX ст. була 
знайдена величезна купа раковин, що залишилися від 
пурпуроносних молюсків. Вона простягнулася на 120 метрів у 
довжину, а у висоту сягала 8 метрів [1, с. 103]. 
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Високого розквіту досягло в Фінікії виготовлення скла, техніку 
його виробництва фінікійці запозичили у єгиптян та ассирійців. 
Предметами фінікійського вивезення також були вино, зерно, 
кедрова олія, худоба, косметичні та медичні засоби [12, c. 39]. 
Фінікійці здійснювали плавання і на далекий захід 

Середземномор’я. На цьому шляху була створена низка поселень, 
що могли служити базами для кораблів, а також опорними 
пунктами при військових конфліктах. 
Перша колонія була заснована на африканському березі за 

Геракловими Стовпами (Гібралтарською протокою). Однак місце 
було вибране невдало — поселення знаходилося на узбіччі торгових 
шляхів до Південної Іспанії. Тому на півдні Піренейського півострова 
виникло місто Гадес (сучасний Кадіс) [2, с. 32]. За розповіддю 
давньогрецького географа Страбона, перші дві спроби заснувати 
місто завершилися невдало. І лише «…колоністи, які прибули з 
третьою експедицією, заснували Гадір та спорудили святилище у 
східній частині острова, а місто — в західній» [13, с.164]. 
Фінікійці вели активну торгівлю з мешканцями Британських 

островів (так звані Олов’яні острови). Саме завдяки цьому олово 
поширилось по всій Середземноморській зоні [14, c. 14]. 
Спочатку торгівля носила бартерний характер. Однак починаючи 

з 1000 р до н.е., вартість товару вимірюється сріблом. Звичайною 
ваговою одиницею вважалась міна (0,5 кг), що дорівнювала 50 
шекелям. Шекель срібла дорівнював 200 шекелям міді або 227 
шекелям олова. Талант срібла становив близько 30 кг і був 
еквівалентним 50 мінам та 3000 шекелям. 1 шекель золота 
дорівнював 4 шекелям срібла. Саме срібло було основною валютою 
у торговельних операціях наступні 1000 років [10, c.12]. 
Отже, фінікійці стали першими в історії людства, хто перетнув 

Середземне море зі сходу на захід. Цей шлях вони зазвичай долали 
за сімдесят шість днів. Важливим опорним пунктом нових 
поселенців на цьому шляху стала Сицилія. У кінці II — на початку I 
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тисячоліття фінікійські факторії з’явилися на Сардинії. У 1112 році 
до н.е. вихідці з міста Тір заснували у Північній Африці місто Утіку, 
а пізніше ще три великі міста — Гіппон, Хадрумет та Лептіс. Однак 
найважливішим центром фінікійської присутності став Карфаген, 
держава, що пережила саму Фінікію і декілька століть була могутнім 
суперником Римської республіки [2, с. 33]. 
Одним із джерел могутності та багатства Карфагенської держави 

була активна торговельна діяльність її населення. За словами Ю. Б. 
Циркіна, Карфаген «… з самого початку розвивався, перш за все, 
як центр посередницької торгівлі. І тільки значно пізніше в його 
економіці значну роль почало відігравати сільське господарство» 
[4, с. 70]. Карфагенські купці «освоїли» величезну територію – від 
Північно-Західної Африки до Причорномор’я та від Іспанії до 
Єгипту. І. Ш. Шифман так красномовно описував все багатство 
торговельної «палітри» Карфагену: «Не було такого товару, який 
не можна було б побачити на ринку Карфагена, — грецьке та 
італійське вино, етруські вази, золото та срібло буквально 
звідусіль, металеві прикраси для жінок і зброю для чоловіків, 
дороге взуття, мавп і, звичайно, чорних і білих рабів. Не було такої 
країни, куди б не плавали пунійські моряки зі своїми товарами, 
звідки не приходили би до Карфагену торгові кораблі. Не було 
таких виробів від дорогоцінних бронзових світильників до глиняних 
глеків, які не виготовляли б численні пунійські ремісники, і вільні і 
залежні від багатих торговців» [2, с. 58]. 
Карфагенське купецтво активно займалось і посередницькою 

торгівлею. Так, олію, кераміку, скло, фаянс та вино карфагеняни 
перевозили на західне узбережжя Африки, а звідти вивозили шкури 
та слонову кістку. Експортували вони також і африканські 
дорогоцінні камені. Об’єктом посередницької торгівлі виступали і 
метали з Іспанії [4, с. 79]. Значне місце у системі торговельних 
відносин Карфагенської держави відігравало рабство. Рабів 
захоплювали внаслідок воєн, їх постачальниками були пірати та 
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племінні князі. Нерідко карфагеняни вимінювали рабів однієї 
категорії на іншу. Так, на Балеарських островах високо цінувалися 
жінки і за кожну жінку карфагенські купці отримували 4 або 5 
чоловіків [15, с.43–44]. 
Карфагенська держава приділяла значну увагу торгівлі. 

Свідченням цього стала низка торговельних угод, що були укладені 
з етрусками та римлянами. Так, за угодою (509 р. до н.е.) 
проводилось своєрідне розмежування карфагенської та римської 
«сфер впливу». Давньогрецький історик Полібій наводить основні 
положення цього документу: «…римлянам і союзникам римлян 
забороняється плисти далі за Прекрасний мис, хіба до того вони 
будуть вимушені бурею або ворогами. Якщо хто-небудь занесений 
буде проти бажання, йому не дозволяється ні купувати що-небудь, 
ні брати крім того, що вимагається для лагодження судна або для 
жертви. … Ті, які прийшли у торгових справах, не можуть вчинити 
ніякої угоди інакше, як за посередництва глашатая або писаря. За 
усе те, що у присутності цих свідків не було би продано в Лівії або 
Сардинії, ручається перед продавцем держава. Якщо хтось із 
римлян з’явиться до підвладної карфагенянам Сицилії, то в усьому 
римляни користуватимуться однаковими правами з карфагенянами. 
З іншого боку, карфагенянам забороняється кривдити… латинський 
народ, підлеглий римлянам. Якщо який народ і не підлеглий 
римлянам, карфагенянам забороняється тривожити міста їх; а якщо 
яке місто вони візьмуть, то зобов’язуються повернути його в цілості 
римлянам» [16, с. 266–267]. 
Вести торгівлю на такому величезному ринку допомагали 

досконалі кораблі. Тут карфагеняни були спадкоємцями і 
продовжувачами фінікійських суднобудівників. Темпи будівництва 
часом вражали. Так, за словами давньогрецького географа 
Страбона, на карфагенських верфях під час ІІІ Пунічної війни, в 
умовах облоги міста римлянами, було побудовано за два місяці 120 
палубних військових кораблів [11, с. 766]. 
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Ведучи торгівлю, колонізуючи нові території, фінікійці виступали 
і як піонери-першопрохідці, дослідники нових земель. 
Однією з таких найбільш вражаючих експедицій стало плавання 

фінікійської ескадри навколо африканського континенту, що було 
здійснене у VI ст. до нашої ери за наказом єгипетського фараона 
Нехо II. Про цю подію пише Геродот у своїй «Історії»: «Лівія ж, 
мабуть, оточена морем, окрім того місця, де вона примикає до Азії; 
це, наскільки мені відомо, першим довів Неко, цар Єгипту. Після 
припинення будівництва каналу з Нілу в Аравійську затоку цар 
послав фінікіян на кораблях. Зворотний шлях він наказав їм 
тримати через Гераклові Стовпи, поки не досягнуть Північного моря 
і, таким чином, не повернуться до Єгипту. Фінікіяни вийшли з 
Червоного моря і потім поплили по Південному. Восени вони 
приставали до берега, і до якого б місця у Лівії не потрапляли, 
усюди обробляли землю; потім чекали жнив, а після збору врожаю 
пливли далі. Через два роки на третій фінікіяни обігнули Гераклові 
Стовпи і прибули до Єгипту. За їхніми розповідями (я-то цьому не 
вірю, нехай вірить, хто хоче), під час плавання навколо Лівії сонце 
опинялося в них з правої сторони» [17, с.197]. 
Реальність подій, описаних Геродотом, неодноразово піддавалась 

сумнівам. Проте саме останнє речення його розповіді, на думку 
багатьох дослідників [2; 5; 18; 19], підтверджує можливість такого 
плавання. За словами І. Ш. Шифмана: «Сумніви Геродота 
відбивають рівень географічних знань того часу: йому, жителеві 
Північної півкулі, здавалося неймовірним, що можна, вставши 
обличчям на захід, побачити сонце справа, тобто на півночі, а не 
ліворуч, тобто на півдні, як завжди. Але саме тому сумніватися в 
достовірності розповіді Геродота не доводиться. Плавання, про яке 
він розповів, було підготовлене усім попереднім розвитком 
фінікійського мореплавства…» [2, с. 46]. 
Нащадки стародавніх фінікійців – карфагеняни – продовжили 

освоєння нових земель і просторів. Приблизно між 505 і 450 рр. до 
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нашої ери сенат Карфагену відправляє ескадру на чолі із 
мореплавцем Ганноном. Повідомлення про цей похід збереглося до 
наших днів у вигляді своєрідного документу — так званого Перипла 
Ганнона, що є звітом про плавання загону карфагенян за Гераклові 
Стовпи [3, с. 168]. У Периплі вказувалось: «Ухвалили карфагеняни, 
щоб Ганнон плив за Гераклові Стовпи і засновував міста 
лівіофінікіян. І він відплив, ведучи шістдесят пентеконтер (судно з 
п’ятдесятьма веслами), і безліч чоловіків і жінок, числом в тридцять 
тисяч, і везучи хліб та інші припаси» [3, с.168] . 
Кораблі Ганнона пройшли Гібралтарську протоку і попрямували 

на південь, уздовж узбережжя Західної Африки. Кінцевою точкою 
експедиції стала територія сучасної Ліберії [20, с.43]. 
Подорожуючи уздовж західного берега Африки, Ганнон наносив 

на карту рельєф місцевості, берегову лінію, давав назви мисам і 
затокам. Нестача харчів і втома змусили повернути назад до 
Карфагену. Але експедиція пройшла більше 2 тис. км. Її 
результатом було заснування декількох десятків колоній, тисячі 
кілометрів освоєних територій, а головне – детальна карта значної 
частини західного узбережжя Африки [21, с. 24–25]. 
Висновки. Таким чином, фінікійці створили одну з найбільш 

квітучих цивілізацій Середземномор’я. Вона базувалася на таких 
містах-державах, як Сидон, Тір, Бібл, Угарит та ін. Ремісничо-
торгівельний характер місцевої економіки зумовив активний пошук 
нових ринків збуту та колонізацію відкритих земель. І тут саме 
вихідці з Фінікії безмежно панували на водних просторах. Про 
масштаби колонізації свідчать наступні цифри: за різними оцінками, 
вихідці з Фінікії у Х–VI ст. до н.е. заснували у Середземномор’ї і на 
атлантичному узбережжі сьогоднішніх Іспанії та Марокко понад 200 
поселень із загальною чисельністю жителів до 450 тис. чоловік [22, 
с. 155]. Однак географічні відкриття фінікійців спіткала така ж 
доля, як і їхню культуру, внаслідок чого не збереглося ні детальних 
описів, ні пам’ятників. Досвід, набутий ними у мандрівках, для 



 
ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ 
ТА  ЕКОНОМІЧНИХ  ВЧЕНЬ 

Випуск IІ (82), 2021 24 

людства був втрачений майже безслідно. Проте вони внесли 
неоцінений вклад в освоєння морських шляхів Старого Світу, 
проклавши нові маршрути, якими через 2 тис. років пройдуть 
каравели португальця Васко да Гама, встановивши прямі контакти 
між Західним Середземномор’ям та Індією. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОДАЖУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ 
ХАРЧУВАННЯ 

 

Анотація 
 

Актуальність. Постановка проблеми. Кожного року у світі розробляються та 
запроваджуються у виробництво десятки тисяч нових споживчих товарів. Проте 
нинішній понадконкурентний ринок залишає тільки незначну частку цієї продукції. 
Ринок занадто переповнений. і для того, щоб досягти успіху у сучасному агресивному 
товарному середовищі. підприємцям необхідно поглянути на товари очами споживача, 
шукати нові критерії, за якими покупці обирають той чи інший продукт або послугу, а 
це означає перехід до наступної фази життєвого циклу товару, яку пов’язують з 
інновацією. Прогнозування продажу інноваційного продукту харчування необхідно не 
тільки виробнику даного нововведення, але й суспільству загалом. Будь-який 
інноваційний продукт повинен критично аналізуватися, оскільки далеко не кожна нова 
зміна приводить до розвитку. У науковій літературі відсутнє однозначне уявлення про 
інноваційний продукт харчування і його ролі в розширенні місткості продовольчого 
ринку, особливості продажу. Це зумовило необхідність дослідження теоретичних основ 
просування інноваційних продуктів харчування на споживчий ринок. 

Мета дослідження. Дослідження особливостей, які виникають при продажу 
інноваційного продукту харчування у зв’язку з цілями, цінностями, наслідками, які 
з'являються у конкретній ситуації, пов’язаної з новаціями. Методологія (або методи 
дослідження). Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою 
загальнонаукових методів дослідження, а саме: аналізу, систематизації та узагальнення. 

Результати. У статті розкрито економічну сутність інноваційного продукту загалом й 
інноваційного продукту харчування зокрема. Визначено, що задовольнити потреби 
сучасного споживача неможливо, використовуючи тільки традиційні продукти харчування. 
Особливості продажу інноваційного продукту харчування пов’язують з активацією 
споживчого попиту і підтриманням сприятливого ставлення до підприємства. При цьому 
просування дозволяє вирішити такі завдання: інформування споживачів про інноваційний 
продукт і його властивості; формування образу інноваційного продукту харчування; зміна 
стереотипів сприйняття продукту; стимулювання учасників системи збуту. 
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Практичне значення. Запропоновано розглядати організацію процесу продажу 
інноваційних продуктів харчування як поєднання елементів збутової, цінової та 
комунікаційної політики підприємства. Перспективи подальших досліджень 
пов’язані з визначенням ефективних методів просування інноваційних продуктів 
харчування на споживчому ринку. 

 

Ключові слова: інновація, інноваційний товар, інноваційна діяльність, продаж, 
інноваційний продукт харчування, споживач. 
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PECULIARITIES OF INNOVATIVE FOOD PRODUCTS SALE 
 

Summary 
 

The article studies peculiarities of innovative food products sale. It is estimated that 
every year tens of thousands of new consumer goods are introduced into production in the 
world. However, the current over-competitive market leaves only a small share of these 
products. The emergence of a new product is often associated with innovation. It is noted 
that any innovative product must be critically analyzed, because not every new change 
leads to development. 

The economic essence of an innovative product and an innovative food product in 
particular is revealed. It defines product as such which was developed with the help of 
technological innovations application, which is characterized by the presence of new, 
different from the traditional consumer properties of food, when the degree of those 
properties expression is characterized by radical novelty, improvement, modification. It is 
manifested in the change of qualitative features of food, production technology, recipe 
composition, functional purpose, and packaging. 

Peculiarities of marketing the innovation in the innovative goods market and possible 
problems that may arise when selling an innovative product are identified. It is noted that the 
innovative product promotion is made up of a set of measures aimed at stimulating consumer 
demand and maintaining a favorable attitude to the company, providing information about the 
innovation benefits to potential consumers and stimulating their desire to acquire innovation 
through information products, promotions, and sales promotion tools. 

It is proved that the peculiarities of innovative food products sale are associated with the 
consumer demand activation and maintaining a favorable attitude towards the enterprise. 
Meanwhile promotion allows solving the following tasks: informing consumers about the 
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innovative product and its properties; forming the innovative food product image; changing 
stereotypes of product perception; stimulating participants in the sales system. 

It is proposed to consider the organization of innovative food products selling process as 
a combination of elements of the enterprise sales, pricing and communication policies. 

 

Keywords: innovation, innovative product, innovative activity, sale, innovative food 
product, consumer. 
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Постановка проблеми. Кожного року у світі розробляються та 
запроваджуються у виробництво десятки тисяч нових споживчих 
товарів. Проте нинішній понадконкурентний ринок залишає тільки 
незначну частку цієї продукції. На думку професора Гарвардської 
школи бізнесу Клейтона Крістенсена, 95% новинок зазнають 
невдачі. Це свідчить про те, що ринок занадто переповнений і для 
того, щоб досягти успіху у сучасному агресивному товарному 
середовищі та бути серед 5% успішних, підприємцю необхідно 
поглянути на товар як споживач, шукати нових критеріїв, за якими 
покупці обирають той чи інший продукт або послугу, а це означає 
перехід до наступної фази життєвого циклу товару [1], яку все 
частіше пов’язують з інновацією. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у 

розвиток теорії інновацій та організаційно-економічних аспектів 
інноваційної діяльності у просуванні інноваційних товарів на 
споживчому ринку внесли багато зарубіжних і вітчизняних 
науковців, серед яких І. Ансофф, В. Д. Базилевич, П. Друкер,  
В. Кінгстон, Г. А. Короленок, К. М. Крістенсен, О. Ю. Остальцева, 
Г. О. Симахіна, Р. А. Фатхудінов, Й. Шумпетер та ін. У роботах 
названих авторів розглянуті наукові основи значення інновацій, а 
також маркетингового забезпечення розвитку інноваційного 
продукту на ринку. Водночас у науковій літературі відсутнє 
однозначне уявлення про інноваційний продукт харчування і його 
ролі в розширенні місткості продовольчого ринку, особливості 
продажу. Це зумовило необхідність подальшого дослідження 
теоретичних основ просування інноваційних продуктів харчування 
на споживчий ринок. 
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Формулювання цілей статті й аргументування актуальності 
поставленого завдання. Прогнозування продажу інноваційного 
продукту необхідно не тільки виробнику даного нововведення, але 
й суспільству загалом. Будь-який інноваційний продукт повинен 
критично аналізуватися, оскільки далеко не всяка нова зміна 
призводить до розвитку. Тому метою нашої роботи є дослідження 
особливостей, які виникають при продажу інноваційного продукту 
харчування у зв’язку з цілями, цінностями, наслідками, які 
з'являються у конкретній ситуації, пов’язаної з новаціями. 
Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку 

торгівля стикнулася з низкою проблем: насиченість масового 
ринку, високий ступінь розмежування за рівнем доходів покупців, 
нові моделі споживчої поведінки, коммодитизація, завдяки якій 
продукти стають щораз більш і більш схожими – з точки зору якості, 
можливостей, технічних характеристик та ін., і споживачеві стає 
байдуже, який товар і якої марки купувати (оскільки з його точки 
зору всі вони однакові). Тобто відбувається процес, внаслідок якого 
товари, що мають економічну цінність і є різними за 
характеристиками (унікальність або бренд), у кінцевому підсумку 
стають простими товарами в очах ринку або споживачів. 
Такі тенденції спонукають торговельні підприємства шукати 

нових шляхів вирішення ситуації, що склалася. Одним із  
таких напрямів є активне запровадження інноваційного 
менеджменту, інноваційних технологій, інноваційної продукції до 
різних сфер бізнесу. 
У всі історичні періоди інноваційна діяльність здійснювала 

значний відбиток на життя людей. Вперше інноваційні підходи у 
наукових розробках з'явилися у ХІХ ст. Проте дослідження 
економічної сутності інновацій належить австрійцю Йозефу 
Шумпетеру. В роботі «The Theory of Economic Development» (1934) 
учений розглядав інновації, як зміни у технологіях та управлінні, як 
новітні комбінації у науці та техніці, у використанні ресурсів, у 
створенні нових товарів тощо. 
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У теперішній час потреби людства постійно зростають, а за 
допомогою інноваційної діяльності способи їх задоволення 
вдосконалюються. Якщо рішення або продукт є інноваційними, то у 
підприємства з’являється набагато більше шансів вижити та досягти 
конкурентних переваг. 
Події повсякденного життя спонукають нас практично кожного дня 

купувати товари або послуги. Товар, як економічне благо, яке 
призначене для продажу [2], володіючи певними характеристиками 
(якість, властивість, зовнішнє оформлення, назва марки, упаковка), 
здатен задовольняти наявні чи передбачувані суспільні потреби 
споживача. Завдання ж інноваційного товару – знайти новий 
найкращий спосіб розв’язання проблеми, з якою стикається велика 
кількість споживачів, пробудити у нього бажання купити такий товар. 
Ринок інноваційних продуктів має свої особливості порівняно з 

ринком традиційних товарів. Такі особливості повинні бути завжди 
у центрі уваги при розробці маркетингової стратегії підприємства. 
Зазвичай виділяють такі причини невдач при виведенні 
інноваційних товарів на ринок: 1) інноватор пропонує ринку «свій» 
продукт, не беручи до уваги результати маркетингових досліджень; 
2) продукт хороший, але ринок переоцінений; 3) невдале 
позиціонування товару на ринку; 4) витрати на продукт 
перевищили заплановані; 5) реакція конкурентів виявилася іншою, 
ніж передбачалося [3]. 
Проте шанси інноваційних товарів на успіх значно збільшуються, 

якщо: 1) продавці інноваційного продукту усвідомлюють потреби 
потенційних споживачів; 2) сам продукт характеризується високим 
співвідношенням результатів/витрат; 3) підприємство випереджує 
конкурентів за термінами впровадження інновацій; 4) у підприємства 
є можливість виділити кошти на просування продукту [4]. 
Інновації у продуктах в умовах перенасиченого ринку набувають 

особливого значення, оскільки дають можливість створити нові 
можливості на, здавалося би, переповненому споживчому  
просторі. Виявивши такі прогалини й уявивши себе у новому 
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середовищі, продавець інновацій зможе розширити свою  
аудиторію і задовольнити потреби споживачів новим і невідомим до 
сих пір способом. 
Поміж численних інноваційних товарів, які з’являються кожного 

року на ринку, особлива увага відводиться інноваційним продуктам 
харчування. Появу таких продуктів часто пов’язують зі змінами 
моделей споживацької поведінки. У сучасному світі тільки 
традиційного харчування вже недостатньо. Це викликано 
дефіцитом білків, нестачею вітамінів та інших мікронутрієнтів, 
споживанням рафінованої їжі, використанням різних харчових 
добавок, що не мають біологічної цінності. Критерії вибору 
споживачів на ринку продуктів харчування (ціна, смак і якість) 
тепер невіддільні від нових критеріїв – збалансоване харчування і 
здоровий спосіб життя, безпека і прозорість (споживачі хочуть 
знати, що саме вони споживають). Адже для забезпечення життєво 
необхідних процесів організму потрібні калорійні, якісні, повноцінні 
продукти, у достатній кількості. Як свідчить світовий досвід, досягти 
швидкої зміни структури харчування практично неможливо шляхом 
збільшення обсягів виробництва та розширення асортименту 
традиційних харчових продуктів. 
Пошук альтернативних шляхів розв’язання цієї проблеми призвів 

до необхідності розробки та реалізації нових, значно досконаліших 
технологій виробництва харчових продуктів, адекватних за 
компонентним складом потребам сучасної людини. 
На сьогодні проблема здоров’я – це не тільки прерогатива 

лікарів, але й створення індустрії здорового харчування, основою 
якої є нові технології і нові харчові продукти, виготовлені на основі 
інноваційних технологій. Здоровий спосіб життя стає не просто 
трендом, а стилем і життєвою філософією споживачів у всьому світі. 
Отже, інноваційний продукт харчування – це продукт, отриманий 

шляхом застосування технологічних інновацій, якому властива 
наявність новітніх, відмінних від традиційних продуктів харчування 
споживчих властивостей, ступінь вираження яких характеризується 
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радикальною новизною, удосконаленням, модифікацією, що 
виявляється у зміні якісних властивостей продукту харчування, 
технології виробництва, рецептурного складу, функціонального 
призначення, упаковки. Такі продукти, як цільні, так і збагачені, 
при регулярному вживанні в їжу можуть сприятливо впливати на 
здоров'я [4]. 
Характеристика інноваційного продукту харчування відповідно 

до міжнародного документу «Керівництво Осло. Рекомендації зі 
збору та аналізу даних з інновацій» вказує на те, що це [6]: 

- нова харчова продукція, отримана шляхом застосування 
радикальних інновацій; 

- значно поліпшена харчова продукція, проти вже наявної на 
національному ринку, але яка отримала нове позначення або 
визначення (найменування) у зв'язку зі значним ступенем 
удосконалення або модифікацією її властивостей, параметрів, ознак 
або характеристик, а також зміненою сферою застосування, з 
новим складом використаних матеріалів або компонентів. 
Нерідко це продукти, які вже існували на ринку, але завдяки 

покращенню споживних властивостей через змінений склад 
сировинних компонентів, вони отримали нове призначення і нову 
сферу застосування порівняно з товарами, що випускалися раніше. 
Такі продукти відрізняються новим нутрієнтним складом і наявністю 
нових сировинних інгредієнтів – органічних, функціональних, 
спеціалізованих, генно-модифікованих, біологічно-активних тощо, а 
також наділені новими технічними та комунікативними функціями, 
такими як упаковка, маркування, створення брендів, ціна за 
інновації (наприклад, морозиво з низьким вмістом цукру). Часто 
поняття інноваційного продукту харчування використовується 
поряд з такими поняттями, як «органічні продукти», «функціональні 
продукти», «продукти для здорового харчування». Така  
особливість цих продуктів подекуди не дозволяє належним чином 
визначити їхній ринок. 
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Проте можна виокремити дві великі групи інноваційних харчових 
продуктів. 

1. Традиційні продукти харчування, які реагують на зміни у 
споживчій поведінці за допомогою: розробки модифікацій наявного 
асортименту, наприклад, звичні харчові продукти, збагачені 
ессенціальними макро- або мікронутрієнтами, які надають готовим 
продуктам оздоровчих властивостей, або нової упаковки, більш 
зручної для споживача. 

2. Нові продукти харчування, що розробляються спеціально під 
запити цільової аудиторії, наприклад, харчові продукти або нові 
біодобавки до їжі, які отримані з використанням кріогенних, 
низькотемпературних, мембранних або нанотехнологій. 
З точки зору маркетингу інноваційний продукт харчування – це  

особливий товар, який є новим або покращеним продуктом 
харчування, отриманим за результатами практичних експериментів 
і дослідних робіт. Головним цільовим призначенням такого 
продукту, порівняно з наявними альтернативами, є підвищення 
якості харчування і поліпшення здоров'я людини [6]. Водночас це 
продукт, який знаходиться у середньому та високому цінових 
сегментах, перш за все через більш дорогі та натуральні інгредієнти 
(сублімати, екстракти, барвники, консерванти, ароматизатори та 
ін.). У зв'язку з цим, цінову політику необхідно здійснювати так, 
щоб споживча ціна виявилася доступною максимально більшій 
кількості покупців у межах обраного цінового сегмента. 
Специфіка ринку інноваційних товарів і інноваційних продуктів 

харчування зокрема зумовлює особливості маркетингу інновацій: 
1) вивчення потенційних споживачів на різних галузевих ринках; 
2) продаж інноваційної продукції потребує чималих зусиль з 
просування, оскільки покупець повинен «дозріти»; 3) інноваційні 
продукти повинні володіти зрозумілими для споживача перевагами 
проти теперішніх аналогів; 4) складність інноваційної продукції 
вимагає формування так званого «цілісного продукту», де його 
реальні й потенційні переваги розглядаються у комплексі [7]. 
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Упровадження результатів інновацій і наукових досліджень на 
практиці залишається одним з основних складників продажу 
інноваційного продукту харчування. 
Можливі проблеми, які виникають під час продажу інноваційного 

продукту, пов’язані з наступними чинниками: 
- потенційні споживачі, як правило, не володіють достатньою 

інформацією щодо інноваційного продукту; 
- навіть отримавши інформацію про новий продукт, споживачі не 

завжди відразу розуміють, які реальні переваги вони одержать, 
купуючи його; все нове подекуди здається людині чимось 
абстрактним; 

- споживачі зазвичай консервативні й не прагнуть до того, щоб 
стати у перші ряди користувачів нового виробу; багато міркують 
так: «Нехай спочатку це спробують інші, а потім подивимося»; 

- інноваційні продукти часто є насправді або здаються занадто 
дорогими для споживачів, які, не розуміючи переваг продукту, не 
готові платити гроші за володіння ними. 
Просування інноваційного товару – це цілий комплекс заходів, 

спрямованих на активізацію споживчого попиту та підтримання 
сприятливого ставлення до підприємства, доведення інформації про 
переваги інновації до потенційних споживачів і стимулювання 
виникнення у них бажання придбати інновацію за допомогою 
використання інформаційного продукту, рекламних заходів, засобів 
стимулювання збуту [8]. При цьому просування дозволяє вирішити 
такі завдання: інформування споживачів про інноваційний продукт і 
його властивості; формування образу інноваційного продукту 
харчування; зміна стереотипів сприйняття продукту; стимулювання 
учасників системи збуту. 
Особливості продажу інноваційних продуктів харчування 

виявляються у тому, що: 
1. Під час вибору методів просування таких товарів ключовим 

критерієм є цільовий об’єкт, на який вони спрямовані: об’єктами 
можуть виступати як окремі споживачі, так і цілі споживчі сегменти; 
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2. При розробці стратегії продажу інноваційних продуктів 
харчування слід враховувати особливості самого ринку 
інноваційних продуктів, який об’єднує потенційних споживачів 
інноваційного продукту та власне його продавців. 
Зазвичай під час продажу інноваційних продуктів харчування 

пропозиція завжди перевищує попит, і тому продавці повинні 
переконати покупця в доцільності чи вигідності придбання 
інноваційного продукту. Основною проблемою ринку інноваційного 
продукту є певна недовіра до сприйняття новинок і перед 
продавцями товару постає завдання проявити інноваційну 
активність на макро- і мікрорівнях при просуванні такого продукту. 

3. Характерною рисою для інноваційних продуктів харчування є 
складність сприйняття самої новизни продукту як такої. Особливо 
це стосується інноваційності щодо формування нової потреби або 
заміни потреби, що існує, яка вже давно сформувалася у 
споживача. 
Для того, щоб інноваційний продукт знайшов свого покупця, 

підприємствам торгівлі потрібно чітко визначитись: чи буде 
корисним такий продукт харчування для більшості споживачів, 
особливо це стосується продуктів, що наділені властивостями, які 
раніше не були притаманні для даного товару; чим цей продукт є 
кращим за вже наявні (якщо так, то з чим це пов’язано – вища 
харчова цінність, більша або менша калорійність, функціональне 
призначення, краща технологія виготовлення, новий дизайн 
упаковки та ін.). Для цього застосовуються різноманітні інструменти 
збуту, як-от: інформування споживачів про інноваційний продукт і 
його властивості; створення позитивного ставлення до 
інноваційного продукту харчування; зміна загальноприйнятого 
сприймання продукту. Ці та інші маркетингові засоби  
дозволяють активізувати споживчий попит і сформувати 
сприятливий імідж підприємства. 
Тільки маючи повне уявлення про інноваційний продукт 

харчування, можна пояснити покупцю, у чому полягає новаторство 



 
ECONOMICS  

AND MANAGEMENT OF ENTERPRISES 

Issue II (82), 2021 37 

або унікальність продукту, з'ясувати, чому цей продукт краще за 
своїх попередників і конкурентів, знайти аргументи, які покажуть 
користь і властивості продукту. 
Таким чином особливості продажу інноваційного продукту 

харчування тісно пов’язані з його основними характерними рисами: 
товар-новинка, нові властивості продукту харчування, наявність 
невеликої кількості торгових марок, зміна моделі споживацької 
поведінки, застосування нових маркетингових інструментів, зміни 
поглядів щодо харчування, необхідність розвитку інноваційної 
структури ринку [9]. 
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 

розвідок у даному напрямку. Кон'юнктурні коливання, соціальні 
перетворення, переорієнтація споживчих цінностей при виборі та 
купівлі продуктів харчування припускають об'єктивну потребу 
застосування нових підходів та інструментів до формування 
асортименту продовольчих товарів. 
Особливості продажу інноваційного продукту харчування 

пов’язані з двома складовими: технологічною, яка визначає високу 
корисність інноваційного продукту, і маркетинговою, що враховує 
критерії вибору товару споживачами: 

- створення інноваційного харчового продукту на основі 
традиційної і нетрадиційної сировини (на сьогодні інноваційний 
харчовий продукт позиціонується у таких категоріях: оздоровчі, 
функціональні, збагачені, пробіотичні, органічні продукти); 

- організація якісного сервісного обслуговування щодо 
забезпечення новою продукцією споживачів (обслуговування, 
інформування споживачів відносно правильних стереотипів 
харчової поведінки, які ґрунтуються на теоріях харчування ХХІ ст., 
доставка та ін.); 

- ціноутворення (оптимальне співвідношення ціна – якість); 
- застосування маркетингових інструментів просування товарів; 
- стимулювання збуту. 
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З метою досягнення успіху, необхідно поглянути на інноваційний 
продукт як споживач, уявити його очікування щодо даного товару. 
Перспективи подальших досліджень пов’язані з визначенням 

ефективних методів просування інноваційних продуктів харчування 
на споживчому ринку. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 
ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ КРИЗИ 

 

Анотація 
 

Актуальність. Постановка проблеми. Питання оптимізації управління витратами 
підприємства у період виникнення кризових явищ в економіці є досить актуальним. 
Нинішня криза прискорила розвиток нових тенденцій, які в майбутньому будуть мати 
визначальний вплив на діяльність підприємств торгівлі. Зокрема, це наступні тенденції: 
тенденція зміни (еволюції) бізнес моделі; чітке формулювання мети; значна орієнтація 
на зниження витрат, зростання впливу споживачів.  У зв’язку з цим для будь-якого 
підприємства надзвичайно актуальним у сучасних кризових умовах є пошук нових 
способів оптимізації витрат, швидка реакція на зміни зовнішніх умов діяльності, 
врахування сучасних технологічних та технічних рішень для продовження ефективної 
та безперебійної діяльності. 

Мета дослідження – розробка дієвого механізму оптимізації процесу управління 
витратами підприємств торгівлі в кризових умовах функціонування. Методологія. У 
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процесі виконання дослідження використано загальнонаукові методи: метод системного 
аналізу – для з’ясування основних категорій дослідження; абстрактно-логічний метод – 
для теоретичного узагальнення та висновків про сутність управління витратами, 
основні етапи даного процесу; графічний метод – для наочного представлення 
теоретичного й аналітичного матеріалу щодо відображення основних аспектів 
оптимізації процесу управління витратами в кризових умовах 
функціонування. Результати. У статті обґрунтовано необхідність оптимізації процесу 
управління витратами в кризових умовах функціонування підприємств торгівлі. 
Розглянуто основні наукові підходи до управління витратами та деякі їхні недоліки. 
Автором запропоновано основні елементи оптимізації процесу управління витратами в 
кризових умовах на підприємствах торгівлі, що дозволить їм вийти з кризи з 
найменшими втратами та зберегти завойовані ринкові позиції. Особливу увагу 
приділено обґрунтуванню важливості автоматизації процесу управління та необхідності 
вкладень в нові види реклами, розвиток омніканальності та розвиток безпечних 
безготівкових платіжних систем. Практичне значення. Запропоновані елементи 
оптимізації системи управління витратами можуть допомогти в стабілізації фінансової 
стійкості підприємства та збереженні відповідного рівня ефективності під час кризи. 
Перспективи подальших досліджень. Перспективами подальших досліджень в 
цьому напрямку є розширення системи показників KPI в аспекті управління витратами 
та їх подальше застосування в практичній діяльності підприємств торгівлі. 

 

Ключові слова: управління витратами, омніканальність, ключові показники 
ефективності. 

Кількість джерел: 11; кількість рисунків: 1. 
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OPTIMIZATION OF COST MANAGEMENT PROCESS OF TRADE 
ENTERPRISES UNDER THE TERMS OF CRISIS 

 

Summary 
 

The issue of optimization of enterprise’s cost management during the economic  
crisis is quite relevant. The current crisis has accelerated the development of new trends 
that will have a decisive impact on the activities of trade enterprises in future.  
In particular, these trends are the following: the trend of change (evolution) of the business 
model; clear purpose formulation; significant focus on reduction in costs, increase of 
consumer influence. 
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In this regard, it is extremely important for any company to find new ways of cost 
optimization and a quick response to changing external conditions, taking into account 
modern technological and technical solutions in order to continue the efficient and smooth 
operation under current crisis conditions. 

The aim of the article is to develop an effective mechanism for optimization of the cost 
management process of trade enterprises in crisis conditions. The following general 
scientific methods were used in the process of research: the method of system analysis - to 
clarify the main categories of research; the abstract and logical method - for theoretical 
generalization and conclusions about the essence of cost management, the main stages of 
this process; the graphical method - to visualize the theoretical and analytical material to 
reflect the main optimization aspects of the cost management process under crisis 
operating conditions. 

The article substantiates the necessity for optimization of the cost management process 
of trade enterprises in crisis conditions. The main scientific approaches to cost management 
and some of their shortcomings are considered. The author proposes the main elements for 
optimization of the cost management process of trade enterprises under crisis conditions, 
which will allow them to get out of the crisis with the least losses and maintain the acquired 
market position. A special attention is paid to substantiation of the importance of the 
management process automation and the need to invest in new types of advertising, the 
development of omni-channels and the development of secure non-cash payment systems. 
The proposed optimization elements of the cost management system can help stabilize the 
enterprise’s financial position and maintain an appropriate efficiency level during the crisis. 
Prospects for further research in this area are to expand the system of KPIs in terms of cost 
management and their further application in practical activities of trade enterprises. 

 

Keywords: cost management, omni-channel, key performance indicators. 
Number of sources – 11; number of drawing – 1. 
 

Постановка проблеми. Сьогодні, в кризовий період розвитку 
України, що переважною мірою зумовлений пандемією Covid-19, 
важливим завданням будь-якого підприємства є забезпечення 
стабільної діяльності, утримання конкурентних позицій, збереження 
фінансової стійкості. Здатність підприємства вчасно і швидко 
реагувати на виклики в кризовий період та зберегти відповідний 
рівень ефективності діяльності якраз і визначається таким рівнем 
витрат, який дозволить почуватися підприємству фінансово та 
економічно безпечно. Найвищим вмінням власників і менеджменту 
компаній є використання будь яких умов діяльності (в т.ч. і 
кризових) на свою користь, зокрема з метою оптимізації витрат, 
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освоєння нових напрямків діяльності, автоматизації тих чи інших 
господарських процесів, для пошуку нових способів залучення 
лояльних клієнтів та ін. 
Загалом нинішня криза прискорила розвиток нових тенденцій, 

які в майбутньому будуть мати визначальний вплив на діяльність 
підприємств торгівлі. Зокрема, це наступні тенденції: тенденція 
зміни (еволюції) бізнес моделі; формулювання мети; значна 
орієнтація на зниження витрат, зростання впливу споживачів. 
У зв’язку з цим для будь-якого підприємства надзвичайно 

актуальним у сучасних кризових умовах є пошук нових способів 
оптимізації витрат, швидка реакція на зміни зовнішніх умов 
діяльності, врахування сучасних технологічних та технічних рішень 
для продовження ефективної та безперебійної діяльності. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність витрат як 

економічної категорії, питання обліку витрат розкриваються у 
працях багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених: Ф. Бутинця,  
О. Терещенка, В. Амосова, М. Грещака, Н. Задорожної, С. Голова, 
К. Друрі та ін. Проблемними питаннями управління витратами 
займалися науковці та практики: М. Портер, О. Данилюк, Г. Партин, 
І. Бланк та ін. 
Значну увагу в наукових працях приділено дослідженню аспектів 

стратегічного управління витратами. Найбільш поширений підхід 
підтримували такі вчені, як Дж. Шанк, Т. Дроздова, Г. Краюхін, В. 
Кустарьов, Т. Адаменко, В. Савчук, В. Шульга, які зазначали про 
те, що концепція стратегічного управління витратами є поєднанням 
трьох напрямів стратегічного менеджменту. 
Незважаючи на це, комплексних наукових досліджень 

вітчизняних вчених щодо розробки гнучкої системи управління 
витратами в умовах глобальних криз немає. Більшість пропозицій 
дослідників стосується надання рекомендації щодо удосконалення 
діючої системи стратегічного управління витратами на 
підприємствах та практично не охоплює тактичний її рівень. Також 
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недостатньо таких наукових досліджень, які зосереджуються на 
специфіці діяльності підприємств торгівлі. 
Постановка завдання. Метою статті є розробка дієвого 

механізму оптимізації процесу управління витратами підприємств 
торгівлі в кризових умовах функціонування. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Жодна з 

попередніх криз не викликала такий спад діяльності підприємств, 
як криза, викликана пандемією Covid-19. Після нетривалого 
ажіотажного попиту на товари першої необхідності підприємства 
торгівлі зіткнулися з суттєвим падінням обсягів продажу та 
рентабельності. Окрім цього, з’явилися інші проблеми: виникнення 
суттєвої статті витрат щодо захисту співробітників і клієнтів, 
порушення термінів поставок, зміна споживчих потреб клієнтів, 
потреба в нових формах онлайн-комунікації та реклами. 
У нинішніх реаліях зростання обсягів онлайн-торгівлі 

підприємства вимушені обирати одну з бізнес-моделей: 
приєднатися до існуючих онлайн платформ, створити свій власний 
онлайн майданчик чи продовжити роботу в звичному режимі. Окрім 
ефективності у продажах, сьогодні підприємства торгівлі повинні 
бути також ефективними в онлайн-постачанні, доставці додому, 
аналізі даних, автоматизації процесів, машинному навчанні. Тобто 
підприємствам слід розвивати омніканальність. Омніканальний 
маркетинг – практика інтеграції кількох каналів із метою створення 
цілісного та послідовного обслуговування клієнтів [1]. Така 
стратегія – окрема стаття витрат для підприємства. 

Covid-19 продемонстрував підприємствам, що споживач очікує 
чогось більшого, ніж просто продукція, яку вони продають. 
Покупець очікує демонстрації цінностей, підтримку соціальних 
проблем. Адже у посткарантинному періоді соціальна позиція буде 
визначальною. 
Відбувається суттєве переосмислення вартості провадження 

бізнесу. Оскільки традиційні форми скорочення витрат в умовах 
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COVID-19 є недостатніми, то замість того, щоб просто знижувати 
витрати і підвищувати ціни, роздрібні торговці будуть ретельніше 
аналізувати вартість своїх активів: магазинів, працівників і 
лояльність покупців. Поряд з цим, криза підштовхне компанії 
інвестувати в нові технології для підвищення ефективності 
управління ланцюжками постачання й управління запасами. 
Внаслідок суттєвого зростання обсягу купівель онлайн, 

підприємства торгівлі здійснюватимуть інвестиції в інноваційні 
технології, що сприятимуть зростанню безпечності та зручності 
цього виду купівель. 
Зазначені тенденції розвитку торгівлі вимагають переосмислення 

процесу управління витратами на підприємствах торгівлі. 
Насамперед відзначимо, що процес управління витратами 

повинен бути налагоджений ефективно не тільки в період кризи, а 
завжди. Якщо на підприємстві цей процес був налаштований з 
самого спочатку, то криза не повинна вплинути на маржу бізнесу. 
Виключної важливості набуває оперативна реакція топ-
менеджменту і власників бізнесу. 
За найбільш поширеним трактуванням, управління витратами – 

це складний багатоаспектний і динамічний процес, що включає 
управлінські дії, метою яких є досягнення високого економічного 
результату діяльності підприємства [2]. Також у більшості 
економічних та наукових працях зазначається, що управління 
витратами на підприємстві передбачає виконання всіх функцій 
управління, тобто функції повинні реалізовуватися через елементи 
управлінського процесу: прогнозування, планування, нормування, 
організацію, калькулювання, мотивацію й стимулювання, облік, 
аналіз, регулювання та контроль витрат [3, с. 58]. 
Широко вживаною у фінансовому менеджменті є традиційна 

концепція управління витратами, яка полягає в оцінці витрат на 
одиницю продукції чи підрозділи підприємства. Звісно, вона 
більшою мірою актуальна для виробничих підприємств [4, с. 37]. 
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Ще за одним підходом система управління витратами обов’язково 
повинна містити стратегічний та оперативно-тактичний рівні [5, 
с. 18]. Значну увагу в дослідженнях також приділено таким 
елементам управління витратами, як технологія управління 
витратами, методи управління, аналітичні особливості та основні 
показники. 
Поряд з традиційним підходом широкого поширення набула 

концепція стратегічного управління витратами, яка передбачає 
поєднання трьох напрямів стратегічного менеджменту: аналіз 
вартісного ланцюга (від каналів постачання до каналів розподілу), 
аналіз стратегічного позиціонування, аналіз витратоформуючих 
факторів [6, с. 82]. У праці І. О. Бланка «Торговий менеджмент» 
зазначається, що основу управління витратами на підприємствах 
торгівлі складає їх планування. Основними етапами такого 
планування є аналітична робота, обґрунтування основних 
напрямків економії поточних витрат, розрахунок планових сум 
поточних витрат, розробка бюджетів. Тобто така планова робота 
майже тотожна традиційному підходу до управління витратами 
підприємства [7, с. 228–229]. Але значною мірою усі зазначені 
наукові розробки не враховують швидкість зміни умов 
функціонування підприємств та такі глобальні кризи, як пандемія 
COVID-19. Тому існуючі системи управління витратами потребують 
оптимізації з урахуванням сучасних умов функціонування. 
Загалом, якщо розглядати оптимізацію процесу управління 

витратами, як елемент фінансової стратегії, то можна акцентувати 
увагу на таких основних елементах оптимізації бізнес-процесу: 

1) спрощення – тобто структурування бізнесу (спрощення 
комунікацій, економія часу на наради, переміщення відрядження, 
виявлення дублювання бізнес-процесів); 

2) цифровізація – використання новітніх цифрових технологій; 
3) автоматизація – налаштування процесу так, щоб він 

функціонував з мінімальним людським втручанням або без нього 
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(наприклад, автоматичне генерування та друк ТТН, розсилка 
реклами, акційних пропозицій та ін.); 

4) трансформація – перелаштування та адаптація бізнес-моделі 
чи діючого процесу з урахуванням сучасних реалій функціонування 
підприємства [8]. 
Оптимізація процесу управління витратами повинна враховувати 

сучасні реалії розвитку сфери торгівлі, вплив пандемії COVID-19, а 
також обов’язково базуватися на існуючих управлінських підходах 
та методах обліку і контролю. 
Процес оптимізації має будуватися з урахуванням таких основних 

принципів управління витратами: 
1. Системний підхід до управління витратами полягає у тому, що 

ефективність управління витратами оцінюють за ефективністю 
найбільш слабкої ланки системи. 

2. Єдність методів, що практикуються на різних рівнях управління 
витратами характеризує практичне застосування на різних рівнях 
управління єдиних підходів та методів з метою забезпечення 
виконання спільної мети. 

3. Органічне поєднання зниження витрат з високою якістю 
торгово-операційного процесу та процесу обслуговування клієнтів. 

4. Принцип «недопущення зайвих затрат» – полягає в повній 
ліквідації фактів безгосподарності, простоїв, наднормативних витрат 
та істотного зниження величини витрат непродуктивного характеру. 

5. Своєчасність, повнота та достовірність інформаційного 
забезпечення щодо рівня витрат. 

6. Принцип масової участі персоналу підприємства 
(партисипативності) в процедурах системи управління витратами 
полягає у поглибленому ознайомленні кожного працівника 
незалежно від посади з характером діяльності, структурою та 
завданнями підрозділу й підприємства. 
З урахуванням вищевикладеного, під час оптимізації процесу 

управління витратами підприємств торгівлі в кризовий період 
можуть використовуватися такі методи оптимізації: 
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- аналітичні: SWOT-аналіз, ABC-аналіз, аналіз основних 
показників KPI, функціонально-вартісний аналіз, аналіз 
автоматизації процесів та ін.; 

- універсальні методи: метод усунення часових розривів, метод 
узгодження результатів з затраченими ресурсами, зменшення 
входів та виходів тощо; 

- комплексні методи: метод TQM (Total Quality Management), 
аутсорсинг, бенчмаркінг та ін. 
Отже, розширена схема процесу управління витратами в умовах 

кризи може містити наступні елементи: 
1. Оцінка стратегічних цілей управління витратами на 

найближчий період. 
Необхідно визначити, як можна скоротити витрати, на чому 

можна миттєво зекономити, а на чому можна зменшити витрати, але 
не варто. На цьому етапі корисно провести аналіз за методикою «А 
що, якщо?». Скажімо, що, якщо було б на 20% фінансових ресурсів 
більше для рекламної кампанії, то наскільки вона була б 
ефективнішою? З допомогою такого аналізу можна відсікти сумнівні 
та неефективні витрати. 

2. Вибір бізнес-процесу управління витратами за тим чи іншим 
напрямом (напрямами). 
Під час побудови такого бізнес-процесу не слід надто детально 

зупинятися на поточній ситуації, документуючи кожну деталь. 
Найважливішим є визначення мети даного бізнес-процесу (суттєве 
скорочення витрат, повна відмова від деяких статей витрат, чи 
навпаки, інвестування в цифровізацію та розвиток онлайн-торгівлі 
та ін.) і визначення внеску даного процесу в загальний ланцюжок 
цінності. 
Такі бізнес-процеси можуть розроблятися (чи удосконалюватися) 

в таких сферах: 
- процес управління витратами, які безпосередньо пов’язані з 

обслуговуванням клієнтів; 
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- процес управління інвестиціями (витратами на розвиток нових 
платформ та майданчиків для здійснення торгівлі онлайн, 
витратами на розвиток безпечних безготівкових платіжних систем); 

- процес управління рекламними витратами (в т. ч. витрати на 
розвиток омніканальності); 

- процес управління витратами на персонал (перенавчання, 
скорочення персоналу, оцінка витрат на підтримку працівників у 
період локдауну, оцінка ефективності віддаленої роботи 
працівників). 

3. Побудова деталізованого бізнес-процесу, що є пріоритетним у 
ланцюжку створення цінності/доходу. 
Яким би не був вибір стосовно оптимізації того чи іншого процесу 

управління витратами, він повинен орієнтуватися на утримання або 
зростання результатів та цінності компанії. 

4. Відкидання зайвих процесів (або їхніх елементів), що не 
відповідають критеріям ефективності управління витратами. 
На цьому етапі важливим є пошук дублюючих дій або процесів, 

надлишкових правил та робіт. Ідентифікація так званих «вузьких 
місць», які «висмоктують» витрати з обігу, також є значущим 
моментом в оптимізаційній роботі щодо управління витратами. 

5. Пошук дієвих ключових показників ефективності – KPI (Key 
Performance Indicators), які точно відображають ефективність того 
чи іншого процесу управління витратами. 
У найбільш загальному вираженні KPI – це фінансова та 

нефінансова система оцінки, яка допомагає компанії визначати 
рівень досягнення стратегічних та поточних цілей. 
Основоположниками цієї системи оцінки вважаються П. Друкер та 
Д. Пермантьєр, які обґрунтували важливість таких показників в 
аспекті мотивації персоналу компанії [9; 10]. Сьогодні зазвичай 
вимірюють наступні характеристики роботи підприємства: 1) 
корисний ефект (чистий прибуток, обсяг продажів, кількість 
клієнтів); 2) побічний ефект (наприклад, плинність персоналу, 
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кредиторська заборгованість); 3) витрати ресурсів (будь-які 
витрати, які можна виміряти у грошовому виразі); 4) 
співвідношення корисного ефекту до затрат ресурсів / часу (оцінка 
ефективності роботи) [11]. В свою чергу, для підприємств торгівлі 
можна виокремити такі основні категорії показників ефективності 
бізнес-процесів: час; якість продукції/послуги; вартість закупівлі; 
задоволеність споживача та ін. і розглядати їх у взаємозв’язку з 
процесом оптимізації витрат. 
В умовах зростання обсягів онлайн-покупок зростає важливість 

аналізу ефективності вкладень в розвиток даного каналу продажу. В 
аспекті витрат можна запропонувати наступні показники, які 
відображатимуть ефективність вкладень в розвиток онлайн-торгівлі: 

1. Ефективність вкладень в залучення одного клієнта (LTV – Life 
Time Value): 

ПП ЗагLTV Ч Ч= ´  або Кл ЗалLTV Д В= -                   (1), 

де ППЧ  – частота повторних покупок; 

ЗагЧ  – загальний час співпраці з клієнтом; 

КлД  – дохід від клієнта; 

ЗалВ  – витрати на залучення та утримання клієнта. 

Високе значення показника свідчить про високий рівень 
лояльності клієнтів, які із задоволенням повертаються за 
повторними покупками. 

2. Вартість залучення клієнта (Customer Acquisition Cost – CAC): 

ЗалКл

ВР ІДПСАС
К

+
=                                    (2), 

де ВР– витрати на рекламу; 
ІДП  – витрати на інші додаткові послуги (копірайтинг, дизайн, 

програмне забезпечення, інші накладні витрати; 

ЗалКлК  – кількість залучених нових клієнтів за рахунок зазначених 

коштів. 
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3. Рівень окупності рекламної кампанії ( РКROI ): 

100%Вкл
РК

Вкл

Д РROI
Р
-

= ´                             (3), 

де Д  – дохід від рекламних вкладень; 

ВклР  – вартість інвестицій в рекламну кампанію. 

Використання KPI дозволяє побачити картину зверху, визначити 
вузькі місця і ризики, а значить посилити контроль та/або скласти 
план пом’якшення. Такі специфічні показники можуть виконувати 
також моніторингову функцію для підприємства на відповідному 
етапі функціонування. 

6. Автоматизація бізнес-процесів – елемент оптимізації, який має 
використовуватися на кожному етапі і поєднувати всі складові 
процесу управління витратами. 
Структуровано основні складові оптимізації процесу управління 

витратами на підприємствах торгівлі наведено на рис. 1. 
Наведені етапи оптимізаційного процесу не повинні виконуватися 

у строгій послідовності. Навпаки, після виконання чи перегляду 
одного з елементів, підприємство може повертатися до інших етапів 
чи поєднувати одночасно декілька. При цьому заходи автоматизації 
є наскрізними і повинні максимально впроваджуватися на всіх 
управлінських стадіях. 
Під час оптимізації процесу управління витратами потрібно 

відповісти на два ключових питання:  
1) як мінімізувати витрати при збереженні відповідного рівня 

ефективності діяльності?  
2) як зробити такий оптимізаційний процес більш гнучким і 

здатним до швидких змін? Це поєднання забезпечить довготривалу 
оптимізацію через постійне вдосконалення і гнучку реакцію на 
будь-які зміни умов функціонування. 
Криза майже завжди відкриває нові можливості для розвитку, 

якщо підприємство вчасно реагуватиме на її виклики. Гнучкість, 
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адаптивність, швидкість змін є тими перевагами, які може набути 
кожна компанія в такі кризові періоди. Це стосується усіх бізнес-
процесів, що впроваджені на підприємстві. Але особливого 
значення набуває процес управління витратами, оскільки саме він 
визначатиме фінансову стійкість підприємства, подальшу 
ефективність та рівень конкурентоспроможності. 

 
Рис. 1. Основні елементи оптимізації процесу управління витратами 

підприємств торгівлі 

Оцінка стратегічних цілей управління витратами на 
найближчий період 

Вибір бізнес-процесу управління витратами за тим чи іншим 
напрямком (напрямками) 

Побудова деталізованого процесу, що є пріоритетним в 
ланцюжку створення цінності/доходу 

Відкидання зайвих процесів (або їх елементів), що не 
відповідають критеріям ефективності управління витратами 

 

Пошук дієвих ключових показників ефективності – KPI (Key 
Performance Indicators) 

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 

Автоматизація бізнес-процесу управління витратами 

 
 
 

1. Визначення 
мети оптимізації 

2. Пошук 
альтернатив 

3. Аналітична 
робота та 
моніторинг 

 

Принципи оптимізації процесу 
управління витратами 

 

Методи оптимізації управління 
витратами 
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Висновки з дослідження і перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку. Оптимізувати негнучкі процеси 
управління витратами на підприємстві в період глобальної кризи є 
надзвичайно актуальним завданням. Запропоновані нами елементи 
оптимізації процесу управління витратами на підприємствах торгівлі 
допоможуть їм вийти з кризи з найменшими втратами та зберегти 
завойовані ринкові позиції. Важливим під час реалізації такого 
удосконаленого процесу є виявлення фінансових можливостей  
для вкладень в нові види реклами, розвиток омніканальності  
та розвиток безпечних безготівкових платіжних систем. Наскрізним 
елементом повинна стати автоматизація процесу на всіх його 
етапах. Перспективами подальших досліджень в цьому напрямку є 
розширення системи показників KPI в аспекті управління  
витратами та їх подальше застосування в практичній діяльності 
підприємств торгівлі. 
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ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРАМИ 
ЛОЯЛЬНОСТІ 

 

Анотація 
 

Актуальність. Постановка проблеми. В умовах нестабільності економічного 
розвитку, що зумовлено низкою економічних, політичних та соціальних факторів, для 
підприємств різних галузей економіки вагомого значення набуває боротьба за дійсних і 
потенційних споживачів товарів. У такій ситуації виникають питання доцільності 
розробки і впровадження сучасних інноваційних методів впливу на споживача, серед 
яких можна розглядати програми лояльності, які спрямовані на побудову 
взаємовигідних відносин з цільовими аудиторіями. Результати зусиль, які підприємства 
спрямовують на завоювання прихильності клієнтів через системи лояльності, в 
кінцевому підсумку, повинні бути виражені у показниках ефективності системи 
лояльності. Особливу цінність мають показники ефективності, виражені у грошовому 
виразі, адже кожна система лояльності має витратну та прибуткову складові, які 
необхідно постійно аналізувати та контролювати. 

Мета дослідження полягає у групуванні теоретичних підходів до оцінки 
ефективності розробки та реалізації програми лояльності та можливість їх імплементації 
у практичну діяльність підприємств. 

Методологія. У процесі виконання дослідження використано загальнонаукові 
теоретичні методи: системний аналіз, метод наукової абстракції, а також абстрактно-
логічний метод для узагальнення та групування підходів до оцінки витрат на розробку 
та реалізацію програми лояльності. Результати. У статті підходи до оцінки 
ефективності витрат на розробку, впровадження та реалізацію програми лояльності 
об’єднано у декілька груп: оцінка витрат на реалізацію програми лояльності через 
загальну систему показників оцінки лояльності споживача до підприємства чи його 
товарів (ціна переходу; час споживання; частка споживчої лояльності; відносна 
лояльність; перевага торговельної марки; поділ потреб; оцінка ставлення; залишковий 
індекс промоутера; конверсійна модель; комплексна модель); визначення ефективності 
програми лояльності, враховуючи зміни обсягу продажу або зміни прибутку 
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підприємства; оцінка ефективності інвестиційних проектів (чистий приведений дохід 
(NPV, Net Present Value), індекс доходності або рентабельності (Profitability Index, PI), 
період окупності програми лояльності (Payback Period, Pay-Back Period, PBP), внутрішня 
норма доходності (Internal Rate of Return, IRR)); а також визначення ефективності 
витрат на реалізацію програми лояльності на основі показника ROMI (Return of 
Marketing Investment). Визначено показники, які можуть бути застосовані для оцінки 
ефективності витрат на впровадження та реалізацію програми лояльності. Практичне 
значення. Застосування запропонованих підходів та окремих показників оцінки 
ефективності програми лояльності дозволить оптимізувати маркетингову діяльність 
підприємства, що в майбутньому дасть можливість вивести на новий якісний рівень 
управління підприємством загалом та маркетинговими комунікаціями зокрема. 
Перспективи подальших досліджень. У майбутніх дослідженнях доцільно 
проаналізувати вплив окремих факторів на ефективність програм лояльності 
підприємств різних галузей економіки. 

 

Ключові слова: програма лояльності, витрати, дохід, прибуток, ефективність, 
показники ефективності. 
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APPROACHES TO EVALUATION 
OF LOYALTY PROGRAM EFFICIENCY 

 

Summary 
 

The article defines that enterprises face questions of expediency of development and 
introduction of modern innovative methods of influence on the consumer, among which it is 
possible to consider loyalty programs, which are directed on building of mutually beneficial 
relations with target audiences. Important for the analysis of enterprise loyalty programs 
are performance indicators, expressed in monetary terms, because each loyalty system has 
a profitable and costly component. The main approaches to assessing the effectiveness of 
costs for the development and implementation of a loyalty program are analyzed and 
grouped into several groups: assessment of costs for the implementation of a loyalty 
program through a common system of indicators of consumer loyalty to the company or its 
products (transition price; share of consumer loyalty, relative loyalty, brand advantage, 
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division of needs, ratio assessment, residual promoter index, conversion model, complex 
model); determining the effectiveness of the loyalty program, taking into account changes 
in sales or changes in company profits; assessment of the effectiveness of investment 
projects (NPV, Net Present Value); index of profitability or profitability (Profitability Index, 
PI); payback period loyalty program (Payback Period, Pay-Back Period, PBP) internal rate of 
return (Internal Rate) of Return (IRR), as well as determining the cost-effectiveness of the 
implementation of the loyalty program on the basis of ROMI (Return of Marketing 
Investment). Identifies indicators that can be used to assess the cost-effectiveness of the 
implementation and implementation of the loyalty program. cost-effectiveness for the 
implementation and implementation of the loyalty program will optimize the marketing 
activities of the enterprise, which in the future will bring to a new level of quality 
management of the enterprise in general, and marketing communications in particular. 

 

Keywords: loyalty program, costs, income, profit, efficiency, efficiency indicators. 
Number of sources – 11. 
 

Постановка проблеми. Результати зусиль, які підприємства 
спрямовують на завоювання прихильності клієнтів через системи 
лояльності, в кінцевому підсумку повинні бути виражені у 
показниках ефективності програми лояльності. Особливу цінність 
мають показники ефективності, виражені у грошовому виразі, адже 
кожна система лояльності має прибуткову та витратну складову, які 
необхідно постійно аналізувати та контролювати. Ця стаття є 
продовженням досліджень автора, здійснених у роботі [11]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні питання 

визначення ефективності маркетингової діяльності підприємств є 
об’єктом дослідження визнаних фахівців з маркетингу. У свою 
чергу, окремі підходи до оцінки витрат на розробку та реалізацію 
програми лояльності є об’єктом дослідження як закордонних, так і 
вітчизняних науковців. Зокрема, основи бюджетування діяльності 
підприємств охарактеризовані в роботі [1], а підходи до 
маркетингового управління лояльністю споживачів у праці [2]. У 
дослідженні [3] розкрито суть принципів та методів управління 
клієнтами у процесі впровадження системи лояльності. Як 
об’єктивна умова розвитку підприємництва, теоретико-методичні 
аспекти оцінки лояльності споживачів розглянуті у роботах  
Н. В. Кузьминчук, Т. М. Куценко, О. Ю Терованесової [4] та  
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В. М Неткової [6]. Автори Г. В. Мисака, А. О. Шмідт аналізують 
підходи до обліку програм лояльності в стимулюванні  
клієнтів [5]. Теоретико-методологічні основи формування 
ефективних систем лояльності досліджені О. А. Соболєвою-
Терещенко, В. В. Жарніковою [8]. Ключові аспекти оцінки витрат на 
розробку та реалізацію програми лояльності розглянуті Р. Шоу та Д. 
Мерріком [10]. Окремі питання, пов’язані з тематикою даної статті, 
розглядались автором у попередніх наукових дослідженнях, як 
самостійно, так і у співавторстві з В.А. Нікульчою [7; 9; 11]. 
Мета статті полягає у групуванні теоретичних підходів до оцінки 

ефективності розробки та реалізації програми лояльності і 
визначення можливості їх імплементації у практичну діяльність 
підприємств. 
Виклад основного матеріалу. Прибуткова складова системи 

лояльності полягає у зростанні обсягів продажу, оптимізації вартості 
залучення нових клієнтів, зменшенні збитків від шахрайства, 
доходів, отриманих внаслідок автоматизації процесів, скороченні 
витрат на персонал. Витратна складова системи лояльності, перш 
за все, пов’язана з необхідністю придбання і впровадження 
технологічно-аналітичної платформи, яка дозволить акумулювати і 
постійно оновлювати інформацію по кожному клієнтському рахунку, 
а також забезпечить зв’язок всіх касових апаратів або точок 
продажу мережі з аналітичним ядром, в якому зберігаються 
правила нарахування та списання бонусів. Саме невизначеність та 
нерозуміння необхідності постійного аналізу показників 
ефективності системи лояльності часто приводить до згортання 
останніх [8, c. 87–88]. 
З метою оцінки ефективності витрат на впровадження та 

реалізацію програми лояльності можна використовувати декілька 
підходів та, відповідно, показників: 

1. Оцінка витрат на реалізацію програми лояльності через 
загальну систему показників оцінки лояльності споживача до 
підприємства чи його товарів. Для оцінки споживчої лояльності до 
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брендів фахівцями з маркетингу розроблені різні методичні  
підходи [6]: 

1.1. Ціна переходу – визначається максимальна ціна на 
продуктовий або сервісний бренд, при якій споживач відмовляється 
від його споживання й «перемикається» на інший бренд. У разі 
низького рівня ціни витрати на програму лояльності визнають 
неефективними, і навпаки. 

1.2. Час споживання – визначається максимальний час, 
протягом якого споживач купує бренд. У разі короткого відрізку 
часу споживання продукції витрати на програму лояльності 
визнають неефективними, і навпаки. 

1.3. Частка споживчої лояльності – проводиться порівняння 
брендів щодо тривалості використання однією групою споживачів. У 
разі зниження витрати на програму лояльності визнають 
неефективними, і навпаки. 

1.4. Відносна лояльність – використовується 100-бальна шкала 
в опитуванні про бажання споживача товару «перемкнутися» на 
інший бренд. Чим більше бажання споживача перейти на 
використання іншого товару, тим більшою мірою витрати на 
програму лояльності є неефективними, і навпаки. 

1.5. Перевага торговельної марки – складається рейтинг через 
виділення бренда зі списку за рівнем переваги. Чим вищу позицію 
займає товар в даному рейтингу, тим ефективнішими є витрати на 
програму лояльності, і навпаки. 

1.6. Поділ потреб – встановлюється відношення кількості й 
частоти покупок певного бренда до загальної кількості покупок. 
Чим більші зазначені показники, тим ефективнішими є витрати на 
програму лояльності, і навпаки. 

1.7. Оцінка ставлення – проводиться опитування споживачів 
товару, в якому вони вказують, яке із трьох тверджень найкраще 
описує їхні почуття відносно торговельної марки: «Є багато причин, 
щоб продовжити використовувати й ніяких причин, щоб 
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відмовитися»; «Є багато причин, щоб продовжити використовувати, 
але також багато причин, щоб відмовитися»; «Є кілька причин, щоб 
використовувати, але багато причин, щоб відмовитися». Кожне 
твердження створює ваговий рейтинг, чим вищим він буде, тим 
ефективнішими є витрати на програму лояльності, і навпаки. 

1.8. Залишковий індекс промоутера – використовується 10-
бальна шкала в питанні про те, «наскільки ймовірно, що ви 
порекомендуєте підприємство другу або колезі». Чим вищий бал, 
тим ефективніші витрати на програму лояльності, і навпаки. 

1.9. Конверсійна модель – застосовуються чотири показники: 
задоволеність торговельною маркою, наявність і якість 
альтернативи, важливість вибору бренду, ступінь непевності або 
подвійності відносин. Чим вищі значення перших трьох показників і 
нижче значення четвертого, тим ефективнішими є витрати на 
програму лояльності, і навпаки. 

1.10. Комплексна модель – вимірюються: показники повторних 
покупок, відсоток покупок кожного бренду, кількість куплених 
брендів (товарів під різними брендами); розмір витрат на 
перемикання на інший бренд; рівень задоволеності; добре 
ставлення до бренду, яке оцінюється через збереження відносин до 
бренду при зміні цін конкурентами, повага до бренда, довіра до 
бренду; прихильність, яка оцінюється через кількість взаємодії 
прихильних споживачів з іншими споживачами із приводу 
улюбленого бренду. Здійснюється комплексна оцінка зазначених 
показників та робляться відповідні висновки про ефективність 
витрат на програму лояльності. 
Важливим моментом під час використання цієї системи 

показників є оцінка їх у часі. Тобто необхідно здійснювати 
порівняння на початку періоду реалізації програми лояльності, під 
час та після закінчення. 

2. Визначення ефективності програми лояльності, враховуючи 
зміни обсягу продажу або зміни прибутку підприємства. 
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2.1. Визначення ефективності програми лояльності, враховуючи 
зміни обсягу продажу: 

1 2
1

V VE
В
-

= , 

де Е1 – ефективність програми лояльності, враховуючи зміни 
обсягу продажу; 

V1 – обсяг продажу до початку реалізації програми лояльності; 
V2 – обсяг продажу після завершення програми лояльності; 
В – сума витрат на впровадження та реалізацію програми 

лояльності. 
2.2. Визначення ефективності програми лояльності, враховуючи 

зміни розміру прибутку: 

1 2
2

П ПE
В
-

= , 

де Е2 – ефективність програми лояльності, враховуючи зміни 
розміру прибутку; 
П1 – прибуток підприємства до початку реалізації програми 

лояльності; 
П2 – прибуток підприємства після завершення програми 

лояльності; 
В – сума витрат на впровадження та реалізацію програми 

лояльності. 
3. Якщо розглядати витрати на програму лояльності як 

інвестиційні, то доцільно використовувати показники оцінки 
ефективності інвестиційних проектів. Відповідно оцінювати 
ефективність витрат на програму лояльності можна в категоріях 
інвестиційного управління. Отже, може бути використана така 
система показників: 

3.1. Чистий приведений дохід (NPV, Net Present Value) – чистий 
приведений до теперішньої вартості (дисконтований) дохід або, в 
дослівному перекладі, чиста теперішня вартість. Цей показник може 
дати змогу отримати абсолютну величину ефекту від реалізації 
програми лояльності. Він є різницею між сумою приведених до 
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теперішньої вартості всіх грошових потоків доходів та сумою всіх 
дисконтованих грошових потоків витрат на програму лояльності за 
весь період її реалізації. Такий показник при одноразових витратах 
за програмою лояльності розраховують за формулою: 

1 (1 )

n

to
t

Rt L
i

NPV
=

= -
+å , 

де NPVo – чистий приведений дохід програми лояльності з 
одноразовим здійсненням витрат на програму лояльності; 

Rt – чистий грошовий потік за окремі інтервали загального 
періоду реалізації програми лояльності; 

L – сума одноразових витрат на реалізацію програми лояльності; 
і – дисконтна ставка (норма приросту капіталу; прийнятна для 

програми лояльності норма доходу), виражена десятковим дробом; 
n – кількість інтервалів у загальному розрахунковому періоді t. 
За умови, що витрати на програму лояльності здійснюються у 

декілька етапів, чистий приведений дохід розраховують за 
формулою: 

1 1(1 ) (1 )

n m

m t t
t t

N
i

PV Rt Lt
i= =

= -
+ +å å , 

де NPVm – чистий приведений дохід програми лояльності з 
багаторазовим здійсненням витрат; 

Lt – сума витрат на програму лояльності за окремими інтервалами 
загального періоду її реалізації. 

3.2. Індекс доходності або рентабельності (Profitability Index, PI) 
дає змогу порівняти обсяг витрат на програму лояльності з 
очікуваним чистим грошовим потоком від реалізації проекту. Такий 
показник при одноразових витратах за програмою лояльності 
розраховують за формулою: 

1
/

(1 )

n

t
о i

P Rt L
t

I
=

=
+å  

де PIо – індекс (коефіцієнт) доходності програми лояльності з 
одноразовим здійсненням витрат на програму лояльності; 
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Rt – сума чистого грошового потоку за окремими інтервалами 
загального періоду реалізації програми лояльності; 

L – сума одноразових витрат на реалізацію програми лояльності; 
і – дисконтна ставка (норма приросту капіталу; прийнятна для 

програми лояльності норма доходу), виражена десятковим дробом; 
n – кількість інтервалів у загальному розрахунковому періоді t. 
За умови, що витрати на програму лояльності здійснюються у 

декілька етапів, індекс (коефіцієнт) доходності розраховують за 
формулою: 

1 1
/

(1 ) (1 )

n

t t
m

n

tP Rt Lt
t i

I
i= =+ +

= å å , 

де PIm – індекс (коефіцієнт) доходності програми лояльності з 
багаторазовим здійсненням витрат; 

Lt – сума витрат на програму лояльності за окремими інтервалами 
загального періоду її реалізації. 

3.3. Період окупності програми лояльності (Payback Period, Pay-
Back Period, PBP) – кількість часу, необхідна для покриття витрат на 
програму лояльності. 

T L
P

= , 

де T – період окупності; 
L – витрати на програму лояльності; 
P – очікуваний щорічний прибуток від реалізації програми 

лояльності. 
3.4. Внутрішня норма доходності (Internal Rate of Return, IRR) –

процентна ставка, яка описує рентабельність програми лояльності. 
Термін «внутрішня» підкреслює факт, що ця процентна ставка є 
характеристикою витрат програми лояльності і не залежить від 
оточення, ринкових процентних ставок, вартості капіталу, інфляції 
тощо. Внутрішня норма прибутку визначається як процентна 
ставка, при якій чиста поточна вартість (сума здисконтованих 
вартостей всіх доходів та витрат, пов’язаних з програмою 
лояльності) дорівнює нулю. Розраховується за такою формулою: 
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1 n
SI R n
L

R = - , 

де IRR – внутрішня норма доходності програми лояльності; 
Sn – дохід за n-період; 
L – витрати на програму лояльності. 
4. Визначення ефективності витрат на реалізацію програми 

лояльності на основі показника ROMI (Return of Marketing 
Investments), який є похідним від фінансового коефіцієнта ROI 
(Return of Investments) та показує рівень повернення інвестицій у 
маркетингову діяльність. Цей показник для програм лояльності 
може бути розрахований за формулою: 

валовий прибуток - інвестиції в програму лояльності
інвестиції в програму лояльності

ROMI =  

При цьому рентабельність інвестицій вимірюється у відсотках, 
позитивне значення відповідає фінансовій вигоді, а негативне 
значення відповідає збитку, а валовий прибуток визначається 
різницею між виручкою і повною собівартістю послуги, яка включає 
змінні і постійні витрати. Але на практиці іноді буває проблематично 
визначити, який дохід отримали за результатами програми 
лояльності, важко виокремити часовий проміжок отримання доходу 
від проведеного заходу. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким 

чином, підходи до оцінки ефективності програми лояльності можна 
об’єднати у декілька груп: оцінка витрат на реалізацію програми 
лояльності через загальну систему показників оцінки лояльності 
споживача до підприємства чи його товарів (ціна переходу; час 
споживання; частка споживчої лояльності; відносна лояльність; 
перевага торговельної марки; поділ потреб; оцінка ставлення; 
залишковий індекс промоутера; конверсійна модель; комплексна 
модель); визначення ефективності програми лояльності, 
враховуючи зміни обсягу продажу або зміни прибутку 
підприємства; оцінка ефективності інвестиційних проектів (чистий 
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приведений дохід (NPV, Net Present Value), індекс доходності або 
рентабельності (Profitability Index, PI), період окупності програми 
лояльності (Payback Period, Pay-Back Period, PBP), внутрішня норма 
доходності (Internal Rate of Return, IRR)); а також визначення 
ефективності витрат на реалізацію програми лояльності на основі 
показника ROMI (Return of Marketing Investments). Використання 
зазначених показників у практичній діяльності підприємств дасть 
можливість підвищити ефективність маркетингової діяльності 
загалом і комунікаційної зокрема. Вважаємо, що в подальших 
дослідженнях доцільно проаналізувати вплив окремих факторів на 
ефективність програм лояльності. 
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
У СФЕРІ ТОРГІВЛІ 

 

Анотація 
 

Актуальність. У сучасних умовах підвищення ролі послуг у сфері торгівлі 
недостатньо розроблені теоретичні, методичні та науково-практичні аспекти засобів, 
методів і систем управління якістю обслуговування на торговельних підприємствах. Це 
зумовлює дослідження теоретичних підходів до визначення якості обслуговування, 
визначення елементів забезпечення високого рівня обслуговування та, на основі 
узагальнення основних проблем управління і умов реалізації процесного управління, 
вибір можливих заходів підтримки якості на зазначеному рівні, його поступового 
підвищення, а також оцінку зазначених дій. 

Мета дослідження – виділення проблем управління якістю обслуговування у сфері 
торгівлі. Але для цього необхідно визначити сутність поняття «якості» та «якості 
обслуговування», виділити та проаналізувати елементи якісного обслуговування, 
виявити проблеми, причини неякісного обслуговування та надання торговельних послуг 
та запропонувати можливі заходів, щодо їх усунення. Методологія. У процесі 
дослідження використовувалися загальнонаукові методи. Для визначення сутності 
поняття «якості» та «якості обслуговування» використовувався метод аналізу та, 
систематизуючи підходи, було визначено власне трактування. Для виділення основних, 
на мою думку, елементів якісного обслуговування використано метод дедукції. Щоб 
виявити проблеми, причини неякісного обслуговування та надання торговельних 
послуг, застосовувався емпіричний метод, що надало можливість запропонувати 
можливі заходи щодо їх усунення. 

Результати. Під час дослідження визначено основні елементи забезпечення 
високого рівня обслуговування: висока, професійна кваліфікація працівників; надання 
додаткових послуг з придбання продукції; передові методи продажу товарів; інтенсивне 
використання реклами та інформації; широкий, стабільний асортимент, що відповідає 
запитам споживачів; повна відповідність чинним правилам продажу та торговій системі, 
що представляє собою високий рівень управління якістю обслуговування у сфері 
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торгівлі. Також окреслено такі проблеми зниження якості обслуговування, як: неповні 
консультації продавців, малий асортимент продукції, повернення від покупців, 
відсутність дешевих товарів, помилка касира під час роботи. Практичне значення. 
Результати даного дослідження можуть використовуватись підприємствами сфери 
торгівлі, а саме їхніми менеджерами для поточного покращення та «оздоровлення» 
підприємства сфери торгівлі. Перспективи подальших досліджень. Подальшого 
вивчення вимагає питання запровадження та управління соціальною відповідальністю 
на підприємствах сфери торгівлі. 

 

Ключові слова: торговельне підприємство, управління якістю, якість, якість 
обслуговування, проблеми якості, елементи якісного обслуговування. 
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PROBLEMS OF QUALITY SERVICE MANAGEMENT IN TRADE 
 

Summary 
 

Under modern conditions of increasing the role of services in the field of trade, the 
theoretical, methodological and scientific-practical aspects of means, methods and systems 
of quality management of services at trade enterprises are insufficiently developed. This 
leads to the study of theoretical approaches to determining the quality of service, 
identifying elements of ensuring a high level of service and, based on generalizing the main 
management problems and conditions of process management, choosing possible measures 
to maintain quality at this level, its gradual improvement and evaluation of these actions. 

The article defines the essence of the concept of "quality" and "quality of service", 
analyzes the elements of quality service, identifies problems, causes of poor service and 
provision of trade services, and suggests possible measures to eliminate them. 

The study identified the following problems of reducing the quality of service, such as: 
incomplete consultation of sellers, a small range of products, returns from customers, lack 
of cheap goods, and cashier error during operation. But this requires: high, professional 
qualifications of employees; providing additional services for the purchase of products; 
advanced methods of selling goods; intensive use of advertising and information; wide, 
stable range that meets consumer demands; full compliance with current sales rules and 
the trading system, which represents a high level of quality management in the field of 
trade. Further study requires the introduction and management of social responsibility in 
enterprises in the field of trade. 
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Постановка проблеми. Як відомо, останніми роками 
спостерігається тенденція підвищення ролі послуг, зокрема у сфері 
торгівлі, яка є невід’ємною частиною економічних процесів у будь-
якій державі. Якість обслуговування завжди була ключовим 
моментом при реалізації продукції як продовольчого, так і 
непродовольчого сектору, впливаючи на обсяги продажу, 
успішність діяльності підприємства. Саме вона створювала ефект 
мультиплікатора у національній економіці. Ефективність діяльності 
підприємств на ринку повністю залежить від того, наскільки їхні 
послуги відповідають стандартам якості, тому потреба управління 
підвищення якості обслуговування у сфері торгівлі актуальна для 
всіх підприємств сьогодні, адже торгівля досі займає лідируюче 
положення в структурі економіки України. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Щодо якості 

обслуговування, то різні науковці, у розрізі певних видів торгівлі 
описували теоретичні аспекти суті якості, якості обслуговування: 
А. М. Бундюк, О. Ю. Цуканов, Ю. В. Шумлянський, І. Г. Пандяк, 
О. В. Благоразумова, Ю. В. Кошелева, О. О. Лазаренко, 
М. П. Мальська. Проблеми підвищення якості обслуговування в 
торгових організаціях описували у своїх працях: Е. А. Наципаєва, 
Е. Р. Давидов, А. Ю. Мунши, Л. Ю. Александрова, Ш. М. Мунши  
та інші. 
Метою дослідження є виявлення проблем управління якістю 

обслуговування у сфері торгівлі. Для цього необхідно вирішити 
наступні завдання: 

- визначити сутність поняття «якості» та «якості 
обслуговування»; 

- виділити та проаналізувати елементи якісного обслуговування; 
- виявити проблеми, причини неякісного обслуговування та 
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надання торговельних послуг та запропонувати можливі заходи 
щодо їх усунення. 
Виклад основного матеріалу. На сьогодні недостатньо 

розроблені теоретичні, методичні та науково-практичні аспекти 
засобів, методів і систем управління якістю обслуговування на 
торговельних підприємствах. Це вимагає аналізу теоретичних 
підходів до визначення якості обслуговування, аналізу елементів 
забезпечення високого рівня обслуговування та, на основі 
узагальнення основних проблем управління і умов реалізації 
процесного управління, – вибору коригувальних і 
попереджувальних дій для підтримки якості на зазначеному рівні, 
його поступового підвищення, а також оцінки зазначених дій. 
А. М. Бундюк, О. Ю. Цуканов, Ю. В, Шумлянський зазначають, 

що багатозначність трактувань поняття «якість» визначається тим, 
що у різних випадках, різними авторами, за різних обставин під 
якістю розуміється велика кількість різноманітних специфічних 
властивостей предметів і явищ [1, с.138]. 
Зокрема, одне з тверджень було наведено ще 

Арістотелем: якість — одна з 10 категорій, на які Арістотель поділив 
усі речі реальності. Як одна з таких категорій, якість – це побічна 
обставина, за допомогою якої річ є якогось типу чи виду; побічна 
обставина, що вказує, якою є річ (її змістовні якості та форми) і як 
річ діє (її здатності та навички); побічна обставина, котра є 
зовнішньою оцінювальною формою [2]. Тобто має позитивний 
ефект, який не схожий на попередній і є кращим за інші реакції. 
О. В. Благоразумова, Ю. В. Кошелева, О. О. Лазаренко 

вважають, що якість – найважливіший складовий елемент 
конкурентоспроможності продукції (послуг) [3]. Адже будь-який 
товар буде виділятись на ринку тоді, коли матиме кращі 
характеристики, ніж товари інших конкурентів. 
Як зазначають М. П. Мальська, І. Г. Пандяк, якість 

обслуговування – це комплексна категорія, один з найважливіших 
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показників ефективності функціонування готельних підприємств, 
об’єкт аналізу, планування і управління, [4]. В аспекті технології 
обслуговування вищезгадані вчені акцентували, що якість 
останнього – це сукупність характеристик процесу й умов 
обслуговування, які забезпечують задоволення встановлених чи 
можливих потреб споживача. Складовими якості обслуговування у 
торговому підприємстві є оптимальність складу основних і 
додаткових послуг, економія часу споживачів у процесі 
обслуговування, якість продукції, експлуатаційна якість приміщень 
для споживачів, технічна досконалість прийомів і методів праці 
персоналу, дотримання правил торгівлі і норм поведінки персоналу 
[5]. Тобто, щоб управляти якістю, потрібно оптимізувати основні і 
додаткові послуги, скоротити час споживачів у процесі 
обслуговування, підвищити якість продукції, покращити 
експлуатаційну якість приміщень для споживачів, вдосконалити 
технічні прийоми і методи праці персоналу, забезпечити 
дотримання правил торгівлі і норм поведінки персоналу. 
На мою думку, якість обслуговування – це певні процеси, які 

формують загальне враження у покупців про ту чи іншу організацію 
загалом, впливають на прибуток, репутацію, здійснення повторних 
покупок та успіх підприємства на ринку. Тобто, якість 
обслуговування є надважливою складовою, яка включає в себе 
безліч факторів, що впливають на здатність підприємства 
задовільнити встановлені та можливі потреби споживачів. А 
управління якістю обслуговування – це складний процес 
забезпечення основних та додаткових послуг, створення умов та 
підтримка якості продукту, оптимізоване технічне обслуговування 
споживачів, забезпечення дотримання правил торгівлі і норм 
поведінки персоналу. 
Більшість вчених, оцінюючи якість обслуговування, одностайно 

pозглядає його, виходячи з витpат часу покупців на пpидбання 
товаpів і умов, у яких покупець здійснює покупку. Якість 
обслуговування, на їхню думку, визначається: 



 
ECONOMICS  

AND MANAGEMENT OF ENTERPRISES 

Issue II (82), 2021 71 

- як мінімальний час, витpачений на пpидбання товаpів, і 
комфоpт обслуговування; 

- як цілий комплекс тоpгового обслуговування від фоpмування 
потpеб на виpоби до остаточної підготовки його споживачеві або як 
оптимізація витpат для покупців і для сфеpи обслуговування. 
Деякі автоpи оцінку якості тоpговельного обслуговування 

пpопонують оцінювати як ступінь задоволення суспільної або 
особистої потpеби в пpоцесі пpидбання матеpіальних благ, хоча це 
є головним пpизначенням тоpгівлі споживчими товаpами. 
Х. Й. Роглев вважає, що споживач – центральною ланкою трьох 

ключових аспектів системи якості. Задоволеність споживача може 
бути досягнута лише за наявності гармонії між відповідальним 
керівництвом, людськими і матеріальними ресурсами, а також 
структурою системи якості. Керівництво несе відповідальність за 
розробку політики у сфері якості послуг і задоволення споживачів. Її 
успішна реалізація залежить від тієї уваги, яку керівництво приділяє 
розробці та ефективному функціонуванню системи якості [7]. Тому 
важливо визначити, які елементи забезпечення високого рівня 
обслуговування впливають на позитивне рішення споживача (рис. 1). 

 
Рис. 1. Елементи забезпечення високого рівня обслуговування* 
*Джерело: розроблено автором самостійно. 

висока, професійна кваліфікація працівників; 

широкий, стабільний асортимент, що відповідає запитам споживачів; 

надання додаткових послуг з придбання продукції; 

передові методи продажу товарів; 

інтенсивне використання реклами та інформації; 

повна відповідність чинним правилам продажу та торговій системі. 
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Хоча поняття «рівень обслуговування споживачів» є 
узагальненим, воно визначається низкою конкретних елементів, які 
відіграють різну роль у забезпеченні цього рівня обслуговування. 
Найважливіші з точки зору покупців та експертів з торгівлі 
елементи зображені на рис. 1. 
У комплексі функцій тоpгового менеджменту, одне з пpовідних 

місць посідає упpавління пpоцесом обслуговування покупців у 
магазині. Pеалізації цієї функції повинна пpиділятися велика увага в 
силу її високої значущості у забезпеченні pозвитку тоpгового 
підпpиємства і підвищенні ефективності його діяльності. 
Існує безліч доказів того, що в реальному світі найважливішим 

моментом прийняття рішення про покупку є створення середовища, 
в якому існують довірчі відносини. Відомо, що коли клієнт вибирає 
між компаніями, його «несвідоме почуття схвалення» має таку ж 
силу переконання, як і думка близького друга. Однак не слід 
забувати, що відчуття зростаючого задоволення в процесі купівлі 
для покупців важливіше надійності чи ціни. 
Е. А. Наципаєва і Е. Р. Давидов виділяють такі проблеми низького 

рівня обслуговування в організаціях, що спеціалізуються на торгівлі 
[8, с. 31]: 

- низький рівень кваліфікації персоналу (технічні знання про 
товар продавців-консультантів залишають бажати кращого); 

- мінливість асортименту; 
- часті зміни в ціновій політиці та багато інших. 
Вважаю, що це передумови, які стають причинами виникнення 

проблеми неякісного обслуговування. Адже відсутність знань 
персоналу про товар сприяють поверненню товарів від покупців, 
які не отримали бажаного результату. Мінливість товару може 
спричинити наданню некваліфікованої консультації щодо певного 
продукту. Часті зміни у ціновій політиці можуть спричинити помилку 
касира та зміщенню дешевого товару дорогим або навпаки. 
Очевидно, що управління цим процесом є необхідністю, оскільки 
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якість обслуговування – важливий фактор підвищення 
конкурентоспроможності організації торгівлі. 
Тому, зважаючи на передумови виникнення проблем неякісного 

обслуговування, можемо запропонувати заходи, які допоможуть їх 
усунути (рис. 2). 

 
Рис. 2. Можливі заходи, щодо усунення неякісного обслуговування 
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Порядок і кількість дій з торгового обслуговування визначається 
асортиментом, формами реалізації продукції і наявністю додаткових 
послуг, які магазин надає клієнтам. Але слід зауважити, що на 
торгове обслуговування також впливає те, в якому стані 
знаходиться матеріально-технічна база торгової точки й інші 
фактори. Загалом порядок дій у рамках обслуговування клієнтів у 
торгових точках виглядає так: 

1. Зустріч покупців. Це відправна точка взаємодії з покупцями. 
Щоб залучити клієнтів, магазини вдаються до різних рекламних 
методів, створюють привабливий дизайн інтер'єру. Відвідування 
магазину формує в клієнта перше враження. На цьому етапі людина 
повинна зрозуміти, що саме тут йому варто придбати той чи інший 
товар. На формування першого враження у споживача 
безпосередньо впливає чистота торгового приміщення, зовнішній 
вигляд продавців, їхнє привітне ставлення і уважність. 

2. Визначення потреб клієнта. Продавцю слід до того, як 
покупець задасть питання, ввічливо поцікавитися, яка продукція 
його цікавить. Після визначення попиту продавцеві необхідно 
запропонувати товари, відповідні озвученим побажанням. Якщо 
бажаної продукції немає в асортименті, можна запропонувати 
альтернативу. Існують також магазини самообслуговування, де 
люди самостійно вибирають товари. Але в цьому випадку 
продавець може грамотно проконсультувати клієнта і допомогти 
йому у виборі. 

3. Консультування та демонстрація продукції. Під час 
демонстрації продавець повинен володіти достатньою інформацією 
про властивості товарів, показувати продукцію в роботі (наприклад, 
якщо клієнта цікавить техніка – магнітоли або смартфони), знати 
про норми споживання (наприклад, скільки тканини потрібно для 
пошиття того чи іншого виробу), сучасні модні тенденції, умови 
зберігання продукції тощо. Торгові точки найчастіше вдаються до 
допомоги фахівців для консультацій клієнтів – дієтологів, лікарів і т. 
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д. Консультації повинні бути корисними й інформативними.  
Ні в якому разі не слід нав'язувати товар і прагнути його  
скоріше продати. 

4. Технічні дії з продажу. Йдеться про відбір, відмірювання або 
зважування, нарізки потрібної кількості продукції. Тип подібних дій 
визначається асортиментом продукції. Наприклад, якщо магазин 
продовольчий, продавці в основному зважують продукти. Зважують 
і деякі види непродовольчих виробів (наприклад, цвяхи і сипучі 
матеріали). Якщо клієнт відвідує магазин самообслуговування, то 
складає товар в спеціальний кошик і йде до каси, щоб 
розрахуватися за нього. На касі продавець упаковує і вручає 
покупку. 

5. Розрахунок за товар. Один з принципових етапів торгового 
обслуговування. При грамотній його організації можна значно 
прискорити процес обслуговування і підвищити культуру продажів. 
Досягти цього можна, зокрема, вибором раціональної системи 
розрахунку, підбором кас і належною підготовкою осіб, які 
розраховують покупців. 

6. Пакування продукції. Завершальний етап торгового 
обслуговування, що вимагає наявність у продавця відповідних 
умінь і навичок [9]. 
Для того, щоб усі ці етапи були витримані, варто 

використовувати системи оцінки якості обслуговування у сфері 
торгівлі. Існуючі системи оцінки якості в сфері торгівлі поділяються 
на реактивні і проактивні. У першому випадку ритейлер займає 
пасивну позицію й отримує інформацію про рівень обслуговування 
з поточної звітності (дані про середню вартість купівлі за касовими 
чеками, за наявності системи підвищення лояльності – про 
лояльних покупців, що дозволяє фіксувати певну інформацію про 
учасників акції з підвищення лояльності, дані про повернення 
товару, скарги, що надходять, і запити покупців), оперативно 
реагуючи на невдоволення, виражене клієнтами. При використанні 
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цього підходу роздрібні оператори нерідко використовують різні 
CRM-програми для систематизації контролю. 
Під стандартом сервісного обслуговування фахівці розуміють 

правила роботи з обслуговування споживача (користувача) товару 
та, насамперед, покупця товару протягом періоду, який передує 
купівлі, у період здійснення купівлі та післяпродажного 
використання. Стандарти сервісного обслуговування – це 
організаційно-інструктивні та частково методичні матеріали, які 
розробляються системотехніками, спеціалістами із сервісу та 
економістами підприємства-виробника і торгового посередника [10]. 
Важливо також проводити періодичне навчання та підвищення 

кваліфікації персоналу. А. Ю. Мунши, Л. Ю. Александрова і Ш. М. 
Мунши вважають, що у процесі навчання необхідно 
використовувати компетентнісний підхід, який дозволить торговому 
персоналу: 

- опанувати всебічну та повну інформацію про функціональні 
особливості, принципи дії реалізованої в магазині продукції; 

- дізнатися про переваги товару порівняно з аналогічним 
товаром конкурентів; 

- понять вигоди і цінності свого товару для покупців; 
- навчитися в цікавій та доступній формі доносити необхідну 

інформацію до своїх покупців; 
- оволодіти технікою проведення презентації, аргументації, 

нейтралізації заперечень, успішного укладення торговельної  
угоди [11]; 

- запровадження соціальної відповідальності на підприємстві 
торгівлі, що сприятиме підвищенню та усвідомленню наслідків 
некомпетентнісних дій. 
Висновки та пропозиції. Отже, якість обслуговування – це 

певні процеси, які формують загальне враження у покупців про ту 
чи іншу організацію загалом, впливають на прибуток, репутацію, 
здійснення повторних купівель та успіх підприємства на ринку. 
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Тобто, якість обслуговування включає в себе: зустріч покупців, 
визначення потреб клієнта, консультування та демонстрація 
продукції, технічні дії з продажу, розрахунок за товар, пакування 
продукції, що впливають на здатність підприємства задовільнити 
встановлені та можливі потреби споживачів. 
Нами було визначено проблеми зниження якості обслуговування: 

неповні консультації продавців, малий асортимент продукції, 
повернення від покупців, відсутність дешевих товарів, помилка 
касира під час роботи. Проте цих проблем можна уникнути, 
використовуючи такі основні елементи забезпечення високого рівня 
обслуговування у сфері торгівлі, як: висока, професійна 
кваліфікація працівників; надання додаткових послуг з придбання 
продукції; передові методи продажу товарів; інтенсивне 
використання реклами та інформації; широкий, стабільний 
асортимент, що відповідає запитам споживачів; повна відповідність 
чинним правилам продажу та торговій системі. 
Подальшого вивчення вимагає питання запровадження та 

управління соціальною відповідальністю на підприємствах сфери 
торгівлі. 
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МОДЕЛЬ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ 
З ЛІНІЙНИМИ ФУНКЦІЯМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ 

 

Анотація 
 

Актуальність. Постановка проблеми.  Людський фактор чинить негативний 
вплив на процеси природокористування та забруднення навколишнього середовища 
рештками виробничої діяльності, які у випадку нехтування ними приводять до 
екологічних криз, зміни клімату, суттєвого погіршення якості середовища 
життєдіяльності людини. З розвитком екологічної освіти, культури, наукової та 
інформаційної підтримки суспільства у його прагненні до створення екологічно 
безпечного життєвого простору людини дуже актуальними є проблеми екологізації 
економіки, механізми екологізації, пов’язані із впровадженням у виробництво 
технологій, які є безвідходними або максимально наближеними до них. Також існує 
гостра необхідність збалансування її соціально-економічних і екологічних 
характеристик. Ці характеристики апріорі передбачають, що у сучасних умовах 
економіка та екологія тісно взаємопов’язані, тому будь-яку економіку чи економічну 
систему потрібно розуміти як єдину цілісну еколого-економічну систему, що на відміну 
від її складових підсистем, володіє деякими, властивими тільки їй особливостями. 

Мета дослідження – розробка динамічних моделей екологізації односекторної 
економіки в умовах соціально-економічної кластеризації. Складність еколого-
економічної системи як об’єкта дослідження потребує розробки нової методології 
дослідження, яка поєднує комплекс принципів, методів і засобів наукового пізнання, які 
використовуються у різних наукових напрямах. 

Результати. Розроблено динамічну модель односекторної економіки, у якій, крім 
виробництва основної агрегованої продукції, здійснюється також утилізація виробничих 
відходів. Формалізація моделі враховує також соціально-економічну кластеризацію 
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суспільства, що дозволяє виокремити у моделі групи власників виробництв і робітників 
та описати динаміку їхніх ліквідних заощаджень, роль яких у функціонуванні економіки 
є принципово важливою. Крім цих величин, до змінних моделей належать також ціна на 
основну продукцію, тариф на утилізацію виробничих решток і обсяг забруднення 
довкілля неутилізованими відходами. У сукупності усі змінні моделі формують фазовий 
простір траєкторій еколого-економічної динаміки. Модель призначена для якісного та 
кількісного аналізу динаміки еколого-економічних систем описаного типу. Дослідження 
такої динаміки можливе у режимі імітаційних експериментів з моделлю, результати яких 
дозволяють виявити загальні тенденції та закономірності розвитку односекторної 
економіки в умовах її екологізації та соціально-економічної кластеризації. 

Практичне значення. Встановлені за результатами експериментальних досліджень 
з моделлю особливості та характеристики можуть служити важливим інформаційним 
забезпеченням для розробки сценаріїв еколого-економічного розвитку та системи 
підтримки прийняття управлінських рішень щодо функціонування та динаміки еколого-
економічних систем у реальній практиці. 

Перспективи подальших досліджень. Розробка інформаційного та програмного 
забезпечення моделі складає предмет подальших досліджень у цьому напрямі. 

 

Ключові слова: модель, еколого-економічна динаміка, односекторна економіка, 
функція економічної поведінки, соціально-економічна кластеризація. 
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MODEL OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC DYNAMICS WITH 
LINEAR FUNCTIONS OF ECONOMIC BEHAVIOR 

 

Summary 
 

There has been analyzed a decisive role of negative impact of human factors on the 
processes of nature management and environmental pollution by the remnants of 
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production activities, which in case of neglect lead to environmental crises, climate change 
and significant deterioration of the quality of human life. The urgency of the problem of 
economy ecologization, the mechanisms of ecologization associated with the introduction of 
technologies that are waste-free or most closely approximate to them, with the 
development of environmental education, culture, scientific and information support of 
society in its quest to create environmentally safe living space and, also, the need to 
balance its socio-economic and environmental characteristics have been disclosed. These 
characteristics a priori suggest that in modern conditions economy and ecology are closely 
interrelated, therefore, any economy or economic system should be understood as a single 
integral ecological-economic system which, in contrast to its constituent subsystems, has 
some peculiarities inherent only to it. The complexity of the ecological and economic system 
as an object of research requires the development of a new research methodology that 
combines a set of principles, methods and tools of scientific knowledge used in various 
scientific fields. There has been developed dynamic model of a one-sector economy, in 
which, in addition to the production of basic aggregative products, industrial waste 
utilization is also carried out. The formalization of the model also takes into account the 
socio-economic clustering of society, makes it possible to identify groups of production 
owners and workers in the model and describe the dynamics of their liquid savings, whose 
role in the functioning of the economy is fundamentally important. In addition to these 
values, the model variables also include the price of basic products, the tariff for the 
disposal of production residues and the volume of environmental pollution by non-utilized 
waste. Taken together, all variable models form the phase space of the trajectories of the 
ecological-economic dynamics. The model is designed for a qualitative and quantitative 
analysis of the dynamics of ecological-economic systems of the described type. The 
research of such dynamics is possible in the mode of simulation experiments with a model, 
the results of which make it possible to identify general trends and patterns of development 
of a one-sector economy in terms of its ecologization and socio-economic clustering. The 
features and characteristics established as a result of experimental studies with the model 
can serve as an important information support for the development of scenarios of 
ecological-economic development and management decision on the functioning and 
dynamics of ecological-economic systems in real practice. 

 

Keywords: model, ecological-economic dynamics, one-sector economy, function of 
economic behaviour, socio-economic clustering. 

Number of sources – 10. 
 

Постановка проблеми. Однією із найбільш глобальних проблем 
сучасного світу є проблема забруднення навколишнього 
середовища, якість якого залежить не тільки від природних 
процесів, але й від неадекватної відносно природного середовища 
поведінки людського суспільства. Антропогенний фактор нерідко є 
визначальним чинником екологічних криз і катастроф, наслідки 
яких (зміна клімату, повені, посухи тощо) ми спостерігаємо уже 
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сьогодні. У зв’язку з цим особливої гостроти та актуальності набули 
процеси екологізації економіки та власне розробки екологічних 
стандартів людської життєдіяльності загалом. Механізми такої 
екологізації найперше передбачають організацію виробництв з 
безвідходними технологіями або з максимально можливими 
обсягами утилізації виробничих решток, а на гуманітарному рівні 
соціально-економічних відносин у суспільстві – розвиток 
екологічної культури, освіти, інформаційної та наукової підтримки 
мотивів і рішень щодо екологізації життєвого простору людини. 
Екологізація економіки як об’єкт наукового дослідження потребує 
використання широкого теоретичного та прикладного 
інструментарію, у тому числі методології математичного 
моделювання. Саме моделювання і складає предмет досліджень у 
пропонованій роботі. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальні наукові 

дослідження процесів еколого-економічної взаємодії були 
започатковані у другій половині XX ст., що фактично збіглося з 
появою перших серйозних екологічних криз та їхніх негативних 
наслідків для людського суспільства. Тоді власне і з’явилися 
знамениті наукові праці Дж. Форрестера [1],  
Д. Медоуза [2], В. Леонтьєва та Д. Форда [3] і багатьох інших 
науковців світу. Згодом наукове обґрунтування еколого-
економічних проблем і переходу до так званого сталого розвитку 
стало пріоритетним для науки у багатьох країнах світу. Ця 
тенденція збереглася до сьогодні. Не маючи змоги здійснити у 
рамках даної праці навіть оглядовий аналіз найбільш знакових 
праць та результатів дослідження еколого-економічних систем і 
процесів, зазначимо лише, що вагоме місце серед таких досліджень 
займають також праці українських науковців, зокрема у галузі 
моделювання. Це праці І. Ляшенка [4], М. Михалевича [5], А. 
Онищенка [6] тощо, результати яких сумісно з результатами інших 
вчених сформували потужний методологічний базис для подальших 
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наукових досліджень у цьому важливому науковому напрямку, який 
охоплює ще чимало невивчених питань. Що стосується проблем 
еколого-економічного моделювання, то потребує глибшого 
обґрунтування проблема збалансованої екологізації та соціалізації 
економіки і розробка відповідних моделей. 
Формулювання цілей статті. Сумісна екологізація та 

соціалізація економіки передбачає формалізацію цих процесів за 
допомогою показників стану економічної системи, які описують як її 
екологічні, так і соціально-економічні характеристики. Таку 
формалізацію можна здійснити, припустивши, що економіка є 
односекторною, тобто такою, що одночасно виробляє основну 
агреговану продукцію та здійснює утилізацію створеного 
забруднення. Реалізують цю функцію економіки одні і ті ж власники 
виробництв та їхні працівники, що, власне кажучи, формують два 
кластери суспільства, які є безпосередніми творцями необхідної для 
суспільства основної продукції (ОП) та продукції «чисте довкілля» 
(ПЧД). Отже, метою цієї праці є розробка динамічних моделей 
екологізації односекторної економіки в умовах соціально-
економічної кластеризації, що є логічним продовженням наукових 
досліджень авторів [7–10]. 
Виклад основного матеріалу. Перш ніж приступити до 

формалізації пропонованої моделі, введемо ряд позначень. Отже, 

нехай M  і N  – кількість власників виробництв і робітників, 

задіяних у односекторній економіці, відповідно; Mz  і Nz  – ліквідні 

заощадження (заощадження) власника і робітника (вважається, що 
власники та робітники є рівнозначними за величиною заощаджень 

у своїй групі); p  – ціна на ОП; p%  – тариф на утилізацію; z  – обсяг 

забруднення довкілля неутилізованими виробничими рештками; a  
та b  – частки заощаджень власника, які він виділяє на споживання 

ОП та виробництво ОП ( , 0; 1)a b a b³ + £ ; a%  – частка 

заощаджень робітника, які він витрачає на споживання ОП; 
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0 1 2, ,p p p  та 3p  – ставки податків на дохід, фонд заробітної плати, 

додану вартість під час виробництва ОП та під час утилізації 

забруднення; bl  та gl  – частки витрат власника (у доданій 

вартості) на організаційні виробничі потреби основної та 

утилізаційної діяльності; bm  та gm  – частки вартості виробленої ОП 

та утилізованого забруднення, які виділяються власником 

виробництв на зарплату працівникам; qk%  – коефіцієнт попиту 

суспільства на утилізацію виробничого забруднення (ВЗ); l  та *l  

– коефіцієнти випуску та утилізації забруднення; bq  та gq  – 

коефіцієнти регулювання ціни на ОП та тарифу на утилізацію, що 
формалізують інерційність ринків ОП та ПЧД; m  – коефіцієнт 

природного спаду або самоочищення природного середовища. 

Зазначимо, що , , ,N Mz z p p%  і z  є динамічними змінними, що у 

кожний момент часу t  описують стан еколого-економічної системи, 
а всі інші введені величини – це параметри, які можна вважати 
сталими. 
Крім того, для опису моделі потрібно ввести у розгляд також 

функцію попиту на ОП ( )q s  та функцію випуску ОП ( )f s , де s  – 

фінансова спроможність попиту на ОП та випуску ОП. Купівельна 

спроможність власника щодо придбання ОП дорівнює Mzs
pa

a
=  

одиниць продукції (о.п.), а у робітника – Nzs
pa

a
=%

%
 о.п. Виробнича 

спроможність власника виробництва щодо випуску ОП становить 

Mzs
pb

b
=  о.п. Утилізація ВЗ у односекторній економіці або 

виробництво ПЧД також описується за допомогою відповідних 
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функцій попиту на ПЧД та випуску ПЧД, але нижче ці функції 

виразимо через функції q  і f . Коефіцієнт випуску забруднення l  

означає, що випуск ( )f sb  о.п. супроводжується випуском ( )f sbl  

одиниць забруднення (о.з.). Коефіцієнт *l  означає, що із ( )f sbl  

о.з. виробник (власник) може утилізувати лише * ( )f sbl l  о.з. Тому 

функції 1( ) ( )f s f sb bl=  та *
2( ) ( )f s f sb bl l=  будуть відповідно 

функціями випуску та утилізації забруднення. Зміст коефіцієнта 
попиту на утилізацію (чи попиту на ПЧД) аналогічний у тому сенсі, 

що функція попиту на ПЧД 1 1( ) ( ) ( )q qq s k f s k f sb b bl= =% % . Надалі при 

побудові моделі еколого-економічної динаміки будемо вважати 

функції 1 2 1, , , ,q f f f q  лінійними, тобто припускати, що 

1

*

2 1

( ) , ( ) ,

( ) , ( ) ,

( ) , ( ) .

M N

M M

q MM

z zq s q s
p p
z zf s f s
p p

k zzf s q s
p p

a a

b b

b b

a a

b lb

bl lb

ì
= =ï

ï
ïï = =í
ï
ï
ï = =
ïî

%
%

%

                      (1) 

Формалізуємо рівняння динаміки змінних моделі з урахуванням (1). 
Враховуючи, що дохід у грошових одиницях (г.о.) працівника 

складається з його оподаткованої зарплати, а усі витрати фактично 

пов’язані з попитом на ОП, рівняння зміни у часі величини Nz  
набуде вигляду: 

( )*
0(1 ) .N M

N
dz M zp p z
dt N pb g

b
p m m l l a= - + - %%              (2) 

Власники виробництв отримують свої доходи від збуту ОП усім 

працівникам (загальний обсяг ( )Nq sa%  од.) та іншій частині 
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суспільства, яка не задіяна у виробництві (позначимо її через *q ). 

Витрати кожного власника – це видатки на особисте споживання 

ОП ( )( )pq sa , на зарплату робітників та податок на фонд заробітної 

плати ( )*
1(1 ) ( ) ( )p f s p f sb b g bp m m l lé ù+ +ë û% , на організаційні 

потреби виробництва ОП ( )( )pf sb bl  та утилізацію ВЗ 

( )* ( )p f sg bl l l% , а також на відповідні податки на додану вартість 

під час виробництва ОП та утилізації ВЗ  

( 2 ( )pf sbp  та *
3 ( )p f sbp l l% ). З огляду на (1), рівняння динаміки 

заощаджень власника буде таким: 

{
*

0

1 2

(1 )
(1 )

N

M
M

zp N q
pdz z p

dt M b b

ap
a p m l p

é ù
- +ê ú

ë û é ù= - - + + + +ë û

%

 

}*
1 3(1 ) .Mzp

pg g
b

p m l p l lé ù+ + + + ×ë û %                     (3) 

Різниця між попитом на ОП та її пропозицією формує рівняння 
для ціни на цю продукцію, тому 

* ,M N Mdp M z N z M zq
dt p p pb

a a b
q

é ù
= + + -ê ú

ë û

%
              (4) 

де зміст коефіцієнта bq  уже визначений раніше. 

Аналогічним способом моделюється рівняння динаміки тарифу на 

утилізацію (попит на ПЧД – ( )qk f sbl% , а пропозиція ПЧД – 

* ( )f sbl l ), тому 

( )* .M
q

dp zM k
dt pg

b
q l l= -

% %                        (5) 

Коефіцієнт gq  має те саме призначення, що й коефіцієнт bq . 
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Зазвичай не весь обсяг створеного ВЗ утилізується. Частина ВЗ 
попадає у довкілля, забруднюючи його. При цьому приріст цього 
забруднення у кожний момент часу визначається різницею між 
обсягами створеного та утилізованого забруднення як на 
виробництві, так і самою природою. Отже, динаміка забруднення 
довкілля формалізується рівнянням: 

( )*1 .Md zM
dt p
z lb

l mz= - -                        (6) 

Доповнивши систему диференціальних рівнянь (2)-(6) 
початковими умовами 

(0) (0) (0) (0) (0)
0 0 0 0 0( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) ,N N M Mz t z z t z p t p p t p tz z= = = = =% %  (7) 

отримаємо диференціальну модель (2)-(7) еколого-економічної 
динаміки з лінійними функціями економічної поведінки. Зазначимо, 

що у рівняннях (3) та (4) цієї моделі присутня величина *q , щодо 

якої можливі різні припущення відносно її конкретизації. Одним із 
таких припущень є припущення про те, що ця величина пов’язана 
із сумарним попитом на ОП власників і робітників прямо 
пропорційною залежністю 

* * ,M N
q

M z N zq k
p p

a aé ù
= +ê ú

ë û

%
                          (8) 

де *
qk  – коефіцієнт пропорційності. Встановлення цього 

коефіцієнта, як і ідентифікація інших параметрів моделі є окремою 
задачею моделювання. Співвідношення (8) слід врахувати у моделі 
(2)-(7) під час проведення з моделлю відповідних 
експериментальних досліджень. Підкреслимо, що модель (2)-(7) 
може бути модифікована, якщо змінити ті чи інші вихідні 
припущення щодо її формалізації. 
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 

розвідок у даному напрямі. Запропонована модель еколого-
економічної динаміки з лінійними поведінковими функціями 
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споживачів і виробників відтворює процеси виробництва основної 
агрегованої продукції та утилізації виробничих відходів, які 
відбуваються або можуть відбуватися у односекторній економіці. 
Змінні моделі відображають як соціально-економічні (заощадження 
виробників і робітників, ціна на основну продукцію), так і екологічні 
(тариф на утилізацію, обсяг забруднення довкілля) характеристики 
цієї економіки, що дозволяє дослідити питання про їх допустимість 
та узгодженість екологічно та соціально збалансованої економіки. 
Крім того, аналіз цих характеристик дає можливість також 
досліджувати проблему відповідності рівня екологічності економіки 
встановленим екологічним нормативам її функціонування у сенсі 
забруднення довкілля виробничими рештками. На основі якісного 
та кількісного аналізу розв’язків моделі (у режимі комп’ютерної 
імітації) можна встановити загальні закономірності та тенденції 
розвитку описаної економіки. Розробка інформаційного та 
програмного забезпечення моделі складає предмет подальших 
досліджень у цьому напрямі. 
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СУТНІСТЬ ПРИНЦИПІВ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

Анотація 
 

Актуальність. Постановка проблеми. Наукова концепція управлінського обліку 
представляє собою систему теоретичних поглядів науковців-дослідників на зміст його 
предмета, методу, об'єктів, цілей і принципів. Принципи управлінського обліку 
дозволяють визначити його місце в системі діяльності підприємства. Неухильне 
дотримання цих принципів дозволяє не тільки організувати ведення управлінського 
обліку на підприємстві, а й забезпечити розвиток його методу, зміцнити позиції в 
системі управління підприємством, а тому їх дослідження є актуальним і нагальним. 

Мета дослідження. Мета статті – дослідження сутності принципів управлінського 
обліку на основі аналізу поглядів науковців-дослідників у різних літературних 
джерелах. 

Методологія. У процесі дослідження використано загальнонаукові методи пізнання: 
історичний – для з’ясування принципів управлінського обліку в їх історичному 
розвитку; логічний – для встановлення сутності кожного з принципів; системний – для 
визначення складу і кількості принципів у різних науковців-дослідників; класифікація – 
для об’єднання авторських поглядів на принципи управлінського обліку; групування – 
для узагальнення подібних за суттю принципів; графічний – для наочного 
представлення отриманих результатів дослідження. 

Результати. Проведене дослідження дозволило з’ясувати відсутність єдності думок 
щодо кількості, складу та сутності принципів управлінського обліку. Проаналізовано 
майже двадцять літературних джерел з яких узагальнено 68 принципів із 92 
авторськими трактуваннями принципів управлінського обліку. Встановлено, що 
переважна кількість науковців-дослідників виокремлює базові (загальні) та специфічні 
(спеціальні) принципи управлінського обліку. Виявлено, що майже всі роботи 
присвячені дослідженню принципів управлінського обліку визначають важливе 
значення Глобальних принципів, які розроблено AICPA та CIMA. 

Практичне значення. Проведений ґрунтовний аналіз сутності принципів 
управлінського обліку дозволить суб’єктам господарювання обрати і дотримуватись 
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найбільш необхідних і доречних для забезпечення їх ефективної діяльності принципів 
залежно від розмірів, форми власності, видів та особливостей функціонування. 

Перспективи подальших досліджень. Розгляд взаємозв’язку принципів 
управлінського обліку і принципів управління. Встановленні якості й особливостей 
прояву принципів управлінського обліку під впливом галузевих особливостей діяльності 
підприємств. 

 

Ключові слова: управлінський облік, принципи управлінського обліку, 
групування, сутність і зміст принципів управлінського обліку, літературні джерела 

Кількість джерел: 19; кількість таблиць: 1. 
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THE ESSENCE OF MANAGEMENT ACCOUNTING PRINCIPLES 
 

Summary 
 

The initial positions of management accounting and the qualitative properties of 
accounting and management information are fixed in its principles. The principles of 
management accounting allow us to determine its place in the system of activity of the 
enterprise. Strict compliance with these principles allows not only to organize management 
accounting at the enterprise, but also to ensure the development of its method, strengthen 
its position in the enterprise management system, and therefore their research is relevant 
and urgent. 

The purpose of the  paper is to study the essence of management accounting principles 
based on the analysis of the views of research scientists in various literature sources. In the 
process of research, general scientific methods of cognition are used: historical  approach is 
used to clarify the principles of management accounting in their historical development; 
logical method is used to establish the essence of each of the principles; system method is 
applied to determine the composition and number of principles in different scientists-
researchers; method of classification is used to combine the author's views on the principles 
of management accounting; grouping-to generalize similar principles in essence; graphic 
method is applied for a visual representation of the obtained research results. 

The conducted research revealed the lack of consensus on the number, composition and 
essence of management accounting principles. We analyzed almost twenty literary sources 
(scientific professional articles, textbooks and manuals), of which 68 principles with 92 
author's interpretations of the principles of management accounting were summarized. 
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It is established that the overwhelming majority of researchers identify basic (general) 
and specific (special) principles of management accounting. 

The largest number (seven definitions each) is proposed in relation to the essence of: 
methodological principles; the principle of orientation of accounting to achieve strategic 
goals of the enterprise (strategic orientation); principles related to budgeting processes; the 
principle of evaluating the performance of structural divisions of the enterprise. Five 
different definitions are presented in relation to the principles of effectiveness, responsibility 
and frequency. There are more than 30 principles that are considered by only one author. 
There is also a tendency to identify fundamentally new principles (for example, moral and 
ethical ones) in the works of the last two years. 

It is  revealed that in modern conditions, almost all works devoted to the study of 
management accounting principles determine the importance of global principles developed 
by the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) and the Privileged 
Institute of Management Accountants (CIMA). Although, now the global principles of 
management accounting are advisory in nature, however, their use seems relevant and 
appropriate to us for all business entities, regardless of their size, form of ownership, types 
and features of activity. 

Prospects for further research are seen in the consideration of the relationship between 
the principles of management accounting and management principles and the establishment 
of the quality and features of the manifestation of management accounting principles under 
the influence of industry-specific features of enterprises ' activities. 

 

Keywords: management accounting, principles of management accounting, 
grouping, essence and content of management accounting principles, literature 
sources. 

Number of sources – 19; number of tables – 1. 
 

Постановка проблеми. У Законі України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» визначено, що 
внутрішньогосподарський (управлінський) облік – це система 
збору, обробки та підготовки інформації про діяльність 
підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління 
підприємством [1]. Наукова концепція управлінського обліку 
представляє собою систему теоретичних поглядів науковців-
дослідників на зміст його предмета, методу, об'єктів, цілей і 
принципів. 
Принципи управлінського обліку дозволяють визначити його 

місце в системі діяльності підприємства. Неухильне дотримання цих 
принципів дозволяє не тільки організувати ведення управлінського 
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обліку на підприємстві, а й забезпечити розвиток його методу, 
зміцнити позиції в системі управління підприємством. Досліджуючи 
принципи управлінського обліку, необхідно приймати до уваги дві 
обставини – місце, яке займає управлінський облік та мета, що 
реалізується системою управлінського обліку [2, с. 12]. 
Підходи вчених до формулювання принципів управлінського 

обліку зумовлені специфікою підприємств або конкретною сферою 
управління, що впливає на особливості побудови цього обліку. 
Українським законодавством затверджено принципи 
бухгалтерського обліку, і деякі з них можуть застосовуватися до 
управлінського обліку, проте, як окрема самостійна система, 
управлінський облік має власні принципи (загальні, специфічні, 
глобальні). Отже, можна констатувати, що вихідні положення 
управлінського обліку та якісні властивості обліково-управлінської 
інформації закріплені в його принципах, а тому їх дослідження є 
надзвичайно актуальним і нагальним. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розгляду принципів 

управлінського обліку присвячено ряд наукових робіт останніх 
років. Так, майже кожен навчальний посібник і підручник з 
управлінського обліку містить окремий блок присвячений його 
принципам [6, 8, 12, 13, 14]. Фундаментальні дослідження 
принципів управлінського обліку зроблено О. В. Фоміною [8];  
Л. В. Нападовською щодо базових принципів [9]; Я. В. Волковською 
систематизовано базові принципи управлінського обліку [10].  
З.-М. В. Задорожний та Я. Ф. Аверкин стверджують, що для 
забезпечення ефективного ведення господарської діяльності 
підприємств необхідно враховувати засадничі принципи 
(положення), які слугують основою для формування твердження 
відповідно до якого повинно забезпечуватися функціонування 
управлінського обліку [11]. О. М. Костенко наголошує, що 
сукупність принципів забезпечує дієвість системи управлінського 
обліку та частково уніфікує загальний обліковий процес [12, с. 27]. 
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О. І. Мазіна висвітлює значення глобальних принципів 
управлінського обліку у розвитку теорії, практики і професійних 
компетенцій [13; 14]. М. А. Проданчук відзначає, що управлінський 
облік не регламентується нормативними документами держави, а 
основні принципи його розробляються національними та 
зарубіжними науковими школами [15]. Проте, незважаючи на 
постійний інтерес до обраної тематики дослідження, єдності думок 
щодо сутності принципів управлінського обліку не спостерігається, 
що й підтверджує необхідність даної авторської роботи. 
До невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується стаття, слід віднести питання недостатнього 
дослідження та узагальнення сутності принципів управлінського 
обліку в різних літературних джерелах і відсутності аналізу змісту їх 
виділення, що призводить до втрати кращих можливостей у 
налагодженні дієвої системи управлінського обліку на підприємствах. 
Метою статті є дослідження сутності принципів управлінського 

обліку на основі аналізу поглядів науковців-дослідників у різних 
літературних джерелах. 
Виклад основного матеріалу. У роботі [2, с. 12] вказується, що 

автори, які розглядають управлінський облік як підсистему 
бухгалтерського обліку, вважають, що ним об'єктивно 
використовується ряд найважливіших бухгалтерських принципів: 
своєчасності надання інформації, її сумісності. Крім того, вони 
виділяють власні принципи управлінського обліку, що дозволяють 
йому вирішувати комплекс взаємопов'язаних завдань: оперативного 
обліку, аналізу, контролю, планування і прогнозування діяльності 
центрів відповідальності; створення мотиваційних механізмів, що 
дозволяють гармонізувати інтереси і цілі центрів відповідальності з 
тактичними і стратегічними цілями підприємства. 
У статті [10, с. 14-15] систематизовано принципи управлінського 

обліку за наступними аспектами: методологічні, організаційні, 
економічні, стратегічні аспекти і прогнозування, припущення. 
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Авторкою запропоновано враховувати такі два принципи, як: 
корисність (перетворена інформація повинна бути корисною та 
відповідати вимогам керівництва) та об’єктивність і чесність 
(повинні бути застосовані такі методи управлінського обліку, які 
допоможуть сформувати саме необхідну інформацію, заради якої і 
організовується управлінський облік, при цьому до уваги беруться 
лише актуальні дані; при обробці інформації не повинно бути 
упередженого ставлення). 
Розглядаючи 12 відмінностей фінансового обліку від 

управлінського, у роботі [2, с. 9] десятою відмінністю визначено їх 
принципи і вказується, що управлінський облік ґрунтується на 
принципах доцільності, порівнянності даних, оперативності надання 
інформації, а щодо принципу подвійного запису, то він може як 
використовуватися, так і не використовуватися. При цьому, далі 
автори виділяють інші групи, тобто сукупність принципів 
управлінського обліку (загальнонаукові (принципи наукової 
обґрунтованості, доцільності, системності), загальноекономічні 
(принцип безперервної діяльності підприємства, періодичності 
формування інформації), бухгалтерські (принцип нарахування, 
консерватизму, майнової відокремленості), специфічні (принцип 
єдиних калькуляційних одиниць, бюджетного (кошторисного) 
управління, підзвітності центрів відповідальності, керованості 
господарських ризиків)), наголошуючи, що сукупність методів і 
принципів являє собою основу методології вирішення завдань 
управлінського обліку [2, с. 12]. Ми вважаємо, що така 
двозначність і відсутність єдиного підходу до визначення принципів 
управлінського обліку, навіть на рівні однієї наукової статті, 
призводить до плутанини та необґрунтовано ускладнює теорію 
управлінського обліку. 
Базові принципи формуються на основі колективної думки 

науковців, практиків, інших фахівців певної галузі знань. Це 
потребує всебічного вивчення різних точок зору щодо визначення 
складу та змісту принципів управлінського обліку [11]. 
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Л. В. Нападовська виділяючи сім принципів управлінського 
обліку, стверджує, що саме вони є основними базовими 
принципами управлінського обліку, які лежать в основі всіх інших 
елементів цієї системи [9, с. 180]. О. В. Фоміна наголошує, що 
базові принципи формулюються на основі колективної думки 
науковців, практиків, інших фахівців певної галузі знань [8, 
с. 393]; при цьому узагальнює дванадцять специфічних принципів 
та, у контексті інформатизації менеджменту, пропонує їх 
доповнення ще трьома [8, с. 395-396]. 
У роботі [16, с. 185] на основі думки, що відмінності в принципах 

управлінського обліку відбуваються на різних масштабно-часових 
горизонтах, тому окрім загальносистемних принципів формування 
інформації та приватних, їх доцільно також поділяти на принципи 
стратегічного та оперативного управлінського обліку. У статті [17, 
с. 220-221] справедливо зазначається, що зосередження персоналу 
і побудова обліку на принципах його органічного зв’язку з 
оперативним, допомагає ширше впроваджувати систему розподілу 
праці за функціональним принципом, раціонально визначати 
обов’язки бухгалтерів і, як результат, досягати вищої 
продуктивності праці. Практика доводить, що на деяких 
підприємства, де частково спробували децентралізувати облік, 
рівень автоматизації облікового процесу значно вищий, ніж на тих 
підприємствах, де переважним є принцип централізації обліку. У 
роботі [11] узагальнено специфічні (спеціальні) принципи 
управлінського обліку. 
У таблиці 1 розглянуто зміст принципів управлінського обліку та 

згруповано авторські бачення сутності кожного з них. 
Ми погоджуємось із думкою О. В. Фоміної, що багато вчених 

підходять до формулювання принципів управлінського обліку 
залежно від специфіки діяльності кожного підприємства чи 
конкретної ділянки управління, що впливає на особливості 
побудови управлінського обліку [8, с. 393]. Також правильним, на 
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наш погляд, є бачення, що дотримання принципів управлінського 
обліку дозволить створити якісну інформаційну основу для 
утримання підприємством стійких позицій на ринку [4, с. 19]. 

Таблиця 1 
Сутність принципів управлінського обліку 

в різних літературних джерелах * 
Принцип Зміст Джерело 

1 2 3 
Означає, що переважна більшість економічних 
проблем можу бути вирішена більш плідно на 

основі методологічних прийомів різних дисциплін, 
ніж це можна зробити на рівні кожної з них окремо 

[9, с. 179-
180] Принцип 

методологічного 
плюралізму Означає можливість використання інструментарію 

будь-яких наук задля досягнення цілей 
управлінського обліку, а отже управління 

[4, с. 18] 

Означає, що кожне підприємство встановлює свої 
правила організації, методології ведення 

управлінського обліку 

[8, с. 395-
396]; [11]; 

[18] 
Принцип 

методологічної 
незалежності Кожне підприємство встановлює свої правила 

організації та порядок ведення управлінського обліку 
[3, с. 421-

422] 
Принцип 

методологічної 
автономності 

Дає можливість кожному підприємству 
встановлювати свої вимоги стосовно організації 

ведення управлінського обліку 

[5, с. 871-
872] 

Приймаючи найбільш вигідне поточне рішення, 
враховуючи всі можливі альтернативи на різних 
рівнях управління, пріоритетними слід вважати 

стратегічні цілі підприємства 

[9, с. 179-
180] 

Означає, що приймаючи рішення на будь-якому рівні 
i обираючи найоптимальніше з них, слід 

пріоритетними рахувати інтереси підприємства в 
цілому 

[8, с. 395-
396]; [18]; [3, 
с. 421-422]; 

[11] 

Принцип орієнтації 
обліку на 
досягнення 

стратегічних цілей 
підприємства 

Сприяння досягненню стратегічних цілей 
підприємства, що зобов’язує при прийнятті 
управлінських рішень на будь-якому рівні 

пріоритетним вважати інтереси підприємства в цілому 

[5, с. 871-
872] 

Стратегічна 
орієнтація 

Означає, що при підготовці інформації для 
прийняття рішень та контролю в першу чергу до 

уваги беруться стратегічні бізнес-плани 
[4, с. 18] 

Орієнтація на 
безперервне 
вдосконалення 

Означає підготовку і використання аналітичної 
інформації, необхідної для постійної оцінки якості 
діяльності та використання відповідних методик 

для попроцесно-орієнтованого управління 
витратами та доходами 

[4, с. 18] 

Принцип 
безперервності 
діяльності 

підприємства 

Передбачає оцінку активів та зобов’язань 
підприємства, виходячи з припущення, що його 

діяльність триватиме далі; цей принцип спрямовує 
бухгалтерів на створення інформаційного 

обслуговування рішень довгострокових проблем 
(аналіз конкурентоспроможності продукції, вибір 
постачальників сировини і матеріалів, зміни 

асортименту і освоєння нових продуктів, оцінка 
привабливості інвестицій тощо) 

[6, с. 9, 11] 
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Принцип 
безперервності 

Має на увазі необхідність формування 
інформаційного поля облікових даних постійно, а 

не час від часу 
[7, с. 11] 

При здійсненні будь-яких видів діяльності необхідно 
постійно порівнювати затрати з отриманим доходом 
у результаті діяльності, при цьому доходи завжди 

повинні перевищувати затрати 

[9, с. 179-
180] 

Принцип 
результативності Означає, що при здійсненні будь-яких видів 

діяльності слід постійно співставляти (порівнювати) 
затрати (витрати), понесені в результаті діяльності, 
з отриманим результатом; при цьому результат 

повинен перевищувати затрати (витрати) 

[8, с. 395-
396]; [11]; [3, 
с. 421-422]; 

[18] 

Принцип 
відповідальності за 
прийняття рішень 

Передбачає, що за результати, які є наслідком 
прийнятих рішень на кожному рівні управління, 

відповідає конкретна особа 

[9, с. 179-
180] 

Означає, що за величину затрат i результатів 
відповідальність несе конкретна особа, яка їх 

контролює 

[8, с. 395-
396]; [11]; [3, 
с. 421-422]; 

[18] 

Принцип 
відповідальності 

Відповідальності за створену інформацію [4, с. 18] 
Свідчить про те, що управлінський облік базується 
на комплексній інформації незалежно від того, в 
якій системі ця інформація виникла і яка вона: 
якісна чи кількісна, зовнішня чи внутрішня, 

фінансова чи нефінансова 

[9, с. 179-
180] 

Передбачає разову фіксацію даних у первинних 
документах або виробничих розрахунках і 
багаторазове використання в усіх видах 

управлінської діяльності 

[8, с. 395-
396]; [11] Принцип 

комплексності 
Передбачає створення на підприємстві комплексної 

раціональної системи управлінського обліку 
відповідно до розмірів і масштабів виробничої 
діяльності підприємства, а також використання 

комплексної системи даних, які всебічно 
характеризують цю діяльність і дозволяють 

приймати управлінські рішення з урахуванням усіх 
можливих наслідків 

[6, с. 9, 11] 

Комплексність та 
релевантність 

Використання всіх корисних, релевантних, 
суттєвих видів економічної інформації незалежно 

від джерел її створення та характеристик 
[4, с. 18] 

Ґрунтується на разовій фіксації даних в первинних 
документах або виробничих розрахунках і 
багаторазовому їх використанні в усіх видах 

управлінської діяльності без повторної фіксації, 
регістрації або розрахунків. Даний принцип 

дозволяє створити на підприємстві раціональну і 
економічну систему обліку відповідно до його 
розмірів і масштабів виробничої діяльності. Його 
реалізація означає, що з мінімальної кількості 
даних отримують максимально необхідний для 

управлінських рішень обсяг інформації. Лише тоді 
управлінський облік виконує свої функції. 

[3, с. 421-
422] 

Принцип 
прийнятності і 
багаторазового 
використання 

Полягає в разовій фіксації даних в первинних 
документах або виробничих розрахунках з [6, с. 9, 11] 
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подальшим їх використанням в усіх видах 
управлінської звітності без повторної фіксації, 
реєстрації або розрахунків, що спрощує систему 

обліку і підвищує її ефективність 

 

Наступність і 
багаторазове 
використання 

Наступність і багаторазове використання первинної і 
проміжної інформації з метою управління, яка 

зосереджена і зафіксована в первинних документах 

[5, с. 871-
872] 

Принцип 
використання 
первинної 
інформації 

Однократне використання первинних документів, 
де зафіксовано факти господарської діяльності у 

фінансовому і управлінському обліку 
[15] 

Ґрунтується на використанні різних видів 
собівартості для досягнення різних цілей 

[9, с. 179-
180] 

Означає, що залежно від мети, тобто для 
прийняття конкретних управлінських рішень, 

використовується різна інформація для 
формування собівартості, саме тому і вартісний 

розмір собівартості буде різний 

[8, с. 395-
396]; [11] 

Принцип «різна 
собівартість для 
різних цілей» 

Передбачає створення системної інформації про 
витрати в залежності від цілей калькулювання [4, с. 18] 

Означає, що затрати на створення системи 
управлінського обліку не повинні перевищувати 

отриману вигоду від її використання 

[9, с. 179-
180]; [11] 

Принцип 
економічності 

Витрати на підтримку системи управлінського 
обліку повинні бути істотно менше витрат на її 
функціонування. Інформаційний обмін обліково-
управлінськими даними повинен приносити 
організації користь у вигляді зниження 

трансакційних та  інших витрат 

[7, с. 11] 

Принцип єдиних 
калькуляційних 

одиниць 

Передбачає вимір в однакових одиницях 
порівнянних показників господарської діяльності 

підприємства 
[2, с. 12] 

Забезпечує між ними прямий і зворотній зв’язок 
(наприклад, планово-облікові одиниці управлінського 

обліку виробництва та одиниці виміру готової 
продукції, зданої на склад, ідентичні тим, що 

застосовуються в бухгалтерському обліку, і, таким 
чином, простежується зв’язок управлінського і 
фінансового обліку виконаних замовлень) 

[6, с. 9, 11] 
Принцип єдиного 

грошового 
вимірника в 
плануванні та 

обліку виробництва 
Використання єдиних для планування й обліку 

(планово-облікових) одиниць виміру 
[5, с. 871-

872] 

Принцип 
бюджетного 

(кошторисного) 
управління 

Передбачає відображення в бюджетах всієї 
інформації про кількісні і вартісні параметри 
доходів і витрат підприємства в планованому 

періоді. Дотримання даного принципу є 
економічним бар'єром для здійснення 

господарських операцій, що не знайшли свого 
відображення в бюджетах. Ухвалення рішення про 
операції, що не передбачені в бюджеті, має бути 
економічно обґрунтованим, а результати цих 

операції повинні бути відображені як відхилення 
від бюджетних показників. Даний принцип сприяє 
підвищенню ефективності внутрішнього контролю, 
а також лежить в основі дотримання бюджетної 

дисципліни 

[2, с. 12] 
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Є інструментом планування, контролю та 
регулювання і передбачає бюджетування 
виробництва, реалізації та фінансування 
підрозділів, а також підприємства загалом 

[8, с. 395-
396]; [21] 

Використовується на підприємствах як інструмент 
планування, контролю, регулювання і передбачає 
процедури планування та розрахунок бюджету, які 
охоплюють виробництво й реалізацію продукції 
підприємства за центрами відповідальності 

[15] 

Використовується на великих підприємствах як 
інструмент планування, контролю і регулювання. 

Кошторисами (бюджетом) охоплюються 
виробництво, реалізація, розподіл і фінансування. В 
кошторисах знаходять відображення витрати на 

виробництво по всьому підприємству в цілому і його 
підрозділах, прибутки від всіх видів діяльності, 
окремих підрозділів, підприємства в цілому. 

[3, с. 421-
422] 

Принцип 
бюджетного методу 

управління 

Полягає в створенні і використанні в якості 
інструменту планування, контролю і регулювання 

системи бюджетів (кошторисів), якими 
охоплюються виробництво, реалізація, розподіл 

ресурсів і фінансування діяльності підприємства та 
окремих його підрозділів, відображаються їх 
доходи, витрати та фінансові результати 

[6, с. 9, 11] 

Бюджетування 

Передбачає планування всіх сфер діяльності 
підрозділів, розрахунок варіантів плану і внесення 

коректив, урахування умов і відхилень від 
запланованих даних 

[5, с. 871-
872] 

Принцип 
підзвітності центрів 
відповідальності 

Передбачає формування інформації про витрати і 
отримані доходи, що забезпечує можливість 

оцінити ступінь участі кожного центру 
відповідальності підприємства в споживанні 

ресурсів і отриманих результатах. Цей принцип 
дозволяє ранжувати підрозділи підприємства за 
критеріями їх корисності в отриманні економічних 
вигод з мінімальним обсягом витрачених ресурсів 

[2, с. 12] 

Передбачає визначення тенденцій і перспектив 
кожного підрозділу у формуванні прибутку 
підприємства, від виробництва до реалізації 

продукції 

[8, с. 395-
396]; [11]; [3, 
с. 421-422]; 

[18] 
Передбачає визначення тенденцій і перспектив 
кожного структурного підрозділу у формуванні 
прибутку підприємства у результаті їх діяльності 

[5, с. 871-
872] 

Передбачає систематичний облік і контроль витрат 
від виробництва до реалізації продукції та 
результатів діяльності кожного центру 

відповідальності. Він дає змогу оцінити якість 
роботи менеджменту та визначити перспективи 

розвитку центрів відповідальності. 

[15] 

Принцип оцінки 
результатів 
діяльності 
структурних 
підрозділів 
підприємства 

Передбачає безпосередній зв’язок показників, що 
вимірюються та враховуються в системі 

управлінського обліку, з плановими показниками, 
встановленими для підприємства в цілому та 

окремих його підрозділів в процесі оперативно-
виробничого та техніко-економічного планування 

[6, с. 9, 11] 
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Принцип 
керованості 

господарських 
ризиків 

Передбачає формування інформаційної бази 
прийняття управлінських рішень таким чином, щоб 
господарський ризик в результаті їх виконання був 

прогнозованим і мінімальним 

[2, с. 12] 

Принцип 
багатоваріантності 

Означає, що під час підготовки інформації слід 
враховувати всі варіанти, однак обирати 
найоптимальніший з метою прийняття 

управлінських рішень 

[8, с. 395-
396]; [11]; [3, 
с. 421-422] 

Принцип 
залежності 

Полягає в тому, що до різних альтернативних 
рішень відносять тільки ті витрати, які 
залежатимуть від майбутнього вибору 

[8, с. 395-
396]; [11] 

Принцип 
причинності 

Полягає в тому, що до собівартості продукції слід 
відносити тільки ті витрати, які виникли внаслідок 

виробництва даної продукції 

[8, с. 395-
396]; [11] 

Принцип 
взаємозв’язку 

Ґрунтується на тому, що управлінський облік 
включає не лише облік затрат, але й планування, 
контроль, аналіз, регулювання; всі ці функції 

реалізуються одночасно, в комплексі та 
взаємозв’язку 

[8, с. 395-
396]; [11] 

Системність 

Означає, що дослідження витрат і доходів 
проводиться у взаємозв’язку між собою та з іншими 
як показниками діяльності, так і самою діяльністю, 

управлінням нею 

[4, с. 18] 

Принцип 
співвідношення 

облікової інформації 
з відповідним рівнем 
управлінського 

рішення 

Система управлінського обліку повинна будуватися 
з урахуванням особливостей діючої системи 

управління 

[8, с. 395-
396]; [11] 

Формування 
показників 
внутрішньої 
звітності 

Формування показників внутрішньої звітності як 
основи комунікаційних зв’язків між рівнями 

управління 

[5, с. 871-
872]; [12, 
с. 27] 

Принцип 
відповідності 

методів і процедур 
управлінського 
обліку ключовим 
цілям та завданням 

управління 

Вибір методів та процедур, а також форм і способів 
ведення управлінського обліку має здійснюватися з 
урахуванням особливостей зовнішніх та внутрішніх 

умов 

[8, с. 395-
396]; [11] 

Принцип єдності 
обліково-

аналітичного 
простору прийняття 

управлінських 
рішень 

Системою управлінського обліку використовуються 
не лише традиційні методи обліку й аналізу, але й 

методи суміжних наук 

[8, с. 395-
396]; [11] 

Перспективність Наукове обґрунтування бажаного стану компанії в 
майбутньому [16, с. 185] 

Екстернальність Орієнтація на зовнішнє середовище і адаптацію 
підприємства до неї [16, с. 185] 

Ентропія 
Збір відомостей, здатних знизити невизначеність 
зовнішнього середовища і оцінити характер її 

впливу на поведінку фірми 
[16, с. 185] 
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Гнучкість 
Здатність адаптуватися до зовнішніх змін і 

направляти результат пристосувань в навколишнє 
середовище 

[16, с. 185] 

Потенціал Пошук і нарощування ресурсних можливостей у 
конкурентній стратегії [16, с. 185] 

Якісний характер Вимір шансів і ризиків, сильних і слабких сторін 
компанії [16, с. 185] 

Реактивність Реагування на відхилення від заданих параметрів [16, с. 185] 
Інтернальність Оцінка ефективності внутрішніх процесів [16, с. 185] 
Стабільність 
релевантного 

періоду 

Допущення незмінності середовища в 
короткостроковому періоді [16, с. 185] 

Прогнозованість Можливість екстраполяції існуючих тенденцій 
функціонування [16, с. 185] 

Оптимальність Ефективне використання обмежених ресурсів [16, с. 185] 
Фінансові 
вимірювачі Інформація виражена у вигляді доходів і витрат [16, с. 185] 

Принцип 
ефективності 

облікової системи 

Повинен забезпечити вигоду більшу, ніж витрати 
на її створення, запровадження та функціонування [4, с. 18] 

Принцип 
конфіденційності 

Означає обмеження доступу до відповідної 
інформації [4, с. 18] 

Порівняння 
Порівняння при здійсненні будь-яких видів 
діяльності витрат, понесених у результаті 
діяльності, з отриманими результатами 

[5, с. 871-
872] 

Персоніфікація 
відповідальності 

Персоніфікація відповідальності за величину 
витрат і результатів конкретної посадової особи, 

яка їх контролює 

[5, с. 871-
872] 

Принцип 
аналітичності 
інформації 

Показники, узагальнені в управлінських звітах 
використовувались менеджерами для аналізу і 
планування, з метою прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень 

[15] 

Принцип повноти, 
оперативності й 

аналітичності даних 

Гарантують вичерпність інформації про об'єкти 
обліку [12, с. 27] 

Принцип повноти 

Інформація, яка стосується обліково-управлінської 
проблеми, повинна бути максимально повною для 

того, щоб рішення, прийняті на основі цієї 
інформації, були максимально ефективними 

[7, с. 11] 

Забезпечують вичерпну інформацію про об’єкти 
обліку 

[5, с. 871-
872] 

Принцип повноти і 
аналітичності 
інформації 

Передбачає, що показники, які містяться в 
управлінських (внутрішніх) звітах, повинні бути 
представлені в зручному для аналізу вигляді, не 
вимагати додаткової аналітичної обробки, не 

потребувати аналітичних процедур (порушення 
цього принципу призводить до подорожчання 
системи і втрати оперативності управління) 

[6, с. 9, 11] 

Принцип 
періодичності 

Відображає виробничий і комерційні цикли 
підприємства, встановлені обліковою політикою 

[5, с. 871-
872] 

 Відбиває виробничий і комерційний цикли 
підприємства [12, с. 27] 

 
Досить важливий для інформаційного 

забезпечення системи прийняття управлінських 
рішень. Інформація для менеджерів доцільна, якщо 

[15] 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 

вона вчасна. Апарат управління встановлює графік 
обробки і групування інформації та представлення 

її в системі управлінської звітності 
 

Полягає у веденні управлінського обліку та 
відображенні інформації в управлінській 

(внутрішній) звітності за календарними періодами 
та відповідно виробничого і комерційного циклу 
підприємства, що є дуже важливим для побудови 

системи управлінського обліку 

[6, с. 9, 11] 

 

Абсолютно очевидний принцип, хоча фактично 
витримати його складніше, ніж при підготовці 

зовнішньої фінансової звітності, там цей принцип 
підтримується законодавчою вимогою представлення 
періодичної звітності. Проте і внутрішній оборот 

інформації, і внутрішні звіти бажано також будувати з 
урахуванням цього принципу 

[7, с. 11] 

Принцип 
відособленості 

Вимагає розгляду кожного економічного суб`єкта 
окремо від інших. У управлінському обліку при 
вирішенні специфічних завдань відособлено 

розглядається підприємство не тільки в цілому, але 
і окремі його підрозділи 

[7, с. 11] 

Принцип надійності Вимагає, щоб інформація, використовувана при 
ухваленні рішень, була обґрунтованою [7, с. 11] 

Принцип 
своєчасності 

Інформація повинна бути представлена тоді, коли 
вона необхідна [7, с. 11] 

Принцип 
зіставності 

Однакові показники за різні періоди часу повинні 
бути сформовані відповідно до одних і тих же 

принципів 
[7, с. 11] 

Принцип 
зрозумілості 

Інформація, представлена в будь-якому обліковому 
документі, повинна бути зрозуміла користувачеві 

цього документа. Інформація повинна бути 
доречною, тобто повинна відноситися до 

проблеми, що цікавить менеджера, і не бути 
переобтяжена зайвими деталями 

[7, с. 11] 

Принцип 
узгодженості 

Дозволяє адаптувати господарський механізм 
підприємства до потреб оперативного управління 

центрів відповідальності 
[15] 

Принцип цілісності 
Інформація управлінського обліку повинна бути 
системною і забезпечувати узгодженість з даними 

фінансового обліку 
[15] 

Принцип 
відповідності 

доходів і витрат 

В управлінському обліку доходи повинні відповідати 
витратам на їх отримання. Тому витрати мають бути 
відображені в обліку в тому звітному періоді, у якому 

виникли доходи. Процес ідентифікації доходів і 
витрат в управлінському обліку може відображатися 

методом нарахування або касовим 

[15] 

Принцип 
прогностичності та 
моделювання 

Повинні розроблятися моделі оптимізації витрат для 
формування прогнозів обсягів виробництва та 

реалізації продукції з урахуванням можливих ризиків 
[11] 

Принцип стійкості 

Управлінський облік повинен передбачати заходи 
для забезпечення темпів зростання прибутків 
підприємства з одночасним зменшенням витрат 

виробництва 

[11] 

Принцип безпеки Повинен регламентувати визначену діяльність 
щодо пошуку та створення відповідних резервів [11] 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 

 

попередження, запобігання, уникнення та 
ліквідації можливих ризиків в управлінський 
системі підприємства під час інтерпретації та 

передачі інформації 

 

Принцип етичності 

Згідно із запропонованим принципом необхідно 
забезпечувати виконання спеціалістами з 

управлінського обліку нормативних вимог щодо 
чесності, об’єктивності та критичності під час 

прийняття управлінських рішень 

[11] 

*Джерело: авторська розробка 

 
Справедливим є бачення, що на основі існуючих підходів до 

формування принципів управлінського обліку його спеціальні 
принципи доцільно доповнити такими: принципом прогностичності 
та моделювання, принципом стійкості, принципом безпеки та 
принципом етичності [11]. 
Глобальні принципи управлінського обліку були розроблені 

Американським інститутом сертифікованих публічних бухгалтерів 
(AICPA) та Привілейованим інститутом управлінських бухгалтерів 
(CIMA), які разом налічують понад 600000 членів і студентів з 177 
країн світу. Ці принципи визначають передову практику 
бухгалтерського обліку, яка сприяє прийняттю складних рішень, що 
забезпечують сталу цінність. Вони відображають бачення 
генеральних і фінансових директорів, науковців та фахівців з п’яти 
континентів, яке було сформульоване в ході міжнародних 
консультацій. Існують чотири принципи, що зосереджені на 
досягненні чотирьох цілей [19, с. 3]: 

· Вплив – комунікація породжує інформацію, що має вплив 
(управлінський облік починається і завершується спілкуванням. 
Принципи управлінського обліку були розроблені з тим, щоб 
допомогти організаціям подолати розрізненість та стимулювати 
інтегроване мислення, яке забезпечить більш ефективне прийняття 
рішень); 

· Релевантність – інформація є релевантною (управлінський облік 
забезпечує керівників релевантною інформацією тоді, коли це 
необхідно. Принципи дають змогу виявити минулу, поточну, майбутню 
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інформацію, зокрема й фінансові та нефінансові дані з внутрішніх та 
зовнішніх джерел: соціальні, екологічні та економічні дані); 

· Вартість – аналізується вплив на вартість (управлінський облік 
ув’язує стратегію організації з її бізнес-моделлю. Цей принцип 
допомагає організаціям опрацьовувати різні сценарії з метою 
розуміння їхнього впливу на створення та збереження); 

· Довіра – розумне керування вибудовує довіру (завдяки 
підзвітності та критичному підходу процес прийняття рішень стає 
більш об’єктивним. Створення оптимального балансу поміж 
короткостроковими комерційними інтересами організації й 
довгостроковою вартістю для зацікавлених сторін посилює довіру 
та створює ефект надійності). 
Розроблені міжнародними організаціями Глобальні принципи 

управлінського обліку визначають нові підходи, які спрямовуються 
на забезпечення зростання вартості підприємства в межах сталого 
розвитку економіки [14, с. 95]. AICPA і CIMA закликають до 
повсюдного впровадження Глобальних принципів управлінського 
обліку, заохочують користувачів й надалі вдосконалювати їх задля 
забезпечення актуальності в майбутньому. 
Висновки. Проведене дослідження дозволило з’ясувати 

відсутність єдності думок щодо кількості, складу та сутності 
принципів управлінського обліку. Нами було проаналізовано майже 
двадцять літературних джерел (наукові фахові статті, навчальні 
підручники і посібники) з яких узагальнено 68 принципів із 92 
авторськими трактуваннями принципів управлінського обліку. 
Встановлено, що переважна кількість науковців-дослідників 

виокремлює базові (загальні) та специфічні (спеціальні) принципи 
управлінського обліку. 
Найбільша кількість (по 7 визначень) пропонується щодо 

сутності: методологічних принципів (методологічного плюралізму, 
методологічної незалежності, методологічної автономності); 
принципу орієнтації обліку на досягнення стратегічних цілей 
підприємства (стратегічна орієнтація); принципів пов’язаних із 
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процесами бюджетування (бюджетного (кошторисного) управління, 
бюджетного методу управління, бюджетування); принципу оцінки 
результатів діяльності структурних підрозділів підприємства. По 
п’ять різних визначень представлено щодо принципів 
результативності, відповідальності та періодичності. Мають місце 
понад 30 принципів, які розглядаються лише одним автором. Також 
простежується тенденція до виділення принципово нових принципів 
(наприклад, морально-етичних) у роботах останніх двох років. 
Виявлено, що в сучасних умовах майже всі роботи присвячені 

дослідженню принципів управлінського обліку визначають важливе 
значення Глобальних принципів, які розроблено Американським 
інститутом сертифікованих публічних бухгалтерів (AICPA) та 
Привілейованим інститутом управлінських бухгалтерів (CIMA). 
Хоча, наразі, Глобальні принципи управлінського обліку мають 
рекомендаційний характер, проте їх використання нам 
представляється актуальним і доречним для всіх суб’єктів 
господарювання незалежно від їх розмірів, форми власності, видів 
та особливостей діяльності. 
Перспективи подальших досліджень вбачаються нам у розгляді 

взаємозв’язку принципів управлінського обліку і принципів 
управління та встановленні якості й особливостей прояву принципів 
управлінського обліку під впливом галузевих особливостей 
діяльності підприємств. 
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DISTORTIONS AND ERRORS IN THE FINANCIAL STATEMENTS: 
CLASSIFICATION, DETECTION AND WARNINGS 

 

Summary 
 

The necessity to provide reliable financial statements to users is enshrined in the 
legislation of Ukraine. Thus, the financial statements should be formed according to the 
rules that are enshrined in regulations of both domestic and international law. The reporting 
is considered reliable if the information in such should not contain errors and distortions 
that could affect the decisions of users of reporting. 

The quality of the submitted financial statements, its reliability and compliance with all 
requirements and, accordingly, the effectiveness and appropriateness of management 
decisions made on its basis are directly affected by the presence or absence of errors in the 
financial statements, their timely and complete correction. This emphasizes the urgency of 
improving the characteristics of the classification of errors, which depends on the choice of 
a particular algorithm for their correction. 
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The purpose of the article is to investigate the classification of errors in financial 
statements to predict all possible types and supplement it with new classification features. 

The research is based on a systematic approach to the classification of errors in financial 
statements and the prediction of all possible types. The authors used methods of analysis and 
synthesis, grouping and detailing, induction and deduction and analogy. Abstract-logical method 
- for the implementation of theoretical generalizations and conclusions about the nature of 
errors in the financial statements to supplement them with new classification features. 

Analysis of the opinions of scientists on the motives of distortions and errors in 
accounting and reporting has clarified that the latter can be very diverse, which is quite 
difficult to assess. We have expanded and supplemented the classification features of 
distortions in financial statements. 

The proposed classification will determine the place and period of occurrence of the 
destructive factor in the documentation, accounting records and identify those responsible 
for carrying out specific facts of economic activity, reflected in the financial statements. 

In further research, it is advisable to focus on the need to apply the basic principles and 
procedures of International Standards on Auditing in connection with the fact that the 
process of transition to IFA in our country is coming to an end. 

 

Keywords: financial statements, distortions, errors, classification of errors, 
unintentional distortions, intentional errors, material and non-material errors. 

Number of sources – 9, number of tables – 1. 
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ВИКРИВЛЕННЯ І ПОМИЛКИ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ: 
КЛАСИФІКАЦІЯ, ВИЯВЛЕННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

 

Анотація 
 

Актуальність. Постановка проблеми. Необхідність надання достовірної 
фінансової звітності користувачам закріплена законодавством України. Тобто, фінансова 
звітність повинна бути сформована за правилами, які закріплені в нормативно-правових 



 
 

ACCOUNTING, ANALYSIS AND AUDIT 

Issue II (82), 2021 111 

актах як вітчизняного, так і міжнародного законодавства. Достовірною вважається така 
звітність, інформація в якій не повинна містити помилок та перекручень, які здатні 
вплинути на рішення користувачів звітності. 

На якість поданої фінансової звітності, її достовірність і відповідність усім висунутим 
до неї вимогам та, відповідно, на ефективність і доцільність прийнятих на її основі 
управлінських рішень безпосередньо впливає наявність або відсутність помилок у 
фінансових звітах, своєчасне та повне їх виправлення. Це підкреслює актуальність 
питання щодо вдосконалення ознак класифікації помилок, від якої залежить вибір того 
чи іншого алгоритму їх виправлення. 

Метою статті є дослідити  класифікацію помилок у фінансовій звітності для 
передбачення усіх можливих їх видів та доповнити її новими класифікаційними 
ознаками. Методологія. Наукове дослідження ґрунтується на системному підході до 
класифікації помилок у фінансовій звітності та передбачення усіх можливих їх видів. 
Автори використовували методи аналізу та синтезу, групування та деталізації, індукції і 
дедукції, аналогії. Абстрактно-логічний метод – для здійснення теоретичних 
узагальнень та висновків про сутність помилок у фінансовій звітності, доповнення їх 
новими класифікаційними ознаками. 

Результати. У статті розширено та доповнено класифікаційні ознаки викривлень 
фінансової звітності. Аналіз думок науковців про мотиви викривлень і помилок у 
бухгалтерському обліку та звітності дозволив уточнити, що останні можуть бути дуже 
різноманітними й оцінити їх досить складно. 

Практичне значення. Запропонована класифікація дозволить визначити місце і 
період виникнення деструктивного фактору в документації, облікових регістрах і 
виявити відповідальних за проведення конкретних фактів господарської діяльності, 
відображених у фінансовій звітності. 

Перспективи подальших досліджень. Надалі доцільно зосередитись на 
необхідності застосування основних принципів і процедур Міжнародних стандартів 
аудиту у зв'язку з тим, що процес переходу до МСФЗ в нашій державі завершується. 

 

Ключові слова: фінансова звітність, викривлення, помилки, класифікація 
помилок, ненавмисні та навмисні помилки, суттєві та несуттєві помилки. 

Кількість джерел: 9, кількість таблиць: 1. 
 

Problem statement in general. The desire of many local 
companies to enter international investment markets is increasingly 
contributing to the formation of financial reporting as a tool for 
decision-making by business owners, and as a basis for analysis by 
external users, including investors. 

The necessity to provide reliable financial statements to users is 
enshrined in the Law of Ukraine "On Accounting and Financial 
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Reporting in Ukraine" and National Accounting Regulation (Standard) 
(NAR(S)) 1 "General requirements for financial reporting". Thus, the 
financial statements should be formed according to the rules that are 
enshrined in regulations of both domestic and international law. The 
reporting is considered reliable if the information in such should not 
contain errors and distortions that could affect the decisions of users of 
reporting [1]. 

The quality of the submitted financial statements, its reliability and 
compliance with all requirements and, accordingly, the effectiveness 
and appropriateness of management decisions made on its basis are 
directly affected by the presence or absence of errors in the financial 
statements, their timely and complete correction. This emphasizes the 
urgency of improving the characteristics of the classification of errors, 
which depends on the choice of a particular algorithm for their 
correction. 

Analysis of recent research and publications. Problems of the 
process of correcting errors in financial statements, the ambiguity of 
their definition and classification have been the subject of research in 
the works of well-known domestic and foreign economists, including S. 
Golov, S. Bychkova, A. Bryzgalin, A. Kuzminsky, M. Kuzhelny, M. 
Tarasova, B. Usach, O. Petryk, R. Khomyak, V. Shvets, and others. 
However, without diminishing the value of scientific papers and their 
theoretical and practical orientation, it should be noted the need for a 
comprehensive study of all types of distortions and errors in order to 
timely find, identify and select the necessary method of correcting 
errors in financial statements. The quality of the financial statements 
depends on the probability of possible accounting and reporting errors, 
so a comparison of the standards governing misstatements and errors 
in the financial statements identified in accordance with IAS 8 and 
NAR(S) 6 is relevant. In this regard, we will turn to foreign sources and 
conduct a comparative analysis of IAS 8 “Accounting Policies, Changes 
in Accounting Estimates and Errors” (IAS 8) and NAR(S) 6 “Correction 
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of Errors and Changes in Financial Statements”, and see also ISA № 
240 “Auditor's Responsibility for Fraud in Auditing Financial 
Statements” (ISA 240) [2, 7]. One of the reasons that can lead to an 
error in reporting is fraud. However, the very definition of "fraud" and 
“bad faith” doesn’t account in IAS 8 and in NAR(S) 6. Note that the 
source of distortions in financial statements in both standards is only 
an error. Also, if inaccuracies or omissions in the reflection of the facts 
of economic activity in the accounting and (or) in the financial 
statements of the enterprise, revealed as a result of obtaining new 
information that was not available at the time of reflection (non-
reflection) of such facts, then those are not classified as errors [2]. 

Formulation of the goals of the article. The purpose of this 
article is to investigate the classification of errors in financial 
statements to predict all possible types and supplement it with new 
classification features. 

Presenting the main material. When analyzing financial 
statements prepared with errors, the signs of distortions and errors 
should be qualified. A revise of the economic literature, the works of 
famous scientists, as well as author's research provide an opportunity 
to identify the following groups for which the classification of types of 
errors and distortions of financial statements is possible (table 1). 

In accordance with the selected classification feature by the degree 
of the impact on the reliability of financial statements, the identified 
distortions may be significant and insignificant. 

International Accounting Standard 8 “Accounting Policies, Changes in 
Accounting Estimates and Errors” § 41 presents the concepts of material 
and non-material errors that lead to incorrect calculation of financial 
results [7]. The omission or distortion of articles is considered significant 
if they can, individually or in combination, affect the economic decisions 
of users made on the basis of financial statements. Significance depends 
on the size and nature of the omission or distortion which are assessed 
in the particular circumstances. The size or nature of the article, or a 
combination of both, can be a determining factor. 
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Table 1 
Classification of distortions in financial statements 

Classification Types of errors 
1. By the degree of 

influence on the 
reliability 

(significance) 

a) significant 
- quantitative (values) 
- quality (character) 
b) insignificant 

2. By the nature of 
origin (by intent) 

a) unintentional (involuntary) 
b) intentional 

3. By the impact on 
accounting 

a) errors that affect only accounting; 
b) errors that affect only tax accounting; 
c) errors that affect accounting and tax accounting 

4. By the way of 
reflecting the facts of 
economic activity in 

accounting 

a) incomplete accounting 
b) unfounded accounts (errors in the reliability of the facts of 
economic activity) 
c) errors in periodization 
d) errors of assessment, underestimation or misinterpretation of facts 
e) errors in documentation 
f) incorrect (or insufficient) display of information in the forms of 
financial statements and notes to it 
g) errors in correspondence 
h) errors in the presentation 

5. By the 
consequences 

a) local 
b) transit 

6. By the frequency 
of occurrence 

a) typical 
b) unique 

Source: Developed by the authors based on [3, 5, 8, 9]. 

 
Thus, minor distortions are those whose omission does not affect 

the financial statements in a way that could mislead users and lead to 
incorrect decisions based on the data of these statements. 

Classification feature based on nature of the distortions 
distinguishes unintentional and intentional distortions. 

According to Bychkova S., errors that occur due to inattention, 
incompetence and negligence of performers or caused by imperfections 
of current legislation in the field of accounting, are unintentional 
distortions. With the constant improvement of the legislative and 
regulatory framework and the constant obsolescence of methodological 
materials that describe the procedure for accounting, the probability of 
errors increases significantly [3, p. 55]. 

Unintentional distortions should be divided into technical and 
accounting ones. In addition, it was found that technical errors occur in 
such cases as: 



 
 

ACCOUNTING, ANALYSIS AND AUDIT 

Issue II (82), 2021 115 

- the process of calculating the number of taxes when applying the 
wrong rate; 

- drawing up and calculating tax payments; 
- inequality of final reporting indicators; 
- unclear entries in primary documents; 
- transferring primary accounting data to the accounting registers 

of current accounting and consolidated reporting; 
- of incorrect filling of the declaration lines under the condition of 

full and correct reflection of the operations performed by the 
enterprise in the accounting registers; 

- deviations due to carelessness, negligence, fatigue, errors in 
accounts or accounting data; 

- incorrect transfers of account balances, etc. 
In our opinion, it is necessary to supplement this list of types of 

distortions with incorrect classification, for example, when compiling 
financial statements, temporary and permanent differences are 
incorrectly classified. 

Therefore, it is also advisable to include errors made during the 
transformation of reporting to the group of technical errors, as the 
transformation process consists of several stages and is often carried 
out without special software (only with Excel). A difficult moment is the 
reclassification of assets and liabilities, incomes and expenses. It is 
highly probable that any assets or expenses may be excluded when 
they are classified in accordance with domestic IAS or, conversely, not 
included in the group where they should be in accordance with IAS. 

In order to reduce the number of errors in the transformation, it is 
necessary to minimize the impact of the human factor. To do this, IAS 
specialists develop tables with control checks of information and clearly 
prescribe the method of the transformation for each area of work. In 
our opinion, the best way to minimize the risk of errors in the 
transformation of reporting is to use special computer programs. 

We came to the conclusion that technical errors affect only the 
design of business transactions, and accounting errors (content errors 
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and procedural errors) mostly consist of incorrect descriptions of 
economic information in accounting and reporting. 

Intentional errors may be the result of the enterprise’s statutory 
activities, part of which are accounting, tax policies and others that 
affect the content and form of financial statements. At the moment, 
there are motives that encourage the conduct of accounting policies 
that distort the state and position of the property of the enterprise and 
the results of its activities. 

As a result of the study, all intentional errors are divided into two 
categories: those that do not contradict the law and those that 
contradict the law. Tax evasion is the central point around which legal 
and illegal business activities are concentrated. There are many ways 
not to pay taxes, they are both illegal and semi-legal – and they use 
the shortcomings of the law. Nonpayment of taxes is a mass 
phenomenon today, the public is quite loyal to it, despite the obvious 
damage to the country's economy. 

However, misstatements in the financial statements may be the 
result of both errors and bad faith, as the error differs from the latter 
by the lack of intent underlying the action that led to the misstatement 
of the financial statements. Error – is an unintentional 
misrepresentation in the financial statements, including non-disclosure 
of any numerical indicator or non-disclosure of any information. The 
key word in the definition of "error" is "unintentional". Therefore, in the 
author's opinion, the two concepts should not be combined as the main 
source of distortion of financial statements. 

The main factor that determines the difference between "error" and 
"violation" is what underlies the discrepancy - unintentional or 
intentional cause. However, intent is often difficult to determine, 
especially when it comes to the application of accounting indicators or 
accounting principles. For example, an unreasonable accounting 
measure may be the result of an unintentional error, or it may be an 
intentional attempt to enter erroneous information in the financial 
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statements. Since the error differs from the bad faith by the lack of 
intent that led to the distortion of the financial statements, we will 
distinguish between unintentional misrepresentation as a result of an 
error and intentional misrepresentation as a result of bad faith. 

In addition to the concept of "error", IAS 8 defines "accounting". The 
assessment involves a professional judgment based on the latest 
information available. It is possible that in connection with the receipt 
of new information or experience, the assessment will have to be 
revised, which will not be related to previous periods and is not a 
correction of the error [7]. 

R. Khomyak identifies errors by the impact on accounting. According 
to this criterion, there are: 

a) errors that affect only accounting. For example, account 
correspondence was incorrect, and therefore entries were made in 
other registers than required; 

b) errors that affect only tax accounting. For example, error that 
were made during the compilation of the register of tax invoices; 

c) errors that affect accounting and tax accounting. For  
example, incorrectly determined initial cost of inventory causes 
inaccuracy of accounting, as well as incorrect determination of income 
tax [9, p. 789]. 

In accordance with table 1 there are other types of distortions that 
affect the reliability of financial statements. 

In our opinion, the incomplete accounting of the facts of economic 
activity of the enterprise often occurs due to poor knowledge of 
accounting rules, which in turn leads to data distortion. A typical error 
of this type is to not reflect the accounting of fines received from the 
debtor; to not display the received promissory notes issued in the 
name of the enterprise. 

This type of distortion is associated with errors in documenting the 
facts of economic activity. For example, complete or partial lack of 
accounting for certain financial and economic transactions of the 



 
 
ОБЛІК , АНАЛІЗ І АУДИТ 

Випуск IІ (82), 2021 118 

enterprise, due to lack of information about these transactions or 
negligence of employees of the accounting department. 

Errors in periodization occur due to incorrect recognition of the facts 
of economic activity in the reporting periods due to late receipt of 
documents from contractors, violation of the schedule of documents 
within the enterprise, which leads to distortion of the financial results 
of the enterprise and changes in tax base. 

We have identified two types of distortions in the detection  
of errors in periodization - late or early closing of accounts (before the 
reporting date), resulting in the facts of economic activity, which 
should be reflected in the next period, included in the accounts of the 
reporting period. 

After the detection of falsified reporting, the data of examinations of 
individual enterprises revealed that errors in assessing the facts of 
economic activity by incorrect choice of valuation of assets and liabilities 
of the enterprise approved in the accounting policy may lead to 
overstatement or understatement of the balance sheet currency. This 
will change the economic indicators that reflect the activities of the firm. 
An example is the preparation of reports without taking into account the 
cost of work in progress, the revaluation of fixed assets that was carried 
out incorrectly, a debt due which has long come and the probability of 
its recovery is very small, no write-off of deficiencies, etc. 

Financial statements may be distorted due to incorrect or inaccurate 
presentation of data in the reporting forms, as well as in the notes due 
to manipulation of account balances. 

Distortion of reporting can also occur through an incorrect 
relationship between the accounts, which reflects the information 
about the accounts, not designated for this purpose by the Chart of 
Accounts of the enterprise. This is possible in case of non-compliance 
with the requirements, accounting rules and other regulations. In this 
case, errors may be methodological in nature, the cause of which is a 
change in regulations. 
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A number of scientists (O. Lyshylenko, A. Kuz'menko, V. Bilous'ko) 
divide errors into local and transit. Accounting errors can be local when 
incorrect entries lead to distortion of information only in the document 
or register where they occurred, and at the same time do not affect 
the further systematization of information in other accounting 
registers. Transits errors are such made in one accounting register, 
which lead to chain changes in other accounting registers, as well as 
the reporting of the enterprise [5, 6, 8]. 

Scientist I. Zholner identifies another classification feature of 
distortions - depending on the frequency of an error in accounting and 
reporting, highlighting the typical and anomalous groups of distortions 
[4, p. 236]. 

Typical distortions are those that are caused by an invariable cause 
that causes errors. These errors may be internal in nature, for example, 
it may be the application of incorrect calculation of a particular type of 
business transactions, which is implemented in an automated 
accounting system. There are also errors typical for a group of 
enterprises, for example, it may be a violation of the principles of 
accruals in the reflection of costs, which cover several reporting periods. 

Abnormal are those errors that do not occur systematically or occur 
in rare circumstances. Such errors can be considered in the narrow and 
broad sense of the word: in a single enterprise and in groups of 
enterprises. They are manifested in the accounting of the enterprise, 
usually when working with rare for the enterprise business transactions. 

The classification of distortions in the financial statements, 
knowingly or unknowingly, obscuring the true and fair view of the 
entity's financial and property condition can be continued. The reasons 
that led to the distortion of financial statements can be very different, 
which are difficult to assess. 

In this regard, it should be noted that our selected classification 
features contribute to the disclosure of the order of preparation of 
distorted financial statements. In addition, the classification of types of 
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distortions and errors can be used to determine the amount of material 
damage and the place of its occurrence. 

Conclusions and prospects for further research in this 
direction. Analysis of the opinions of scientists on the motives of 
distortions and errors in accounting and reporting has clarified that the 
latter can be very diverse, which is quite difficult to assess. We have 
expanded and supplemented the classification features of distortions in 
financial statements. The proposed classification will determine the 
place and period of occurrence of the destructive factor in the 
documentation, accounting records and identify those responsible for 
carrying out specific facts of economic activity, reflected in the 
financial statements. 

In further research, it is advisable to focus on the need to apply the 
basic principles and procedures of International Standards on Auditing 
in connection with the fact that the process of transition to IFA in our 
country is coming to an end. However, there is no definition of "fraud" 
in the standard (IAS 8). The concept is disclosed in ISA 240 "Auditor's 
Responsibility for Reviewing Fraud and Errors in the Audit of Financial 
Statements". Therefore, in the future, it will also be appropriate to 
consider the concepts of "error" and "distortion" from the standpoint of 
ISA № 240, formerly called "Fraud and Error" (ISA 240 "Fraud and 
Error"), which gives a clear definition of "error" and "distortion" in the 
financial statements and indicates their differences. 
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СУТНІСТЬ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ 
ТА ЇХ МІСЦЕ В ФІНАНСУВАННІ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Анотація 
 

Актуальність. Постановка проблеми. В умовах політичної і фінансової криз, 
військової ситуації на сході, пандемії COVID-19, невідповідність суспільного розвитку 
економічним перетворенням виникає необхідність дослідження дієвості механізму 
регулювання фінансової стабільності і досягнення оптимальної ефективності виконання 
зобов’язань у процесі надання суспільних благ у межах фінансової можливості держави. 
Головним інструментом такого регулювання є публічні фінанси, створення дієвої 
системи яких є особливо актуальним у сучасних реаліях, коли відбувається зниження 
доходів суб’єктів господарювання та населення, пов’язане з введенням карантинних 
заходів у державі, тощо. Тому формування такої системи публічних фінансів, 
використання й ефективне інвестування публічних фінансових ресурсів, а також пошук 
шляхів вирішення проблем їх функціонування зумовлює необхідність подальших 
досліджень у цьому напрямі. 

Мета дослідження – визначення і удосконалення сутності, ролі публічних фінансів, 
їхньої участі в фінансуванні капітальних інвестицій Чернівецької області в сучасних 
умовах господарювання, а також окреслення системи заходів стосовно покращення їх 
функціонування в Україні. 

Методологія. У процесі виконання дослідження використано загальнонаукові 
теоретичні та практичні методи: системний аналіз – для з’ясування основних категорій 
дослідження; абстрактно-логічний метод – для здійснення теоретичних узагальнень та 
висновків про сутність, роль публічних фінансів, методи побудови системи показників 
та системи аналітичних таблиць – для наочного представлення показників динаміки 
виконання зведеного бюджету України, аналізу загального обсягу та структури джерел 
фінансування капітальних інвестицій Чернівецької області. 

Результати. У статті розглянута сутність та роль публічних фінансів України в 
сучасних умовах функціонування, визначено їх склад та місце як джерела капітальних 
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інвестицій Чернівецької області. Проаналізовано основні чинники, що спричинили 
негативні тенденції формування та використання публічних фінансів, а також дефіцит 
публічних фінансових ресурсів. Також проаналізовано динаміку загального обсягу 
публічних фінансів як джерела фінансування капітальних інвестицій Чернівецької 
області. Розглянуто основні проблеми функціонування публічних фінансів та наведено 
пропозиції щодо їх розв’язання для подальшого розвитку й оптимізації. 

Практичне значення. У статті узагальнюються сучасні наукові підходи щодо 
визначення дефініції «публічні фінанси», пропонується власне бачення та окреслено 
склад. Прослідковано чинники, що впливають на обсяг публічних фінансових ресурсів, 
та визначено їхній вплив на здійснення капітальних інвестицій в Чернівецькій області. 
Запропоновано заходи оптимізації та розвитку публічних фінансів. 

Перспективи подальших досліджень. Перегляд урядового курсу та проведення 
реформ у фінансово-економічній, бюджетній, податковій політиках, механізмів 
міжрегіонального перерозподілу фінансових ресурсів, посилення заходів зміцнення 
бюджетів та контролю за цільовим використанням публічних коштів, переглядання та 
удосконалення чинної правової бази в галузі бюджетної системи, зміни видів та 
структури бюджетних видатків, процедур прийняття бюджетних рішень. 

 

Ключові слова: публічні фінанси, система публічних фінансів, зведений бюджет 
України, бюджетний дефіцит, капітальні інвестиції, держава. 
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AND THEIR PLACE IN FINANCING CAPITAL INVESTMENTS 

IN CHERNIVTSI REGION 
 

Summary 
 

The article reveals the essence of public finance as the main tool of the mechanism of 
regulating financial stability and achieving optimal efficiency of fulfillment of obligations in 
the process of providing public goods within the financial capacity of the state. After all, in 
the context of political and financial crises, the military situation in the east, the COVID-19 
pandemic, the inadequacy of social development and economic transformation, the need to 
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study the effectiveness of such a regulatory mechanism is particularly acute. The main 
scientific approaches to the formation of public finance, which should be considered as a 
basis for purposeful public administration and is characterized by a set of measures to 
influence the socio-economic development of Ukraine. The factors influencing the amount of 
public finances and the ability of the state to perform its functions of financing various 
expenditures and development programs are studied. The main factors that caused the 
negative trends in the formation and use of public finances, as well as the shortage of public 
financial resources are identified. In order to study the decentralization direction of local 
self-government development and the participation of state support for regional 
development, the dynamics of the total amount of public finances as a source of financing 
capital investments of Chernivtsi region is analyzed. The task of determining the volume of 
participation of public finances in the financing of capital investments is realized by carrying 
out a structural analysis of the sources of financing of capital investments in the region. The 
main problems of public finances are considered and proposals are presented, the 
implementation of which will balance the market economy, correctly determine the amount 
of resources needed for the state, improve the efficiency of formation and use of budget 
funds, overcome corruption, reduce abuse in tax reporting by businesses, optimize social 
programs and benefits and have their financial support. 

 

Keywords: public finances, public finance system, consolidated budget of Ukraine, 
budget deficit, capital investments, state. 

Number of sources – 13; number of tables – 3. 
 

Постановка проблеми. Ефективне функціонування та сталий 
розвиток економіки України залежить від подолання політичної та 
фінансової криз, вибору найоптимальніших заходів досягнення 
фінансової стабільності, визначення відповідного фінансового 
механізму, а також наявності та впровадження дієвих, сучасних 
технологій бюджетного процесу з метою якісного забезпечення 
виконання зобов’язань держави, пошуку нових управлінських 
підходів і нових шляхів покращення використання державних 
коштів. Крім того, Україна прагне стати повноцінним членом 
європейського суспільства на засадах демократизму та правової і 
соціально орієнтованої держави, то усі сфери її життєдіяльності 
повинні відповідати нормам та стандартам економічно розвинутих 
країн. Поширення політичної кризи, наявність військової ситуації на 
сході, розвиток пандемії COVID-19, неадекватність суспільного 
розвитку економічним перетворенням та наявність проблем 
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неузгодженості попиту і пропозиції на державні ресурси 
привертають особливу увагу до дослідження дієвості механізму 
регулювання фінансової стабільності й досягнення оптимальної 
ефективності виконання зобов’язань у процесі надання суспільних 
благ у межах фінансової можливості держави. І саме система 
публічних фінансів є головним інструментом такого регулювання, 
адже вони забезпечують фінансування багатьох сфер життя 
людини (освіти та охорони здоров’я, пенсійного забезпечення та 
соціального захисту, транспортної інфраструктури тощо), а через 
податки та інші обов’язкові платежі впливають на прийняття 
фінансових рішень суб’єктів господарювання. 
Створення дієвої системи публічних фінансів є одним з основних 

напрямів сучасного етапу розвитку української економіки. 
Реалізація цього завдання потребує побудови ефективної концепції 
розвитку публічних фінансів і міжбюджетних взаємовідносин на 
основі формування інститутів правової держави, узгоджених з дією 
ринкових механізмів, застосуванням наукових моделей формування 
податкової системи та механізмів міжрегіонального перерозподілу 
фінансових ресурсів, зміни видів та структури бюджетних видатків, 
процедур прийняття бюджетних рішень. 
Розвиток публічних фінансів сьогодні включає різноманітні 

прийоми, методи та шляхи накопичення, розподілу, перерозподілу, 
використання публічних фінансових ресурсів та безпосередній 
контроль за цими процесами, оскільки відбувається в умовах  
ринкової економіки. Питання необхідності управління публічними 
фінансами постає у контексті проведення успішних бюджетної та 
податкової реформ. Необхідним є дослідження саме способів та 
засобів безпосереднього впливу на учасників фінансових та 
бюджетних процесів, прийомів з управління наявним  
фінансовим капіталом, ефективністю його використання та 
подальшого інвестування з метою його примноження та  
соціального розвитку країни. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми сутності 
та управління публічними фінансами досліджували відомі науковці 
та фахівці з економіки і фінансів, зокрема С. В. Бардаш,  
Ю. Р. Баранюк, С. М. Вдовенко, О. А. Лукашев, А. А. Нечай,  
В. М. Опарін, В. М. Федосов, П. І. Юхименко, Л. В. Фокша,  
Т. Б. Шолкова, Л. М. Швайко та інші. 
Незважаючи на створений фундамент досліджень у галузі 

управління публічними фінансами, в умовах кризових явищ у 
державі та існування проблем, пов’язаних з ефективним 
використанням та інвестуванням її фінансових ресурсів, існує 
потреба подальших досліджень та пошуку нових підходів, які 
відкриють можливості покращити управління розподілу і 
перерозподілу державного (публічного) капіталу. 
Метою статті є аналіз підходів до розуміння сутності публічних 

фінансів, виявлення їхнього змісту, складу та місця в фінансуванні 
капітальних вкладень Чернівецької області, а також пошук шляхів 
підвищення ефективності їх функціонування. 
Виклад основного матеріалу. Дефініція «публічні фінанси» в 

українській фінансовій науці почала використовуватись  
нещодавно. У словниках економічних термінів слово «public» 
перекладається з англійської як громадський, суспільний 
державний, словосполучення «public sector» – як державний 
сектор, «public good» – суспільне благо, public sevice» – суспільні 
послуги, послуги для суспільного споживання [1]. 
В. М. Опарін, В. М.Федосов, П. І. Юхименко пропонують 

розглядати публічні фінанси у широкому й вузькому значеннях. У 
широкому – до них включено «фінансову діяльність усіх різновидів 
публічних союзів – держави, органів місцевого самоврядування, 
громадських організацій, а на глобальному рівні – міжнародні 
організації і фінансові інституції. У вузькому – до складу публічних 
віднесено державні і місцеві фінанси, в організації яких, 
незважаючи на їх взаємопов’язаність, домінують принципи 
автономності та «незалежності» [2]. 
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На думку С. О. Ніщимної, публічні фінанси – це сукупність 
економічних, виробничих або грошових відносин, що виникають під 
час розподілу національного доходу (сукупного суспільного продукту) 
та мають за мету формування й використання централізованих і 
децентралізованих фондів грошових коштів [3, с. 22]. 
Подібну думку поділяє Т. Б. Шолкова, яка розглядає публічні 

фінанси як сукупність відносин, що виникають з приводу 
накопичення, розподілу, перерозподілу, використання державних 
фінансів та фінансів органів місцевого самоврядування, а також 
безпосереднього контролю за цими процесами [4]. 
А. А. Нечай у правовій площині під публічними фінансами 

визначає суспільні правовідносини, які пов’язані із задоволенням 
усіх видів публічного інтересу і виникають у процесі утворення, 
управління, розподілу (перерозподілу) та використання публічних 
фондів коштів [5]. 
С. В. Бардаш і Ю. Р. Баранюк дещо узагальнюють попередні 

визначення та трактують публічні фінанси, як суспільно-економічні 
відносини, які виникають у процесі утворення, розподілу 
(перерозподілу) і використання публічних фондів грошових коштів, 
пов’язаних із задоволенням усіх видів публічного інтересу та 
регулюються шляхом установлення імперативних приписів держави 
або органів місцевого самоврядування, які поширюються на 
учасників відносин у сфері господарювання усіх форм власності [6]. 
Таким чином, публічні фінанси – це соціально-економічні, 

суспільні відносини, що виникають під час формування, розподілу і 
використання публічних фінансових ресурсів в усіх різновидах 
публічних союзів та публічних процесів, їх регулювання і контролю. 
Надзвичайно важливим є визначення складу публічних фінансів 

держави, адже від цього залежатиме обсяг фінансових ресурсів, які 
повинні бути в управлінні держави. Тому далі потрібна 
ідентифікація складу публічних фінансів, яка має розглядатися як 
основа для цілеспрямованого державного управління та 
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характеризується сукупністю заходів впливу на соціально-
економічний розвиток України. 
На думку Л. В. Фокши, система публічних фінансів в Україні 

складається з централізованих і децентралізованих фондів 
(утворюються на державних чи комунальних підприємствах, 
установах та організаціях для задоволення публічного інтересу), які 
зберігають відносну самостійність, знаходячись у тісному 
взаємозв’язку між собою [7, с. 164]. 
О. А. Лукашев зазначає, що публічні фонди складаються з 

бюджетів, позабюджетних фондів та децентралізованих фондів, 
власниками яких є окремі підприємства та організації [8, с. 86]. 
У цих процесах А. А. Нечай виокремлює такі ланки [5]: 
1) публічні фінанси держави; 
2) публічні фінанси суб’єктів федерації (у державах з 

федеральним устроєм); 
3) публічні фінанси місцевого самоврядування всіх видів; 
4) публічні фінанси соціальної сфери, за рахунок яких 

задовольняються суспільні (соціальні) інтереси, визнані державою 
або органами місцевого самоврядування, тобто публічні інтереси в 
соціальній сфері. 
Згідно з Законом України «Про відкритість використання 

публічних коштів», до публічних коштів належать: кошти 
державного бюджету України та місцевих бюджетів, кредитні 
ресурси, надані під державні та місцеві гарантії, кошти Нацбанку та 
інших держбанків, державних цільових коштів, Пенсійного фонду та 
фондів загальнообов’язкового соціального страхування, а також 
кошти суб’єктів господарювання державної та комунальної 
власності, отримані ними від їхньої господарської діяльності [9]. 
На думку С. В. Бардаш, Ю. Р. Баранюк публічні фінанси 

включають: 
– публічні державні фінанси (фонди коштів державного бюджету 

України та місцевих бюджетів, кредитні ресурси, надані під 
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державні та місцеві гарантії, кошти Нацбанку та інших держбанків, 
державних цільових коштів, Пенсійного фонду та фондів 
загальнообов’язкового соціального страхування, а також кошти 
суб’єктів господарювання державної та комунальної власності, 
отримані ними від їхньої господарської діяльності); 

– публічні приватні фінанси (фінанси малого бізнесу, 
корпоративні фінанси, фінанси банків, фінанси некомерційних 
організацій) – фонди коштів як нематеріальна форма наслідку 
відносин, які виникають між державою, місцевим самоврядуванням, 
суб’єктами господарювання приватної форми власності, 
громадськими організаціями в частині їх використання [10]. 
В умовах активізації євроінтеграції особливої актуальності набуває 

не тільки розуміння і визначення складу публічних фінансів, а й 
також формування, перерозподіл, використання та ефективне 
інвестування публічних фінансових ресурсів. Адже питання 
ефективного розподілу і інвестування публічних фінансових ресурсів 
має суспільне значення, до нього є інтерес усіх членів держави, від 
його розв’язання залежатимуть удосконалення системи державних 
органів, зростання ефективності державного управління, суспільний 
добробут і економічна стабільність. Для цього проаналізуємо 
показники зведених бюджетів України (табл. 1). 
Статистичний характер показників зведених бюджетів дозволить 

використовувати їх для: проведення розрахунків з формування 
грошових ресурсів для забезпечення виконання функцій і завдань 
органами державної влади та місцевого самоврядування; 
визначення обсягу видатків, що підлягають фінансуванню з 
державного й місцевих бюджетів, аналізу й оцінки ефективності 
бюджетних витрат; визначення грошових потоків для встановлення 
обґрунтованості надання трансфертів. 
На жаль, в Україні склалася ситуація, коли внаслідок корупції, 

неналежного надання соціальних послуг населенню та 
неефективного управління спостерігається непрозоре використання 
публічних фінансів. 
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Таблиця 1 
Аналіз динаміки виконання зведеного бюджету України 

з 2016 по 2020 р. (млн грн)* 

 Доходи Видатки Кредитування 
Сальдо 

(дефіцит 
бюджету) 

% до 
ВВП 

2016 782748,5 835589,8 1841,3 -54682,6 -2,29 
2017 1016788,3 1056759,9 2122,1 -42093,8 -1,41 
2018 1184278,1 1250173,6 1893,0 -67788,5 - 1,9 
2019 1289779,8 1370113,0 3983,2 -84316,4 -2,12 
2020 1376661,6 1595289,7 5316,2 -223944,3 -5,34 

*Джерело: побудовано автором за даними сайту Міністерства фінансів України [10]. 

 
Необхідно зазначити, що у 2016–2020 рр. (табл. 1) дефіцит 

публічних фінансів зріс з 54682,6 млн грн до 223944,3 млн грн, що 
призвело до спірального зростання рівня боргового навантаження, 
адже чим більший і дорожчий борг, тим більше доводиться залучати 
нових боргів. 
Також за даними табл. 1 видно, що впродовж досліджуваних 

періодів відзначається наявність бюджетного дефіциту, крім того, 
його обсяг з 2017 року поступово зростає з 42093,8 млн грн до 
223944,3 млн грн. У період 2017–2019 дефіцит бюджету у відсотках 
до ВВП варіювався в межах 1,41–2,12%. Однак за підсумками  
2020 р. дефіцит зведеного бюджету України сягнув критичного 
значення – 5,34% ВВП, що значно перевищує граничний рівень, 
встановлений у програмі з Міжнародним валютним фондом – 2,9%. 
Відхилення між дохідною і видатковою частинами зведеного 
бюджету України свідчить про недостатньо ефективну політику 
формування та використання доходів бюджету. 
Т. М. Майорова, В. В. Крук, Я. В. Шевчук вважають, що за умов 

євроінтеграції та глобалізації вітчизняної економіки соціально-
економічний розвиток України неможливий без достатнього 
фінансування капітальних інвестицій, насамперед у модернізацію 
виробництва високотехнологічних та конкурентних товарів з 
високою доданою вартістю, та нарощування їх експорту, а також 
запровадження інноваційних і енергоощадних технологій [11]. 
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Щодо економічного змісту капітальних інвестицій, вважають 
автори [11], то це особливий вид інвестицій, який уособлює у собі 
широкий спектр напрямів та процесів, що відбуваються у 
суспільному відтворенні. 
Їхній вплив на економіку країни пов'язаний із утворенням 

публічного капіталу. Нагадаємо, що інвестиції — це потік, а капітал 
— запас. Тому кожна одиниця інвестицій, тобто потоку, збільшує 
публічний капітал, тобто запас. Але це не означає, що обсяг 
капіталу стає більшим на величину інвестицій. Слід враховувати, 
що наявний капітал постійно зношується в процесі виробництва і 
потребує відновлювальних інвестицій. Це означає, що обсяг 
капіталу формується під впливом двох протилежних сил: 
інвестування, яке збільшує обсяг капіталу, і зношення 
(амортизації), яке зменшує обсяг капіталу. 
У процесі децентралізаційного напряму розвитку місцевого 

самоврядування стан управління регіонами є пріоритетом 
населення визначеної території. Обсяг перерозподілу валового 
внутрішнього продукту через державний бюджет України 
скорочуватиметься, що спричинятиме зростання суспільного 
інтересу до фінансового стану територіальної громади. Тому 
особливо цікавим є дослідження формування обсягу капітальних 
інвестицій Чернівецької області за джерелами фінансування саме з 
боку публічних (державних) фінансів. Для розрахунку в обсяг 
публічних фінансів включимо кошти державного і місцевого 
бюджетів. Необхідно зазначити, що такий аналіз буде мати 
похибку, адже за відсутності даних складно виділити реальний 
обсяг публічних фінансів, до якого входять не тільки кошти 
державного і місцевих бюджетів, а й кредити державних банків і 
кошти державних підприємств. 
Аналіз динаміки обсягу капітальних інвестицій Чернівецької 

області за джерелами фінансування впродовж 2016–2020 рр. 
наведено в таблиці 2. 
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Таблиця 2 
Аналіз динаміки обсягу капітальних інвестицій 

Чернівецької області за джерелами фінансування  
впродовж 2016–2020 рр. (тис грн)* 
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*Джерело: побудовано автором за даними сайту Головного управління статистики в 
Чернівецькій області [12]. 
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У процесі аналізу основних тенденцій розвитку інвестиційного 
процесу в Україні (табл. 2) нами було з'ясовано, що впродовж 2016-
2020 років почалося стрімке зниження інвестиційної активності (темп 
зниження капітальних інвестицій сягнув 38,4%), яке не тільки 
призвело до зниження індексу фізичного зростання ВВП, а й 
негативно вплинуло на модернізацію економіки Чернівецької області. 
За джерелами фінансування позитивна тенденція, яка була 
характерна для 2016–2019 рр., у 2020 році різко змінилась на 
негативну. Особливо це стосується сектору публічних фінансів: 
фінансування капітальних інвестицій за рахунок коштів державного і 
місцевих бюджетів у 2020 р. зменшилось на 812375 тис грн (548069 
– 1360444), темп зниження цього джерела фінансування 
капітальних інвестицій – 59,7%. Крім цього, необхідно засвідчити 
найбільше зниження обсягів фінансування з боку державного 
бюджету (темп зниження сягнув аж 74,1%). 
Для визначення місця публічних фінансів як джерела фінансування 

капітальних інвестицій Чернівецької області необхідно дослідити обсяг 
джерел не тільки за загальним обсягом, а й за структурою. Аналіз 
динаміки формування структури джерел фінансування капітальних 
інвестицій Чернівецької області наведено в табл. 3. 
За даними табл. 3 видно, що у період з 2016 по 2019 р. обсяг 

публічних фінансів у структурі всіх джерел фінансування 
капітальних інвестицій Чернівецької області сягав приблизно 
третини. У 2020 році прослідковуються негативні зміни, коли 
питома вага коштів державного і місцевого бюджетів сягнула тільки 
22,5%, що на 11,9% менше минулого 2019 року. 
Отже, можна стверджувати, що публічні фінанси в фінансуванні 

капітальних інвестицій Чернівецької області займають важливе місце і 
повинні забезпечувати достатній рівень економічного розвитку 
регіону. Однак падіння питомої ваги цих джерел і, відповідно, 
зменшення обсягу коштів публічних фінансів негативно впливає на 
економічний розвиток області та формування її 
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конкурентоспроможності на міжнародних ринках, яка стримується 
повільним впровадженням новітніх технологій, незадовільною якістю 
активів, низькою їх рентабельністю. Утім, процес залучення 
капітальних інвестицій в економіку регіону суттєво загальмований не 
тільки зменшенням доходів державного та місцевого бюджетів і, як 
наслідок, наявності їх дефіциту, а й впливом політичної та економічної 
криз останніх років, корупцією органів державної влади, потужним 
податковим тягарем та недосконалою законодавчою базою. 

Таблиця 3 
Аналіз динаміки структури джерел фінансування 
капітальних інвестицій Чернівецької області 

за 2016–2020 рр. (%)* 

 2016 2017 2018 2019 2020 Відхилення 2020 від 
2019 р. 

Всього, в тому числі 100 100 100 100 100 - 
- коштів публічних 
фінансів: 25,3 29,1 31,3 34,4 22,5 -11,9 

*коштів державного 
бюджету 7,3 9.4 13,8 15,0 6,3 -8,7 

*коштів місцевого 
бюджету 18,0 19,7 17,5 19,4 16,2 -3,2 

- власних коштів 
підприємств та 
організацій 

37,2 37,6 32,8 28,6 43,8 15,2 

- кредитів банків та ін. 
позик 2,6 1,9 3,7 2,0 2,3 0,3 

- коштів іноземних 
інвесторів 0,9 0,0… 0,0… 0,4 - -0,4 

- коштів населення на 
будівництво житла 28,1 27,9 28,0 27,6 26,2 -1,4 

- інших джерел 
фінансування 5,9 3,5 4,2 7,0 - -7 

*Джерело: побудовано автором за даними сайту Головного управління статистики в 
Чернівецькій області [12]. 

 
Таким чином, важко не погодитись з Л. В. Швайко, яка виділяє 

основні проблеми функціонування публічних фінансів: надмірна 
фіскальна орієнтація податкової системи; недостатньо ефективна 
політика розподілу та витрачання бюджетних коштів; хронічний 
бюджетний дефіцит та значний державний борг; високий рівень 
зловживань у сфері публічних фінансів; відсутність ефективної 
системи контролю за витрачанням бюджетних коштів; низький 
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рівень соціальних стандартів (особливо прожиткового мінімуму), що 
негативним чином впливає на рівень життя населення; низька якість 
надання державних послуг; низький рівень доходів домогосподарств 
та велика кількість соціально незахищених верств населення; 
неефективна система управління на державних підприємствах [13]. 
Зрозуміло, що подолання таких значних проблем функціонування 

публічних фінансів потребує пошуку конкретних заходів і ресурсів на 
їх розв’язання. Тому необхідно запропонувати подальші шляхи 
оптимізації та розвитку публічних фінансів: 1) використання досвіду 
країн з розвинутою економікою щодо впровадження заходів 
підвищення ефективності використання бюджетних коштів; 
2) посилення прозорості публічних фінансів; 3) ефективне 
застосування програмно-цільового методу бюджетування; 
4) запровадження органами статистики аналізу результатів діяльності 
суб’єктів господарювання за формами власності; 5) з метою 
зменшення корупції та неефективного використання бюджетних 
коштів, посилення доступності широких верств населення до 
інформації щодо формування доходів і видатків, а також дотримання 
цільового та ефективного використання бюджетних коштів; 
6) збільшення кількості та якості надання послуг державою, а також 
посилення інформаційного забезпечення щодо них; 7) здійснення 
моніторингу та контролю за достовірністю декларування доходів і 
витрат суб’єктів господарювання; 8) здійснення заходів щодо 
оптимізації соціальних видатків і пільг; 9) посилення децентралізації з 
метою зростання доходів місцевих бюджетів. 
Висновки. Таким чином, публічні фінанси – це соціально-

економічні, суспільні відносини, що виникають під час формування, 
розподілу і використання публічних фінансових ресурсів в усіх 
різновидах публічних союзів та публічних процесів, їх регулювання і 
контролю. Система публічних фінансів є головним інструментом 
регулювання фінансової стабільності й досягнення оптимальної 
ефективності виконання зобов’язань у процесі надання суспільних 
благ у межах фінансової можливості держави, адже вони 
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забезпечують фінансування багатьох сфер життя людини (освіти та 
охорони здоров’я, пенсійного забезпечення та соціального захисту, 
транспортної інфраструктури тощо), а через податки та інші 
обов’язкові платежі впливають на прийняття фінансових рішень 
суб’єктів господарювання. Склад публічних фінансів – це основа для 
цілеспрямованого державного управління, яка характеризується 
сукупністю заходів впливу на соціально-економічний розвиток 
України. Питання ефективного розподілу й інвестування публічних 
фінансових ресурсів має суспільне значення, в якому зацікавлені усі 
члени держави. Від його розв’язання залежатимуть удосконалення 
системи державних органів, зростання ефективності державного 
управління, суспільний добробут і економічна стабільність. 
Публічні фінанси в фінансуванні капітальних інвестицій 

Чернівецької області займають важливе місце і повинні 
забезпечувати достатній рівень економічного розвитку регіону. 
Однак проведений аналіз показав значне падіння питомої ваги цих 
джерел і, відповідно, зменшення обсягу коштів публічних фінансів, 
що негативно впливає на економічний розвиток області та 
формування її конкурентоспроможності на міжнародних ринках. 
Реалізація запропонованих шляхів оптимізації та розвитку 

публічних фінансів дозволить збалансувати галузі ринкової 
економіки, правильно визначати обсяг необхідних ресурсів для 
функціонування держави, покращити ефективність формування і 
використання бюджетних коштів, подолати корупцію, зменшити 
зловживання в податковому декларування суб’єктами 
господарювання, оптимізувати соціальні програми і пільги та мати 
їх фінансове забезпечення. 
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ 

 

Анотація 
 

Актуальність. Постановка проблеми. Пріоритетним напрямом є розвиток охорони 
здоров’я, основним завданням якого є надання якісних медичних послуг населення і 
збереження їхнього здоров’я. Головною метою соціального страхування є матеріальне 
забезпечення застрахованих осіб та можливість отримання соціальних послуг через 
спеціально створений фонд соціального страхування. Політична та економічна кризи, 
пандемія негативно вплинули на галузь охорони здоров’я. В умовах обмеженості 
фінансових ресурсів проблемним питанням є фінансове забезпечення закладів охорони 
здоров’я. Все це визначає актуальність теми дослідження. 

Мета дослідження. Мета статті – дослідження проблемних питань фінансового 
забезпечення системи охорони здоров’я та розробка пропозицій щодо удосконалення 
фінансового механізму надання медичних послуг. 
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Методологія. У процесі виконання дослідження використано загальнонаукові 
теоретичні методи: системний аналіз – для визначення основних сутностей соціального 
страхування; абстрактно-логічний метод – для узагальнення теоретичних досліджень та 
обґрунтування висновків про систему соціального страхування . 

Результати. У статті виділено поняття, основні характеристики галузі охорони 
здоров’я. Досліджено видатки місцевих бюджетів охорони здоров’я. Проаналізовано 
видатки місцевих бюджетів Чернівецької області на охорону здоров’я. Визначено 
чинники, що впливають на розвиток охорони здоров’я. Розроблено пропозиції щодо 
покращення системи фінансування охорони здоров’я. 

Практичне значення. Запропоновані пропозиції стосовно удосконалення системи 
охорони здоров’я можуть бути використані у практичній діяльності медичних закладів. 
Реформування галузі охорони здоров’я, спрямоване на краще медичне обслуговування, 
вимагає здійснення комплексу заходів щодо вдосконалення фінансового механізму 
таким чином, щоб кошти, виділені на охорону здоров’я, забезпечили належний рівень 
надання медичних послуг. 

Перспективи подальших досліджень. Викладене дозволяє дійти висновку, що 
удосконалення фінансового забезпечення системи охорони здоров’я населення як 
складової трансформаційної економічної системи має відбуватися в напрямі формування 
економічних і соціальних інститутів, притаманних ринковим відносинам. В Україні 
триває реформа охорони здоров’я, створюються відповідні умови для покращення 
медичного обслуговування громадян на рівні сучасних європейських стандартів. 

 

Ключові слова: охорона здоров’я, видатки місцевих бюджетів, міжбюджетні 
трансферти, фінансове забезпечення, медична субвенція. 
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FINANCIAL SUPPORT OF TERRITORIAL COMMUNITIES 
IN THE CONDITIONS OF ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL 

REFORM: PROBLEMS AND PROSPECTS 
 

Summary 
 

The priority is the development of health care, the main task of which is to provide 
quality medical services to the population and preserve their health. The main purpose of 
social insurance is the material support of insured persons and the possibility of receiving 
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social services through a specially created social insurance fund. The political and economic 
crisis and the pandemic have had a negative impact on the health sector. Given the limited 
financial resources, the problem is the financial support of health care facilities. All this 
determines the relevance of the research topic. 

The purpose of the article is to study the problematic issues of financial support of the 
health care system and to develop proposals for improving the financial mechanism for the 
provision of medical services. 

In the course of the research general scientific theoretical methods were used: system 
analysis - to determine the basic essences of social insurance; abstract - logical method - to 
generalize theoretical research and substantiate conclusions about the social insurance 
system. 

The article highlights the concepts, main characteristics of the health care industry. 
Expenditures of local health budgets have been studied. Expenditures of local budgets of 
Chernivtsi region on health care are analyzed. Factors influencing the development of health 
care have been identified. Proposals have been developed to improve the health care 
financing system. 

The proposed proposals for improving the health care system can be used in the practice 
of medical institutions. Health care reform aimed at better health care requires a set of 
measures to improve the financial mechanism so that funds allocated to health care ensure 
an adequate level of health care delivery. 

The above allows us to conclude that the improvement of financial support of the health 
care system as a component of the transformational economic system should take place in 
the direction of the formation of economic and social institutions inherent in market 
relations. appropriate conditions are created for the improvement of medical care for 
citizens at the level of modern European standards. 

 

Keywords: health care, local budget expenditures, intergovernmental transfers, 
financial support, medical subvention. 

Number of sources – 8. 
 

Постановка проблеми. В умовах трансформаційних 
перетворень важливе значення належить охороні здоров’я, адже 
від здоров’я населення залежить багатогранність суспільного життя 
та забезпечення країни. У Статуті (Конституції) Всесвітньої 
організації охорони здоров’я розкрито невід’ємне право людини на 
охорону здоров’я незалежно від її соціально- економічного 
положення. 
Відповідно до ст. 49 Конституції України кожен має право на 

охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. 
Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням 
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відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-
профілактичних програм. Держава створює умови для ефективного 
і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У 
державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична 
допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не 
може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних 
закладів усіх форм власності [1]. 
Система охорони здоров’я зазнала суттєвих змін. В умовах 

реформування змінюється механізм фінансування. Національна 
стратегія реформування медичної системи України на період 2015 – 
2020 роки визначила глобальні проблеми, напрями і шляхи їх 
розв’язання для формування нової державної політики у галузі 
охорони здоров’я, включаючи нормативні трансформації та 
впровадження нових фінансових методів та механізмів для 
забезпечення прав людини на медичне обслуговування . За таких 
умов медична система країни має бути спрямована на покращення 
здоров’я населення, орієнтацію на результат та втілення нових 
технологій при наданні медичних послуг [8]. 
Система охорони здоров’я в Україні перебуває у кризовому стані, 

що значною мірою обумовлене недостатнім фінансуванням. 
Незважаючи на зростання видатків на галузь охорони здоров’я з 
бюджетів усіх рівнів, вони не спроможні забезпечити покриття її 
витрат. Організація ефективного функціонування та розвитку 
системи охорони здоров’я за умов обмеженості фінансових ресурсів 
є найважливішим завданням органів влади всіх рівнів. Тому 
питання оцінки сучасного стану охорони здоров’я та виокремлення 
основних проблем фінансування медичних послуг, які надаються 
вітчизняними установами охорони здоров’я, набувають особливої 
актуальності. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та 

практичні аспекти фінансового забезпечення охорони здоров’я 
досліджували такі вітчизняні вчені: Г. Ігнатьєва, Є. Дяченко, 



 
 
ФІНАНСИ, ГРОШІ  І  КРЕДИТ 

Випуск IІ (82), 2021 142 

О.Краснова, М. Мальований, С. Онишко, В. Опарін, К. Павлюк,  
О. Романенко, Т. Стецюк, С. Юрій та інші. 
Науковець С. Онишко досліджувала джерела фінансування галузі 

охорони здоров’я, а також напрями підвищення ефективності 
використання фінансових ресурсів. 
На думку української дослідниці Г. Ігнатьєвої, доцільно 

впроваджувати новітні технології при вкрай обмежених ресурсах 
галузі охорони здоров’я, тому проблема оцінки якості надання 
медичної допомоги стає пріоритетною. 
І. Заюков досліджував необхідність удосконалення механізму 

фінансування системи охорони здоров’я України у контексті 
збереження і відтворення трудового потенціалу держави та 
обґрунтував відповідні висновки. 
О. Краснова вказує на необхідність поліпшення фінансування 

медицини за рахунок пошуку додаткових джерел, що робить 
актуальною проблему розроблення та впровадження нової моделі 
фінансування системи охорони здоров’я України [5, с.75]. 
Аналіз наукових поглядів показує різносторонні погляди на 

фінансове забезпечення охорони здоров’я. 
Формулювання цілей статті. Мета статті – дослідження 

проблемних питань фінансового забезпечення системи охорони 
здоров’я та розробка пропозицій щодо удосконалення фінансового 
механізму надання медичних послуг. 
Завданнями наукової статті є: 1) розкрити сутність та 

необхідність фінансового забезпечення системи охорони здоров’я; 
2) показати зміни, які відбулись у фінансовому механізмі у процесі 
реформування галузі охорони здоров’я; 3) розробити пропозиції 
щодо покращення фінансування медичних закладів. 
Виклад основного матеріалу. В Україні охорона здоров’я 

визнана одним із пріоритетних напрямів діяльності держави, який 
має надзвичайно важливе соціальне, економічне та суспільне 
значення. Якість медичних послуг, стан здоров’я населення 
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залежать від рівня забезпеченості закладів охорони здоров’я 
фінансовими ресурсами та ефективності їх використання. 
Складна економічна й політична ситуація в Україні, економічна 

криза, пандемія, недостатнє фінансування системи охорони 
здоров’я призвели до того, що показники стану здоров’я населення 
України упродовж останніх років погіршились: зросли рівні 
смертності, захворюваності, зменшилась середня тривалість життя . 
Головним чинником, що впливає на розвиток охорони здоров’я, 

забезпечує належну якість медичних послуг, є фінансове 
забезпечення , що у свою чергу впливає на соціально-економічну 
результативність галузі. Фінансове забезпечення охорони здоров'я 
– це метод фінансового механізму, що визначає принципи, джерела 
й форми фінансування суб'єктів господарювання, чия діяльність 
спрямована на охорону, збереження, зміцнення та відновлення 
здоров'я громадян. 
Джерелами фінансового забезпечення галузі охорони здоров’я є: 

кошти Державного бюджету, місцевих бюджетів, кошти юридичних 
та фізичних осіб, а також з інших джерел, не заборонених законом. 
Рівень фінансового забезпечення охорони здоров’я обчислюється 
на підставі нормативів. У системі охорони здоров’я методом 
фінансування є спосіб розподілу фінансових ресурсів від 
фондоотримувача до медичної установи (у т.ч. сімейного або 
приватного лікаря), що виступає надавачем медичної послуги. 
Пріоритетним завданням для закладів охорони здоров’я є 

ефективне використання обмежених фінансових, матеріальних та 
інших ресурсів. Розвиток галузі передбачає чітке визначення обсягів 
та потреб населення в якісній медичній допомозі. Створення єдиної 
системи категорій і критеріїв у системі охорони здоров’я є основою 
економічного підходу реформування щодо визначення вартості однієї 
медичної послуги до потреби у фінансових ресурсах всієї галузі. 
Питання ефективності використання бюджетних коштів в Україні 

регулюється багатьма органами та громадськими організаціями. 
Заклади охорони здоров'я мають специфічні умови для закупівлі 
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лікарських засобів; з одного боку, необхідно якомога швидше 
забезпечити населення якісними ліками, а з іншого – провести 
тендер за усіма вимогами та здійснити заплановані закупівлі при 
мінімальному залученні бюджетних коштів і досягненні 
максимального результату, використовуючи визначений бюджетом 
обсяг коштів [4, с. 110]. 
У Законі України «Про державні фінансові гарантії  

медичного обслуговування населення» вказано: «Медичні послуги 
та лікарські засоби, що не включені до програми медичних 
гарантій, можуть покриватися за рахунок коштів державного 
бюджету України, передбачених на реалізацію відповідних 
державних програм та заходів, місцевих бюджетів, медичного 
страхування, юридичних і фізичних осіб та з інших джерел, не 
заборонених законодавством» [7]. 
В Україні триває медична реформа, метою якої є забезпечити 

громадянам України рівний доступ до якісних медичних послуг та 
побудувати належну систему охорони здоров’я. З 1 квітня 2020 
року діє Програма медичних гарантій на рівні вторинної 
(спеціалізованої) медичної допомоги. Більшість комунальних 
медичних закладів змінили свій статус і стали комунальними 
некомерційними підприємствами. Відповідно змінився механізм 
фінансування. Із розпорядників бюджетних коштів вони стали 
отримувачами бюджетних коштів. Це привело до того, що 
новостворені комунальні некомерційні підприємства не складають 
кошториси, плани асигнувань, а формують фінансовий план як 
отримувач бюджетних коштів. Установи охорони здоров’я, що 
надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу та уклали 
договори з Національною службою здоров’я України, отримують 
плату за послуги на рахунки, відкриті в банках. Оскільки це кошти 
державного бюджету, їх зарахування та використання повинно 
здійснюватись через рахунки, відкриті в органах Державної 
казначейської служби України, адже через казначейські рахунки 
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проходять грошові потоки держави, що сприяє ефективному 
використанню коштів бюджету. 
Фінансування державних та комунальних закладів охорони 

здоров’я –бюджетних установ – проводиться згідно з бюджетним 
законодавством. В основу побудови нової системи охорони здоров’я 
України покладено комплексний підхід до забезпечення 
громадського здоров’я, зокрема через запровадження державно-
громадської системи управління; чіткого визначення соціальної 
програми державних гарантій у сфері охорони здоров’я; управління 
якістю медичної допомоги, що базуються на галузевих стандартах і 
механізмах контролю їх дотримання; належну доступність 
лікарських засобів; своєчасне реагування на проблеми галузі 
завдяки інформатизації; координації багатосекторальної відповіді 
на виклики у сфері охорони здоров’я задля реалізації принципів 
європейської політики «Здоров’я-2020», а саме: забезпечення 
профілактики та раннього виявлення захворювань, здійснення 
контролю за перебігом захворювань та запобігання їх 
несприятливим наслідкам лікування громадян з опорою на доказові 
дані, кращий національний і світовий досвід та ефективне 
інформаційно-комунікаційне забезпечення, а також своєчасної, 
доступної та якісної медичної допомоги [6]. 
Проаналізуємо видатки на охорону здоров’я місцевих бюджетів 

Чернівецької області. 
Видатки на утримання закладів охорони здоров’я з місцевих 

бюджетів області у 2020 році профінансовані у сумі 829 504 669 грн 
при запланованих 859 034 699 грн, або на 96,6 відсотка. З них: по 
загальному фонду – 664 035 275 грн, при уточненому плані на рік – 
687 061 273 грн (96,6 відсотка), спеціальному – 165 469 394 грн, 
при запланованих 171 млн 973 тис. 427 грн (96,2 відсотка) [3]. 
Капітальні видатки по спеціальному фонду профінансовані в сумі 

156 млн 324 тис. 524 грн (96,3 відсотка до уточненого річного 
плану). Зазначені видатки спрямовано на придбання медичного 
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обладнання для медичних закладів, здійснення робіт з капітального 
будівництва, ремонту та реконструкції лікувальних закладів. 
У 2020 році додаткова дотація з державного бюджету місцевим 

бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету 
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я надійшла 
до області відповідно до плану в сумі 304 млн 92 тис. 700 гривень. 
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів 
охорони здоров'я за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з 
гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, надійшла у сумі 3 млн 
812 тис. 729,42 грн , освоєно 3 млн 602 тис. 239,48 грн. 
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі 
охорони здоров’я надійшла у сумі 79 млн 529 тис. 800 грн, освоєно 
79 млн 161 тис. 341,83 грн. 
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони 
здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу  
пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, 
виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її 
наслідками: надійшла у сумі 38 млн. 937 тис. 700 грн, освоєно  
38 млн 502 тис. 524,52 грн [3]. 
З державного бюджету місцевим бюджетам Чернівецької області 

виділена медична субвенція у сумі 339 млн 513 тис. 200 грн (100% 
до уточненого плану на рік). Касові видатки проведені у сумі  
355 млн 684 тис. 846,17 грн. 
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони 
здоров’я у сільській місцевості, проведена у сумі 135 млн 095 тис. 
792,41 грн [3]. 
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Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на 
запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію 
спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок 
коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, 
освоєна в сумі 7 млн 129 тис. 802 грн [3]. 
Аналітичні дослідження показують, що кошти, виділені із 

державного бюджету на охорону здоров’я, використані за цільовим 
призначенням. 
Висновки з даного дослідження і перспективи розвідок у 

даному напрямку. Система охорони здоров’я є складною 
економічною системою, яка забезпечує добробут населення, а 
також формує передумови для відтворення та розвитку людського 
потенціалу країни. Охорона здоров’я потребує радикальних змін, 
котрі повинні починатися перш за все з належного фінансування 
галузі та пошуку нових фінансових джерел. 
З метою покращення фінансового забезпечення галузі охорони 

здоров’я необхідно: 1) продовжити реформу фінансового 
забезпечення галузі охорони здоров’я; 2)  запроваджувати нові 
фінансові механізми на рівні спеціалізованої медичної допомоги; 
3) створити умови для фінансового захисту населення від 
надмірних витрат на медичне обслуговування; 4) дбати про 
надання державного гарантування пакета медичної допомоги, який 
має бути доступним населенню; 5) оновлювати матеріально-
технічну базу медичних закладів; 6) забезпечувати ресурсний 
потенціал закладів охорони здоров’я на всіх рівнях медичної 
допомоги відповідно до міжнародних стандартів. 
Всі заходи, спрямовані на зміцнення фінансового потенціалу 

охорони здоров’я, покращать стан медичних закладів, що у свою 
чергу позитивно вплине на відновлення та збереження здоров’я 
населення. 
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
В УМОВАХ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ: 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 

Актуальність. Постановка проблеми. Стратегічним вектором реформи децентралізації 
в Україні стало забезпечення функціонування фінансово спроможних та фінансово 
незалежних адміністративно-територіальних одиниць базового рівня. Делегування на рівень 
місцевого самоврядування значного обсягу загальнодержавних повноважень без належного 
фінансового ресурсу потребує впровадження нової моделі фінансового вирівнювання 
територіальних громад, спрямованої на зміцнення їх доходної бази. 

Мета дослідження. Аналіз проблемних аспектів формування бюджетів територіальних 
громад та обґрунтування шляхів підвищення фінансової автономії місцевого самоврядування 
в умовах реформування територіальної організації влади. 

Методологія. У процесі виконання дослідження використано загальнонаукові методи 
дослідження: методи структурно-логічного аналізу та синтезу – для здійснення теоретичних 
узагальнень наукового доробку з проблематики формування фінансово спроможних 
територіальних громад у ході адміністративно-територіальної децентралізації; системний – 
для розкриття концептуальних засад бюджетного забезпечення органів місцевого 
самоврядування; абстрактно-логічний метод дослідження – для виявлення тенденцій 
розвитку основних складових системи організації міжбюджетних відносин в Україні. 

Результати. У статті досліджено новації чинного бюджетного законодавства щодо 
формування бюджетів територіальних громад у контексті фінансової децентралізації. 
Розглянуто проблематику системи управління фінансовими ресурсами органів місцевого 
самоврядування. Проведений автором моніторинг бюджетного забезпечення територіальних 
громад Чернівецької області дав змогу виокремити проблемні аспекти у взаємовідносинах 
державного бюджету з місцевими бюджетами. Окреслено напрями оптимізації механізму 
фінансового вирівнювання доходної бази місцевих громад. 

Практичне значення. Сформульовано у результаті проведених досліджень практичні 
рекомендації щодо вдосконалення механізму фінансового забезпечення розвитку 
територіальних громад в умовах реформування місцевого самоврядування. 

Перспективи подальших досліджень. Фінансова децентралізація та реформування 
місцевого самоврядування базового рівня вимагає нових підходів до формування та 
реалізації механізму фінансового вирівнювання доходної спроможності територіальних 
громад, що сприятиме якісному наданню публічних послуг населенню на місцевому рівні. 
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FINANCIAL SUPPORT OF TERRITORIAL COMMUNITIES IN THE 
CONDITIONS OF ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL REFORM: 

PROBLEMS AND PROSPECTS 
 

Summary 
 

The article is devoted to the consideration of the peculiarities of legislative and normative and 
institutional support of the process of formation of the basic level of local self-government and 
transition to the new model of subregional system. The issue of ensuring the financial autonomy 
of territorial entities is identified, namely: delegation by the state of additional budgetary powers 
to the level of local government budgets without adequate funding and additional sources of 
income at the local level. The volume of educational and medical subventions did not meet the 
need for funds for certain purposes due to the lack of relevant relevant standards of budgetary 
provision of public services in the field of delegated powers. 

It is substantiated that increasing the level of financial independence of local authorities is a 
crucial factor in the economic development of regions, which will create a financial basis for 
providing residents of local communities with high quality and affordable public services. The 
transfer to the level of local self-government of a significant amount of national powers without 
adequate financial resources requires the introduction of a new model of financial equalization of 
territorial communities aimed at strengthening their income base. The chosen model of 
decentralization in Ukraine did not avoid the formation of communities with low resource and 
financial capacity. 

It is proved that expanding and optimizing the sources of filling local budgets of territorial 
communities, increasing the powers of local governments in managing financial resources and 
increasing their independence is an extremely important task. Its solution will help increase the 
level of financial independence of local authorities and the quality of their tasks and functions. 
The author outlines the directions of optimization of the mechanism of financial equalization of 
the income base of local communities. Fiscal policy in terms of local finances should be aimed at 
forming financially viable local governments, as the availability of sufficient funds in community 
budgets will allow to quickly and efficiently address socio-economic issues at the local community 
level and promote its further development. 
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Постановка проблеми. Процес децентралізації влади в Україні 
передбачає передачу функцій управління  на регіональний рівень 
шляхом проведення територіальної реформи. Розвиток 
децентралізаційних процесів в Україні, з одного боку, вдосконалює 
систему управління через делегування органами державної влади 
повноважень на місцевий рівень, а з іншого – передбачає 
гарантування державою права й реальної можливості 
територіальних громад самостійно вирішувати в межах Конституції 
та законів України проблеми місцевого економічного розвитку. 
З 1 січня 2021 року відбулися зміни у чинній нормативно-

правовій базі, в частині положень Бюджетного кодексу України 
щодо правових засад функціонування бюджетної системи України 
та міжбюджетних відносин і у зв’язку із завершенням 
адміністративно-територіальної реформи, які змінили механізм 
функціонування місцевих бюджетів. А саме: 

1. Поняття «об’єднана територіальна громада» втратило зміст, а 
бюджети місцевого самоврядування формують бюджети 
територіальних громад сіл, селищ, міст, у тому числі районів у 
містах. Нова система адміністративно-територіального устрою 
базового рівня включає 1470 територіальних громад, у тому числі 
410 міських, 433 селищних та 627 сільських. Станом на 1.01.2021 
року на території Чернівецької області створено 52 територіальні 
громади, з них: 11 міських, в тому числі 2 на базі міст обласного 
значення (Чернівецька та Новодністровська), 7 селищних, 34 
сільських, 3 райони (Чернівецький об’єднав 33 громади – 215 
населених пунктів, Дністровський –10 громад (107 н.п.) та 
Вижницький – 9 громад (95 н.п.)). 

2. Сільські, селищні, міські бюджети більше не залежать від 
районів та переходять на прямі міжбюджетні відносини з 
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Державним бюджетом України. Доходи і видатки між бюджетами 
районів та територіальних громад розмежовані. Районні бюджети 
виключені із системи горизонтального фінансового вирівнювання, 
тобто для них не передбачено базову (реверсну) дотацію, а також 
освітню субвенцію. Таким чином, базовий рівень формують сільські, 
селищні та міські бюджети. 

3. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо 
показників затверджених бюджетів місцевого самоврядування, 
розпису бюджету тощо здійснює обласна державна адміністрація, 
яка матиме аналогічні повноваження щодо районних бюджетів. 

4. Зведений бюджет області включає показники обласного 
бюджету, районних бюджетів та бюджетів місцевого 
самоврядування всієї області. 

5. За бюджетами територіальних громад закріплено 60% податку 
на доходи з фізичних осіб; частки рентних платежів за 
використання надр у розрізі їхніх видів і природних ресурсів 
відповідно до нормативів; акцизний податок з реалізації роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів; податок на прибуток підприємств та 
фінансових установ комунальної власності, засновником яких є 
територіальні громади; місцеві податки; неподаткові надходження, 
а також передбачаються трансферти з державного бюджету. 

6. Власні надходження районних бюджетів формуються за 
рахунок податку на прибуток підприємств та фінансових установ 
комунальної власності, засновником яких є районні ради, плати за 
здачу в оренду комунального майна, засновником яких теж є 
районні ради та інших неподаткових надходжень. 

7. Територіальні громади здійснюють видатки на оплату 
комунальних послуг і енергоносіїв комунальних некомерційних 
підприємств – медичних закладів тільки в тому випадку, коли такі 
заклади будуть належати відповідним територіальним громадам. 

8. Створюється фінансовий орган у статусі юридичної особи у 
структурі територіальної громади. Сільський, селищний, міський 
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(міста районного значення) голова вже не мають законодавчих 
підстав на здійснення таких повноважень та не забезпечують 
виконання відповідних місцевих бюджетів. 
Реформування системи управління державними фінансами на 

засадах децентралізації потребує вирішення низки проблемних 
аспектів, які негативно позначились на формуванні та виконанні 
місцевих бюджетів, зокрема щодо: визначення повноважень і 
системи відносин між місцевими територіальними громадами та 
новоутвореними районами; питання створення префектур чи інших 
органів управлінської вертикалі, заборони розміщення тимчасово 
вільних коштів загального фонду місцевих бюджетів на депозитних 
рахунках; дискреційного розподілу додаткової дотації на заклади 
освіти та охорони здоров’я та субвенції на будівництво, 
реконструкцію, ремонт і утримання вулиць та доріг населених 
пунктів; відсутність субвенції з державного бюджету на формування 
інфраструктури територіальних громад, відміна сплати 
забудовниками пайової участі у розвиток інфраструктури населених 
пунктів, починаючи з 2021 року. Трансформаційні зміни місцевих 
фінансів в умовах децентралізації вимагають утворення спроможних 
територіальних громад, що потребує вдосконалення системи 
міжбюджетних відносин щодо фінансового наповнення бюджетів 
місцевого самоврядування для надання населенню якісних 
адміністративних і громадських послуг. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ключові аспекти 

розвитку місцевих бюджетів та побудови міжбюджетних відносин в 
умовах фінансової децентралізації досліджували такі відомі вчені 
економісти: В. Андрущенко, Б. Данилишин, В. Дем’янишин,  
М. Гапонюк, С. Каламбет, М. Крупка, І. Луніна, П. Мельник,  
В. Письменний, О.Сунцова Л. Тарангул, Л. Тулуш, І. Чугунов та ін. 
Питання розробки якісних механізмів формування фінансово 

спроможних територіальних громад і стратегічної концепції їх 
економічного саморозвитку розглядалися в наукових доробках 
таких провідних вчених: В. Базидевича, С. Буковинського,  
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О. Кириленко, М. Козоріз, О. Ковалюка, В. Кравченка,  
М. Кульчицького, Ю. Пасічника, І. Сторонянської, С. Юрія. 
Тенденції розвитку системи регулювання міжбюджетних відносин  
присвячені праці І. Волохової, В. Кравченко, Ц. Огня, К. Павлюка, 
С. Аптекара, А. Буряченка, В. Краснової, В. Корчинського,  
Ю. Ганущак, О. Лилик, В. Моісеєнкова та інших. 
Віддаючи належне науковим напрацюванням вітчизняних учених 

із зазначеної проблематики, актуальним залишається питання 
розробки ефективного механізму фінансово-ресурсного 
забезпечення формування спроможного місцевого самоврядування 
в умовах адміністративно-територіального реформування, що 
обумовлює подальший науковий пошук. 
З огляду на це, метою статті є дослідження проблемних аспектів 

формування бюджетів територіальних громад та обґрунтування 
шляхів підвищення фінансової автономії місцевого самоврядування 
в умовах реформування територіальної організації влади. 
Виклад основного матеріалу. Протягом 2020 року до  

місцевих бюджетів України надійшло 471,5 млрд грн, у тому  
числі: доходи загального фонду склали 426 млрд грн; спеціального 
– 45,5 млрд грн. 
Без урахування трансфертів з державного бюджету, обсяг 

надходжень до місцевих бюджетів склав 311,1 млрд грн, що 
становить 22,6% від обсягу доходів зведеного бюджету. За 
підсумками 2019 року аналогічний показник становив 23,3%. 
Порівняно з 2019 роком загальні доходи місцевих бюджетів 
зменшилися на 89 млрд грн (з 560,5 до 471,5), або на 15,9%. 
Зменшення відбулося за рахунок трансфертів з державного 
бюджету. У 2020 році до загального фонду місцевих бюджетів 
надійшло 135,9 млрд грн трансфертів, що на 108,4 млрд грн (на 
44,4%) менше 2019 року. Протягом 2017-2020 років частка 
субвенцій у структурі доходів місцевих бюджетів зменшилася з 
49,9% до 29,4% [4]. Таким чином, прослідковується зменшення 
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обсягу міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим 
бюджетам. Дана тенденція зумовлює переспрямування власних 
ресурсів бюджетів територіальних громад на фінансування 
делегованих повноважень органів місцевого самоврядування, 
перешкоджає формуванню якісної і прогнозованої бюджетної 
політики, ускладнює можливість здійснювати середньострокове 
планування соціально-економічного розвитку територій, знижує 
ефективність використання бюджетних асигнувань. 
Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» 

не передбачено виділення територіальним громадам субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури територіальних громад. Обсяг зазначеної субвенції, 
який отримали  бюджети місцевого самоврядування в 2020 році 
склав 2,1 млрд грн. 
Основні переваги цього виду міжбюджетного трансферту щодо 

фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування: 
цільове спрямування бюджетних коштів до бюджету громади 
безпосередньо з державного бюджету та формування виконавчими 
органами сільських, селищних, міських рад переліку 
інфраструктурних проєктів, які реалізуються за рахунок субвенції. У 
попередніх роках за рахунок зазначеної субвенції було 
профінансовано значний перелік об’єктів освіти, дорожньо-
транспортної інфраструктури, здійснена закупівля спеціалізованих 
транспортних засобів, що в свою чергу позитивно вплинуло на 
якість надання освітніх, медичних, транспортних та інших послуг на 
рівні громади. 
Переважна більшість територіальних громад Чернівецької області 

є дотаційними і вкрай потребують фінансової підтримки з боку 
держави, а інфраструктура, яка знаходиться у комунальній 
власності, потребує суттєвих бюджетних асигнувань для 
приведення її до належного стану, з метою раціонального 
використання, в цілях надання ефективних послуг територіальним 
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громадам. Здебільшого це стосується територіальних громад, які 
створені на базі міст (селищ) районного значення та отримали «у 
спадок» заклади і установи, які фінансувалися з районних 
бюджетів (районні лікарні, заклади культури, соціального захисту 
тощо), утримання яких потребує значних коштів. 
Моніторинг фінансової спроможності громад Чернівецької області 

у 2020 році вказує на залежність бюджетів місцевих громад від 
трансфертів з бюджету держави. Середній показник по всіх 
громадах області становить 24,4 %. Більше як 60% громад області 
мають значення показника рівня дотаційності (питома вага базової 
дотації у доходах загального фонду) більше середнього. Найвище 
значення зазначеного показника у 2020 році  зафіксоване в 
Брусницькій сільській територіальній громаді – 51%, Камянецькій 
сільській територіальній громаді – 52,7%, Чудейській сільській 
територіальній громаді – 54,3%, Петровецькій сільській 
територіальній громаді – 55,8% [5]. Тому доцільно внести зміни до 
Бюджетного кодексу України в частині доповнення переліку 
субвенцій з Державного бюджету місцевим бюджетам  субвенцією 
на формування інфраструктури територіальних громад. Розподіл 
зазначеного трансферту здійснювати за формульним підходом до 
рівня кожного бюджету територіальної громади. 
Посилення фінансової спроможності територіальних громад та 

зміцнення матеріально-фінансової бази місцевого самоврядування 
обумовлено необхідністю фінансового забезпечення реалізації 
раніше переданих державою видаткових повноважень на місця, 
адже таке перекладення навантаження на муніципалітети було 
здійснено без виділення належних бюджетних ресурсів, зокрема, це 
утримання закладів професійно-технічної освіти; виплата заробітної 
плати непедагогічним працівникам, утримання закладів середньої 
освіти, забезпечення навчального процесу; фінансування 
комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров’я; 
фінансове забезпечення державних соціальних гарантій (пільговий 
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проїзд, пільговий зв’язок тощо); видатки на зовнішнє освітлення та 
електротранспорт через підвищення тарифів на електроенергію для 
цих потреб. 
Значний обсяг бюджетних коштів на виконання делегованих 

повноважень органи місцевого самоврядування спрямовують на 
галузі освіти та охорони здоров’я. У сфері освіти: освітньої субвенції 
не вистачає на всі видатки цієї галузі, субвенція фактично 
спрямовується лише на оплату праці педагогічних працівників, а всі 
інші видатки (оплата праці з нарахуваннями обслуговуючого 
персоналу, підвезення учнів, оплата комунальних послуг тощо) на 
функціонування цієї галузі, в тому числі на дошкільну та 
позашкільну освіту, громади забезпечують бюджетними коштами за 
рахунок доходів загального фонду бюджетів територіальних 
громад. Незважаючи на заплановане у 2021 році зростання 
мінімальної  заробітної плати на 30% і сталу мережу закладів 
освіти, обсяг додаткової дотації на фінансування переданих з 
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти для 
Чернівецької області зменшено порівняно з 2020 роком на 76,3 млн 
грн. У зв’язку із цим, задеклароване підвищення заробітної плати 
місцеві бюджети змушені компенсувати за рахунок власних 
ресурсів, які, по-перше, є вкрай обмеженими; по-друге, могли бути 
спрямовані на вирішення більш невідкладних проблем, ніж 
компенсація недоданих державою ресурсів на виконання 
делегованих повноважень. 
Діюча сьогодні формула розподілу освітньої субвенції не 

враховує новий адміністративно-територіальний устрій, визначений 
рішеннями Уряду на базовому рівні та Верховною Радою України на 
районному рівні, а також зміни у розмежуванні видатків між 
бюджетами територіальних громад та районів, визначені Законом 
України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» № 
907-IX від 17 вересня 2020 року. 
Для бюджетів місцевого самоврядування, які утворилися 

внаслідок нового адміністративно-територіального устрою, 
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характерна наявність дефіциту освітньої субвенції, яка надходить 
до їх доходної частини з Державного бюджету України. Більш як 
14,5% громад мають до 5% дефіциту освітньої субвенції, 20% – від 
5% до 15% дефіциту. В більш ніж 3% громад складається 
катастрофічна ситуація, дефіцит освітньої субвенції в них становить 
від 17 до 30%. Загальний обсяг потреби в коштах на заробітну 
плату педагогічним працівникам в середній освіті для місцевих 
бюджетів складає понад  855 млн грн. [4]. 
Формульний розрахунок освітньої субвенції визначає 

розрахункову кількість ставок педагогічних працівників, яка 
визначена на підставі навчального навантаження, розрахункову 
наповнюваність класів та навчальних планів. Коштами освітньої 
субвенції забезпечується у повному обсязі оплата праці 
оптимальної чисельності вчителів при максимально ефективній 
мережі шкіл. Відповідно до формули розподілу освітньої субвенції 
при підготовці Закону України «Про Державний бюджет України на 
2021 рік» змінено підходи та параметри розрахунку обсягу освітньої 
субвенції місцевим бюджетам. Зазначене призвело до збільшення 
розрахункової наповнюваності класів, зменшення кількості ставок 
педагогічного персоналу і, як результат, недоотримання окремими 
територіальними громадами Чернівецької області коштів освітньої 
субвенції за попередніми розрахунками на суму понад 25 млн грн. 
Однією з причин, що призводить до дефіциту освітньої субвенції, 

поряд з недостатньо оптимізованою мережею закладів і наявністю 
шкіл/класів з малою наповнюваністю є недосконалість Формули 
розподілу освітньої субвенції, яка не враховує частину 
передбачених нормативно-правовими актами Міністерства освіти і 
науки України освітніх послуг у середній освіті. Зокрема, у формулі 
не передбачені видатки на вихователів груп подовженого дня, 
години на педагогічний патронаж, заміну тимчасово відсутніх 
педагогічних працівників та застосовані занижені коефіцієнти 
поділу класу на групи при вивченні окремих предметів і розрахунку 
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видатків на утримання іншого педагогічного персоналу (окрім 
учителів). Обсяг розрахунку освітньої субвенції для сільських 
територій міських громад здійснюється відповідно до показника РНК 
(розрахункової наповнюваності класів), що застосовується для 
міської громади загалом. Таким чином, учні сільських територій в 
межах міських громад перебувають в нерівних умовах з учнями 
сільських громад. 
Окремі громади налаштовані проти коефіцієнтів коригування для 

обрахунку розрахункової наповнюваності класів, які введені до 
Формули для наближення розрахункової наповнюваності класів до 
фактичної наповнюваності класів. Адже ці громади великими 
зусиллями змогли оптимізувати мережу закладів освіти, що 
дозволило відчути фінансову спроможність, а саме: коштами 
освітньої субвенції забезпечити виплату надбавки за престижність 
праці педагогічних працівників у розмірі 30% та інших 
заохочувальних виплат; використовувати залишки для модернізації 
та оновлення закладів освіти; утримувати сільські школи з 
невеликою наповнюваністю. Тож застосування коефіцієнтів 
коригування РНК при розрахунку обсягів субвенції зменшує 
фінансову спроможність закладів загальної середньої освіти, які 
дотримуються вимог Закону України "Про освіту" та демотивує 
громади приводити свою мережу до вимог чинного законодавства і 
економії ресурсів держави. 
Впровадження бюджетної реформи у сфері децентралізації 

місцевих бюджетів позитивно вплинуло на підвищення фінансової 
самостійності місцевих бюджетів, зокрема бюджетів територіальних 
громад, окремих населених пунктів з розвинутою інфраструктурою. 
Проте, у наш час, як і у минулих роках, найбільш складною є 
ситуація із забезпеченням фінансовими ресурсами установ 
бюджетної сфери гірських районів. Однією з причин такого стану є 
проведення горизонтального вирівнювання податкоспроможності 
бюджетів залежно від податку на доходи фізичних осіб, яке ставить 
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гірські райони у рівні умови з іншими низинними районами,  
оскільки відповідно до Закону України «Про статус гірських 
населених пунктів в Україні» заробітна плата працівників 
бюджетних установ на 25% більша, а фінансові можливості – 
однакові. Це обумовлює необхідність пошуку шляхів диверсифікації 
джерел фінансового забезпечення органів місцевого 
самоврядування з метою подолання бюджетного дисбалансу на 
рівні територіальних громад. 
Висновки з даного дослідження і перспективи розвідок у 

даному напрямку. Реформа місцевого самоврядування, яка 
спрямована на створення необхідних умов для формування 
спроможних адміністративно-територіальних одиниць, виокремила 
ряд проблемних питань забезпечення їх фінансової 
самодостатності, які потребують вирішення в частині: 

- доповнення переліку міжбюджетних трансфертів субвенцією на 
формування інфраструктури територіальних громад. Розподіл 
субвенції між бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст 
здійснювати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, 
на підставі формули з врахуванням таких критеріїв, як чисельність 
населення громад, площа громад, кількість інфраструктурних 
об’єктів комунальної власності тощо. 
Загальний обсяг зазначеної субвенції повинен визначатися 

Законом про Державний бюджет України на поточний бюджетний 
період; 

- вирівнювання фінансових можливостей гірських 
територіальних громад, шляхом внесення змін до статті 274 
Податкового кодексу України, встановивши ставки податку для 
лісових земель на рівні 0,5 відсотка від їх нормативної грошової 
оцінки; 

- закріплення чіткого формульного розподілу міжбюджетних 
трансфертів між бюджетами громад, зокрема додаткової дотації на 
здійснення видатків з утримання закладів освіти та охорони 
здоров’я, в тому числі переданих з районного рівня; 
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- збереження механізму зарахування коштів пайової участі у 
розвитку інфраструктури населеного пункту до доходів бюджету 
розвитку, оскільки пайові внески мають позитивний економічний 
ефект, розвивають та покращують інфраструктуру територіальної 
громади, що обумовлює її інвестиційну привабливість; 

- вдосконалення формульного підходу обчислення освітньої 
субвенції – для цього змоделювати підбір показників розрахункової 
наповнюваності класів на основі нового адміністративно-
територіального устрою України та враховувати фактичну кількість 
учнів і мережу класів (груп) з урахуванням їх поділу на групи для 
вивчення окремих предметів; кількість ставок учителів на 1 клас, 
розраховану залежно від навчальних планів; розмір заробітної 
плати вчителів та інших педагогічних працівників (вихователів груп 
продовженого дня), мережу класів, що випускаються та 
набираються у фінансовому році. 

Список використаних джерел: 
1. Бюджетний кодекс України : Кодекс від 08.07.2010 р. № 2456 – VI. Верховна Рада 

України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/ed20150920#Text (дата 
звернення: 26.04. 2021). 

2. Про Державний бюджет України на 2021 рік : Закон України від 15.12. 2020 р. № 
1082-IX / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text 
(дата звернення: 26.04.2021). 

3. Рошило В. І. Шляхи реформування системи міжбюджетних відносин у контексті 
децентралізації бюджетної системи України. Вісник Чернівецького торговельно-економічного 
інституту. Економічні науки. 2020. Вип. I–IІ (77–78). С.170–182. 

4. Вензель В., Герасимчук І., Онищук І. Як виконувалися місцеві бюджети у 2020 році – 
експертний аналіз. URL: https://decentralization.gov.ua/news/13249 (дата звернення: 
20.04.2021). 

5. Звітність про виконання місцевих бюджетів Чернівецької області за 2018-2020 роки. 
URL: https://bukoda.gov.ua/page/group/1619 (дата звернення: 26.05.2020). 

6. Місцеве самоврядування в Україні. 2019 рік / Гарник О.В. та ін.; за заг. ред. О. В. 
Слобожана. Київ : Асоціація міст України, 2019. 85 с. URL: 
http://www.auc.org.ua/sites/default/files/library/stan2019pravl.pdf (дата звернення: 
29.05.2020). 

7. Дем’яненко Л. Реформа адміністративно-територіального устрою: плани та 
перспективи. Стратегія сталого розвитку України –2030.  2020. № 8. С. 6–10. URL: 
http://nbuviap.gov.ua/images/praktuka_susp_peretvoren/2020/8.pdf. (дата звернення: 
29.05.2020). 



 
 
ФІНАНСИ, ГРОШІ  І  КРЕДИТ 

Випуск IІ (82), 2021 162 

8. Скупченко Д. О. Нормативно-правове забезпечення розвитку територіальних громад в 
Україні. Теорія та практика державного управління. 2017. № 2. С. 1–7. 

 
References: 

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2010). Budget Code of Ukraine, Code of 08.07.2010, № 
2456–VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/ed20150920#Text (Accessed: 
26.04. 2021) (in Ukr.). 

2. Verkhovna Rada of Ukraine (2020). On the State Budget of Ukraine for 2021, Law of 
Ukraine of 15.12.2020, № 1082-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text 
(Accessed: 26.04.2021). 

3. Roshylo, V.I. (2020). Ways to reform the system of intergovernmental relations in the 
context of decentralization of the budget system of Ukraine. Visnyk Chernivets'koho torhovel'no-
ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky [Bulletin of the Chernivtsi Trade and Economic 
Institute. Economic sciences], issue I–II (77–78), pp. 170–182 (in Ukr.). 

4. Wenzel, V., Gerasymchuk, I., Onyschuk, I. How local budgets were executed  
in 2020 – expert analysis. URL: https://decentralization.gov.ua/news/13249 (Accessed: 
20.04.2021) (in Ukr.). 

5. Reporting on the implementation of local budgets of Chernivtsi region for 2018-2020. URL: 
https://bukoda.gov.ua/page/group/1619 (Accessed: 26.05.2020) (in Ukr.). 

6. Garnyk, O.V. etc.; for general ed. O.V. Slobozhana (2019). Mistseve samovryaduvannya v 
Ukrayini. 2019 rik [Local self-government in Ukraine. 2019]. Association of Ukrainian Cities, Kyiv, 
85 p. URL : http://www.auc.org.ua/sites/default/files/library/stan2019pravl.pdf (Accessed: 
29.05.2020) (in Ukr.). 

7. Demyanenko, L. (2020). Reform of the administrative-territorial system: plans and 
prospects. Stratehiya staloho rozvytku Ukrayiny –2030 [Strategy of sustainable development of 
Ukraine - 2030], no. 8, pp. 6–10. URL: 
http://nbuviap.gov.ua/images/praktuka_susp_peretvoren/2020/8.pdf. (Accessed: 29.05.2020) 
(in Ukr.). 

8. Skupchenko, D.O. (2017). Regulatory and legal support for the development of territorial 
communities in Ukraine. Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya [Theory and practice of 
public administration], no. 2, pp. 1–7 (in Ukr.). 



 
PROBLEMS OF EDUCATION AND METHODS 

OF TEACHING IN HIGHER EDUCATION 

Issue II (82), 2021 163 

УДК 378.147:81’243 
JEL Classification: I23, I25, Y80 
DOI: http://doi.org/10.34025/2310-8185-2021-2.82.12 

 
Kateryna Hildebrant, Candidate of Philological Sciences, 

Associate Professor, 
https://orcid.org/0000-0002-5806-757X 

Chernivtsi Institute of Trade and Economics of KNUTE, 
Chernivtsi 

 

FROM BLENDED LEARNING TO ONLINE TECHNOLOGIES 
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Summary 
 

The implications and effects of the Covid-19 pandemic on the world educational 
community and the necessity to keep social distancing requirements and lockdown rules 
have sped up the course of evolution in education, causing rapid transition from Web-
enhanced learning processes through blended language learning techniques to fully online 
learning. When traditional face-to-face communication between teachers and students 
became impossible, the learning process switched to online and distance learning tools, 
which considering the need for communicative demand of foreign language teaching 
methods, produces necessity for particular attention and concern. 

The primary objective of the article is to analyze different distance learning tools and 
technologies as well as videoconferencing software in order to evaluate their benefits and 
adaptability to teaching English for Specific Purposes needs. The study used a number of 
general research methods: systems analysis – for disclosure of psychological-pedagogical 
and educational-methodical research results on the technological direction of the modern 
methodological conception; analysis and synthesis – to study the stages of technological 
influence on the foreign language teaching process; comparative analysis – to evaluate the 
most popular and commonly used distance learning and videoconferencing platforms. 
Generalization and prognostic methods have been applied for conclusions formulation. 

The article analyzes stages of technological influence on the teaching a foreign language 
process as well as clarifies definitions of related to it notions (web-enhanced, blended, 
hybrid, fully online learning). It specifies advantages and disadvantages of synchronous and 
asynchronous learning tools, dwells on positive and negative trends in fully online versus 
face-to-face EFL teaching process organization. A study of videoconferencing platforms like 
Zoom, GoogleMeet, BigBlueButton and an analysis of their applicability to teaching English 
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needs has been carried out. Conducted analysis of distance learning tools, online teaching 
technologies as well as videoconferencing software is of practical importance for foreign 
language teachers who organize online language classes and can be applied for teaching 
English for Specific Purposes needs. Further research will be needed to analyze the 
characteristics and features of an array of distance education platforms as well as 
videoconferencing software that did not fit into the scope of this article. 

 

Keywords: technological influence, face-to-face/ web-enhanced/ blended/ hybrid/ 
fully online learning model, synchronous/ asynchronous tools, distance education 
platform, videoconferencing software 

Number of sources – 8; number of tables – 1. 
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ВІД МОДЕЛЕЙ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ДО ТЕХНОЛОГІЇ 
ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ОНЛАЙН 

В НЕЛІНГВІСТИЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
УКРАЇНИ 

 

Анотація 
 

Актуальність. Постановка проблеми. Глобальні наслідки пандемії Covid-19,  
необхідність дотримання вимог соціальної дистанції та правил локдауну призвели до 
прискореної еволюції освітнього процесу, спричинивши швидкий перехід від 
збагаченого інтернет-технологіями традиційного аудиторного навчання, технологій 
змішаного навчання до повноцінної online-організації освітнього процесу. Коли 
традиційне особисте спілкування між викладачами та студентами стало неможливим, 
процес навчання перейшов на інструменти online та дистанційного навчання, які, 
враховуючи вимогу актуалізації  комунікативного спрямування у викладанні іноземної 
мови, потребують особливої уваги та розгляду. 

Основною метою статті є аналіз різних засобів та технологій дистанційного 
навчання, а також програмного забезпечення для відеоконференцій, щоб оцінити їхні 
переваги/недоліки та пристосованість до викладання англійської мови професійного 
спрямування. Методологія. У дослідженні використано низку загальнонаукових 
методів: системний аналіз результатів психолого-педагогічних та навчально-
методичних досліджень технологізації сучасної методологічної концепції; аналіз та 
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синтез для вивчення етапів технологічного впливу на процес викладання іноземної 
мови; порівняльний аналіз – для  оцінки найпопулярніших та найбільш часто 
використовуваних платформ дистанційного навчання та відеоконференцій. 
Узагальнюючі та прогностичні методи застосовувались у формулюванні висновків. 

Результати. У статті проаналізовано етапи технологічного впливу на процес 
викладання іноземної мови, а також уточнено зміст пов'язаних понять (визначені 
вдосконалена веб-ресурсами/змішана/гібридна/повністю онлайн навчальні моделі). 
Окреслені переваги та недоліки синхронних та асинхронних інструментів навчання, 
встановлені позитивні та негативні тенденції online навчання на противагу аудиторному 
викладанню. Проведено огляд платформ відеоконференцій, таких як Zoom, GoogleMeet, 
BigBlueButton, та розглянуто їх пристосованість до потреб викладання англійської мови. 

Практичне значення.  Здійснений аналіз засобів дистанційного навчання, online-
технологій, а також програмного забезпечення для відеоконференцій має практичне 
значення для викладачів іноземних мов, які організовують навчання online, та може 
застосовуватися для викладання іноземної мови професійного спрямування. 
Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження потребуватимуть 
аналізу характеристик та особливостей низки платформ дистанційної освіти, а також 
програмного забезпечення для відеоконференцій, яке не входить у сферу дії цієї статті. 

 

Ключові слова: технологічний вплив, модель очного / вдосконаленого веб-
ресурсами / змішаного/ гібридного / повністю онлайн навчання, синхронні / 
асинхронні інструменти, платформа дистанційної освіти, програмне забезпечення 
для відео конференцій. 

Кількість джерел: 8; кількість таблиць: 1. 
 

Problem statement. Modern professional training of competent 
specialists in the light of requirements to introduce latest teaching 
technologies creates complex creative challenges for the organization 
and dynamic transformation of educational and methodological support 
in accordance with the technological direction of the modern 
methodological conception. This is especially true for foreign language 
teaching methods, the importance of which is constantly growing in 
the context of current globalization processes and international 
cooperation strengthening. 

Significant increase in the interest towards learning foreign 
languages, English in particular, is caused by expanding international 
contacts and growing integration of the country into the world 
community and enhanced by rapid informatization and computerization 
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of all activities in society: production, science, education, culture, etc. 
An urgent demand for specialists proficient in foreign languages leads 
to constant search for ways to improve the educational system, one of 
the areas of which is the study of methods and forms of learning 
organization through usage of computer technologies in close 
cooperation with distance education tools as well as developing 
effective distance learning courses. 

The implications and effects of the Covid-19 pandemic on the world 
educational community and the necessity to keep social distancing 
requirements or even more – lockdown rules – have sped up the 
course of evolution in education, causing rapid transition from Web-
enhanced learning processes through blended language learning 
techniques to fully online learning. Thus, when traditional face-to-face 
communication between teachers and students became impossible, the 
learning process switched to online and distance learning tools,  
which considering the need for communicative demand of foreign 
language teaching methods, produces necessity for particular attention 
and concern. 

Analysis of recent studies. The tasks, objectives, methods of 
formation and results of blended learning teaching models have been 
investigated in the works of miscellaneous Ukrainian and foreign 
scholars (B. Tomlinson, C. Whittaker, A. Majumdar, O. Pugaczova, 
I. Maksak, L. Grebinnyk, etc.). Mentioned scientists provide basic 
theoretical characteristics of the technology as well as offer practical 
recommendations for its implementation in EFL classroom. Distance 
learning techniques, its didactical grounds as well as conditions of 
usage have been studied in the works of A. Andreev, K. Kolos, 
V. Kucharenko, J. Adams and others.  Particularly important nowadays 
is the comparative analysis of different distance learning platforms as 
well as videoconferencing services provided by N. Basaraba, 
S. Romaniuk, A. Hagler, N. Drake and B. Turner, who analyze basic 
technical features, advantages and drawbacks which help teachers to 



 
PROBLEMS OF EDUCATION AND METHODS 

OF TEACHING IN HIGHER EDUCATION 

Issue II (82), 2021 167 

choose the best software for online teaching process organization. All 
those investigations and scientific study results constitute an important 
basis for further research, especially in the field of teaching English for 
Specific Purposes online in the conditions of Covid-19 pandemic and 
the new educational challenges, which urge for the formation of a 
flexible distance learning course that could combine synchronous and 
asynschronous learning activities and substitute face-to-face teaching 
methods with maximum productivity. 

In this respect, the primary objective of the article is to analyze 
different distance learning tools and technologies as well as 
videoconferencing software in order to evaluate their benefits and 
adaptability to teaching English for Specific Purposes needs. It is well 
known that teaching a foreign language is a specific task, which is 
aimed mostly at improving communicative skills as well as teaching 
listening, speaking, reading and writing in one simultaneous complex 
that poses special challenges when the function and influence of a 
teacher as an instructor and / or facilitator is transformed from off-line 
to online modes. 

Basic material. Contemporary students need a special approach 
and highly qualified specialists in the field of modern education, which 
would encourage young generation to learn foreign languages and love 
to study. The use of digital resources helps students at universities, 
stimulates their thinking, provides new opportunities. 

Students who were born in the world of information technology and 
spend a lot of time in social networks, on various web platforms and in 
general on the Internet, and trust the ideas of the web space more 
than the postulates in well-known textbooks, need special approaches 
which would stimulate awareness and enhance their motivation, as 
well as an appropriate technological platform for the formation of their 
knowledge and skills. Thus foreign language teachers should 
constantly review their teaching methods in compliance with nowadays 
demands [4, p.40]. 
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The evolution in the technology role for the educational process is 
related to the advance from distance to online learning. Distance 
learning was an attempt to solve the temporal and spatial limitations 
of traditional face-to-face education; online learning was the 
consequence of full reception of technology as part of our lives. 

It is important to understand the stages of technological influence 
on the teaching a foreign language process as well as to clarify 
definitions of related to it notions. For better visualization let’s take a 
look at the table presenting taxonomy of terms adopted from British 
Council book “Blended Learning in English Language Teaching: Course 
Design and Implementation” [8, p.12]: 

Term Definition 

Web-enhanced Subjects that make use of a minimal amount of online materials, such 
as posting a syllabus and course announcements. 

Blended Subjects that utilize some significant online activities in otherwise face-
to-face learning, but less than 45 per cent. 

Hybrid Subjects in which online activities replace 45–80 per cent of face-to-
face class meetings. 

Fully online Subjects in which 80 per cent or more of learning materials are 
conducted online. 

 
As one may see from the table, what started as a web-enhanced 

course – a combination of mostly face-to-face traditional learning 
model, making the use of fragmental online aids – turned into a fully 
online teaching practice with practically no or a minimal fraction of 
face-to-face interaction. Covid-19 pandemic and the necessity to 
organize learning process under lockdown conditions has significantly 
facilitated the transition. 

Besides being the only possible variant of educational process 
organization under recent epidemiological conditions, fully online 
learning was very soon appreciated for its multiple advantages. First is 
its flexibility: with the help of distance learning programs, students can 
take the desired courses from anywhere and anytime using a 
computer, a webcam with an acceptable resolution (1080p) and a 
microphone (many webcams already have it built-in) as well as 
Internet connection.  This is especially helpful for Ukrainian third-, 
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fourth- and fifth-year students, who mostly work part-time and need 
to combine education and working schedules. Thus, when training 
materials and instructions can be obtained online anytime, it is easier 
for working students to comply with their curriculum. 

Second advantage of online education is its enhanced level of 
comfort. Since there is no need to go anywhere (e.g. to school or 
university), one may enjoy an online course from one’s own sofa with 
a cup of good coffee. Teaching with videoconferencing platforms like 
Zoom, GoogleMeet, BigBlueButton and others is very convenient to the 
teacher as well. The whole teaching process is greatly facilitated by 
certain features, which help the class to stay focused, mainly chat, 
interactive whiteboard as well as screen share options. Firstly, the chat 
function allows instructors to insert URLs, pictures, and documents so 
that the entire class can see these materials in real time. The screen-
share option, which allows instructors to share their desktop with the 
entire class and automatically project the necessary material onto the 
students’ laptops, enables the students to stay on track, even if they 
are not physically in the class with their instructor. This can be used 
when reading a new text, doing different lexical, phonetic or grammar 
exercises, when the teacher projects the necessary fragment of work, 
everyone gets concentrated on it. 

In addition to the convenience of taking the course at home, 
students will have a great opportunity to save more on tuition. Since 
distance learning takes place online, it means that students do not 
have to spend money and time on trips to and from their classroom, 
renting a flat in another city, paying for lunches in a canteen. Another 
important issue is of psychological character.  There are a number of 
scholars linking videoconferenced interactions that aim at fostering 
foreign language speaking skills with issues of self-confidence, anxiety 
and communication apprehension. For example, Kinginger analyzed 
classroom interactions taking place between language learners in the 
US and France via international videoconferencing. The research 
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project aimed at identifying the morphosyntactic and discourse 
difficulties experienced by American second language learners 
interacting with native speakers of French. She found that much of the 
language use that took place during the conference was beyond these 
learners’ capabilities, due in part to heightened language classroom 
anxiety, and in part to differences between the variety of French 
learned in American schools and the French spoken by educated native 
speakers [5, p.192]. 

Despite so many advantages, online learning has its peculiarities, if 
not to name them drawbacks. The most important for young learners 
is lack of social interaction. Studying in a real institution gives students 
the opportunity to meet and communicate in person with people from 
different places. Distance learning restricts students only to Internet-
based classes and learning materials. Although students can interact 
through chats, whiteboards, emails, and / or video conferencing 
software, this experience cannot be compared to a traditional face-to-
face communication. 

Besides, the shift from offline to fully online teaching practice 
constitutes new challenges for teachers in the choice of most effective 
tools that not only lead to language skills improvement, but also keep 
students’ motivation high and sparkle interest towards learning. Let’s 
analyze the most popular online methods of teaching a foreign 
language to understand their peculiarities necessary for the efficient 
online learning conditions formation. 

The design of e-learning courses is usually based on a specific 
context using webinars, video clips, audio scripts, forums, charts, ICQ, 
videoconferencing, online testing, interactive textbooks and 
whiteboards. E-learning technology tools can be divided into two major 
groups: synchronous (chats, ICQ, videoconferencing, interactive 
boards) and asynchronous (electronic mail, blogs, forums, social 
networks, video and audio podcasts, online testing). The asynchronous 
nature of network communications allows users to engage in a 
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dialogue, forum or chart at any convenient time, regardless of time or 
location. However synchronous tools help to provide live interaction 
between students and their teacher, solve problematic issues on the 
spot, correct and facilitate if anything is wrong immediately, which in 
its turn is a very close approximation of face-to-face learning mode. 

To be more precise, there are numerous advantages and 
disadvantages of both synchronous and asynchronous means of e-
learning and data transmission. For example, while videoconferencing 
and chats maintain personal interaction with students; offer them 
direct visual and voice contact; enable reception of non-verbal signals 
that support the interaction; provide timely support through instant 
feedback and can be characterized by immediacy, operational 
cooperation, and language spontaneity similar to natural conversation, 
they simultaneously have multiple drawbacks which should be taken 
into consideration in the course planning process. 

First and very important is technological difficulties. This fact is a 
general drawback of web-based technologies and does not, 
necessarily, signify a fault of videoconferences. Internet bandwidth is 
of great importance here. For video connection to be effective, you 
need it to be high. Without sufficient bandwidth, the sound drops in 
and out, forcing students and instructors to ask each other to repeat 
themselves. This may be very annoying and pose additional load to 
vocal cords. In this sense, bandwidth is a potential problem for 
students from, or temporarily residing in, places with low quality 
internet connection. And it is also the cause of noticeable voice 
transmission setbacks which make immediate corrections of students’ 
mistakes a difficult undertaking. 

Besides when instructors introduce videoconferencing to fresh and 
technically unprepared students, they should allow the so-called 
learning curve necessary for students to use the technology effectively. 
Most videoconferencing services like Zoom or Viber need their 
applications to be installed first and require the students to undergo a 
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simple registration process before proper operation starts. Thus 
instructors should account for some additional time for everyone to 
become technologically competent before the actual lesson begins. 
Some supplementary five minutes might be necessary for everyone to 
join the lesson as there is always the so-called downtime when 
students gradually get connected to the virtual classroom. 

Another significant problem is fragmentation of learning – students 
may appear in situations which distract their attention. Since 
instructors cannot see the screens of their students, unless they share 
them with the class, no one has any idea what everyone is doing. 
Consequently, students prone to distraction may have other web-
pages open on their screens during some portions or even the whole 
class. Many of them turn off their camera and voice buttons so that 
everything that is available is a name projected onto a black square. 
To rectify the problem an instructor needs to constantly check the 
students’ involvement and ask for feedback throughout the class. 
Ideally, instructors should only offer videoconferencing lessons to 
extremely disciplined and highly motivated students as lack of face-to-
face contact makes it harder to stay focused throughout the course of 
an entire lesson. Thus, if distractions could effortlessly derail the class, 
instructors may want to reconsider which students they teach via 
videoconferencing tools. 

Communication between students during the class is another 
important consideration for online instructors. On the whole, 
interaction between students which hindered so much an offline class 
is minimal in videoconferencing because each user hears instantly 
whoever is speaking and what about. However, as only one speaker is 
available at a time in a virtual classroom, pair work, which is an 
important element of communication training in an offline class, should 
be eliminated. There is no way for students to separate into smaller 
groups and talk among themselves. Therefore, to increase the level of 
student participation foreign language videoconference lessons should 
be designed for a relatively small class size. 
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The biggest drawback of videoconferencing in comparison to face-
to-face class is difficulty in students’ progress assessment as well as 
evaluation of the degree of their task performance independence. 
When checking vocabulary memorization, reciting poems or text 
retelling it is difficult to eliminate cheating as students may peep into 
the list of words or even read the original poem/text open on their 
computer screens with impunity quite unnoticed. A good idea here is to 
ask them to pass the necessary oral testing with their eyes closed, 
which enables the instructor to adequately assess his or her students’ 
endeavors. Writing dictations – an important element of an offline 
language class – also appears complicated. At this point a 
videoconferencing course should be supplemented by asynchronous 
means of e-learning like online testing. 

Asynchronous means of e-learning and data transmission have the 
following advantages: 

· offer additional time and opportunity to consider the decision and 
think over the answer; 

· provide opportunity for full participation in the communication 
process at any time; 

· give a sense of comfort when communicating in writing; 
· the speed of speech can be changed, and students with different 

language skills can be easily involved in the course; 
· enable minimal dependence on time, place and planning process. 
However asynchronous tools lead to a delay of feedback for hours or 

even days. Whenever a group decision is to be made, the process may 
take a much longer period than in the usual face-to-face practice. 
Moreover, lack of personal contact and verbal communication lowers 
motivation as the so-called rapport between an instructor and students 
cannot be built. Shortage of direct bilateral interaction, which 
characterizes many asynchronous tools, in general opposes the goals 
of foreign language teaching as language presupposes interaction and 
communication to function properly. Nevertheless, when the 
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interaction has been provided for, distance technologies can maintain 
the integrity of foreign language teaching. Thus, learning strategies 
that encourage student-teacher dialogue as well as support student 
autonomy should be incorporated into distance learning programs. 

Conclusions. Considering all pros and cons of the synchronous and 
asynchronous teaching means, it is quite obvious that an efficient 
online learning course should be a combination of both and make the 
most of the new technological possibilities which e-learning offers. 
Thus, to provide for live conversations, reception of non-verbal signals, 
enable the immediacy and spontaneity of response, creating time 
pressure on the participants to process input and provide output in real 
time, one should devote 70-80 per cent of scheduled time for 
videoconferencing activities, which might include mutual text reading, 
grammar explanations, vocabulary chores, solving problems, building 
up dialogues, text retelling, etc. In this respect the audiovisual channel 
of communication and time pressure which entail the need for an 
immediate response definitely put the videoconferencing context very 
close to a real-life authentic situation. 

Meanwhile videoconferencing should be supplemented by 
asynchronous tools, devoting 20-30 per cent of scheduled time or 
hours dedicated to students’ individual work to them, such as 
computer testing or writing tasks for example. Immediate testing can 
simplify the process of students’ progress assessment as there is no 
need to spend lots of time on test papers correction. Platforms like 
Google Classroom and Moodle record the loading time of the 
completed task by the student, and therefore the teacher can 
accurately track the timeliness of student performance. Furthermore, 
asynchronous educational tools help to significantly reduce the 
problem of skipping classes, as students have the opportunity to 
independently process the material in electronic form and perform all 
necessary practical tasks. 

On the whole, online education can entirely substitute an offline 
learning process when properly organized. However, this mode of 
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language teaching produces special challenges for instructors as 
though the process is facilitated in many ways, e-teaching has its 
peculiarities which need to be taken into consideration to guarantee a 
desired result. 

Prospects for further research. This article has only been able to 
touch upon the most general features of online educational tools, 
distance learning platforms and services and characterize the whole 
process of online teaching regardless of specific technological 
peculiarities of definite software. Further research will be needed to 
analyze the characteristics and features of each distance education 
platform or videoconferencing software to understand its applicability 
towards language learning needs as well as efficiency of results. 
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ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES 
IN PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE ACCOUNTANTS 

 

Summary 
 

English for Specific Purposes (ESP) is one of the basic subjects having a great potential 
for developing students’ foreign language professional competence. The present-day labor 
market suffers from an acute shortage of highly qualified specialists, who are able to 
operate in terms of integration and globalization processes as well as to implement 
international performance standards and latest technologies in order to successfully solve 
various professional problems under market economy conditions, having a high level of 
English language proficiency being the major requirement. In this respect, well-trained 
accountants are in great demand since accounting in Ukraine is going through the stage of 
reorientation and adaptation to International Financial Reporting Standards. Consequently, 
ESP is essential in professional training of future accountants since they must possess 
foreign language professional competence to be able to operate within International 
Accounting Standards. 

The main purpose of the article is to study the theoretical framework for defining the 
notion ‘foreign language professional competence’ for specialists majoring in accounting and 
taxation, and to substantiate how it can be achieved in practice by using appropriate 
teaching materials in ESP. In the course of research we used the following general scientific 
theoretical methods: systems analysis – to clarify the main categories of research; analysis 
and synthesis – to present separate assignments and to combine them according to the 
competencies they should develop; induction and deduction – to give the general definition 
to the notion ‘foreign language professional competence’ and to determine its meaning  with 
regard to future accountants; abstract-logical method – to implement theoretical 
generalizations and conclusions as for the content of ESP for professional training of future 
accountants; graphical method – to visually present the correlation between general and 
special competencies, and the assignments for their development. 

The conducted research shows that the assignments elaborated by the author are 
characterized by the following: they are based on learners’ needs; they are related to the 
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subject area; they consider the collaborative work between teachers and students; they 
provide for students’ individual work; they reflect real life situations connected with 
professional activities. The proposed assignments in ESP aim at developing future 
accountants’ general and special competencies as well as at acquiring their foreign language 
professional competence. All these qualities will allow such specialists to be competitive in 
the modern labor market. Further research will be appropriate to investigate the issues 
referring to results of ESP study and efficient teaching methods to be used for professional 
training of future accountants. 

 

Keywords: ESP, professional training, accountants, foreign language professional 
competence, assignments, general competencies, special competencies, teaching 
materials, course outline. 
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АНГЛІЙСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ 
У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ БУХГАЛТЕРІВ 

 

Анотація 
 

Актуальність. Постановка проблеми. Англійська мова за професійним 
спрямуванням (АМПС) є однією з основних дисциплін, що має великий потенціал для 
розвитку іншомовної професійної компетентності студентів. Сучасний ринок праці вкрай 
потребує висококваліфікованих спеціалістів, здатних діяти під час інтеграційних та 
глобалізаційних процесів, а також впроваджувати міжнародні стандарти діяльності та 
новітні технології для успішного розв’язання різноманітних професійних завдань в 
умовах ринкової економіки, причому головною вимогою до кандидатів на вакантну 
посаду є високий рівень володіння англійською мовою. Відповідно до цього, 
висококваліфіковані бухгалтери користуються великим попитом, оскільки 
бухгалтерський облік в Україні активно реорганізується й адаптується до міжнародних 
стандартів фінансової звітності. У наш час професійна діяльність бухгалтерів 
безпосередньо пов’язана з їхніми загальними та спеціальними компетентностями, що 
дозволяє поєднувати знання, набуті в галузі бухгалтерського обліку, оподаткування, 
аналізу, контролю та аудиту. Крім того, бухгалтери повинні володіти іншомовною 
професійною компетентністю, щоб бути спроможними діяти в рамках міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку. В цьому контексті АМПС має надзвичайно важливе 
значення для професійної підготовки майбутніх бухгалтерів. 
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Головною метою статті є вивчення теоретичних засад для визначення поняття 
«іншомовна професійна компетентність» для студентів спеціальності «Облік і 
оподаткування» та обґрунтування шляхів її досягнення на практиці за допомогою 
використання належних навчальних матеріалів на заняттях з АМПС.  Методологія. У 
процесі дослідження використано наступні загальнонаукові теоретичні методи: 
системний аналіз – для з’ясування основних категорій дослідження; метод аналізу та 
синтезу – для презентації окремих завдань та поєднання їх відповідно до 
компетентностей, яких студенти мають досягти під час занять з АМПС; метод індукції та 
дедукції – для формулювання загального визначення поняття «іншомовна професійна 
компетентність» та визначення його значення саме для майбутніх бухгалтерів; 
абстрактно-логічний метод – для здійснення теоретичних узагальнень та висновків 
щодо змісту АМПС для професійної підготовки майбутніх бухгалтерів; графічний метод – 
для наочної презентації співвідношення між загальними та спеціальними 
компетентностями і завданнями, спрямованими на їхній розвиток. 

Результати. Проведене дослідження показує, що завданням, розробленим автором 
для розвитку загальних та спеціальних компетентностей майбутніх бухгалтерів, 
притаманні такі ознаки: базуються на потребах студентів; пов’язані з предметною 
областю; передбачають співпрацю між викладачами та студентами; розраховані на 
індивідуальну роботу студентів; відображують реальні життєві ситуації, пов’язані з 
професійною діяльністю. Практичне значення. Запропоновані завдання з АМПС, що 
мають на меті розвинути загальні та спеціальні компетентності у майбутніх бухгалтерів, 
сприятимуть досягненню їхньої іншомовної професійної компетентності. Всі ці якості 
дозволять таким спеціалістам бути конкурентоспроможними на сучасному ринку праці. 
Подальші дослідження будуть доцільними у вивченні питань щодо результатів 
навчання за дисципліною АМПС та ефективних методів викладання для професійної 
підготовки майбутніх бухгалтерів. 

 

Ключові слова: англійська мова за професійним спрямуванням, професійна 
підготовка, бухгалтери, іншомовна професійна компетентність, завдання, загальні 
компетентності, спеціальні компетентності, навчальні матеріали, робоча програма. 

Кількість джерел: 11; кількість таблиць: 2. 
 

Problem statement. Modern challenges the higher educational 
establishments of Ukraine face today due to various integration and 
globalization processes and the expansion of international cooperation 
require totally new approaches to training specialists. In this context, 
learning Foreign Language for Specific Purposes (FLSP), in particular 
English for Specific Purposes (ESP) plays a vital role since it is one of 
the basic subjects having a great potential for developing students’ 
foreign language professional competence. 
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ESP reflects the worldwide interest in the study of English. Among 
the factors influencing the creation of this academic subject are the 
following: the introduction of governmental mass education programs 
with English as the first or the foreign language; the need of English as 
a common medium of communication and a consequence of the 
growth of business and increased occupational mobility; the facilitation 
of access to scientific and technical literature [1, p. 18]. 

To become competitive in current realities it is not enough just to 
have a higher education. The present-day labor market suffers from an 
acute shortage of highly qualified specialists, who are able to operate 
in terms of integration and globalization processes as well as to 
implement international performance standards and latest technologies 
in order to successfully solve various professional problems under 
market economy conditions, having a high level of English language 
proficiency being the major requirement. 

In this respect, well-trained accountants are in great demand since 
accounting in Ukraine is going through the stage of reorientation and 
adaptation to International Financial Reporting Standards. Nowadays, 
this fact greatly complicates the accountant’ professional activities, 
which are not only confined to keeping accounting records, but are 
concerned with their general and special competencies allowing them 
to combine the knowledge acquired in the field of accounting, taxation, 
analysis, control and audit. Moreover, accountants must know English 
to be able to interpret and prepare financial statements according to 
International Accounting Standards. 

Thus, it is clear from the above that ESP is essential in professional 
training of future accountants. 

Analysis of recent studies. The first research works connected 
with different aspects of ESP date back to the 1960s and they are still 
considered to be a broad area for further investigation. In this respect, 
Carolina Gonzalez Ramirez (2015) writes the following, “The early 
beginnings of English for Specific Purposes (ESP) in the 1960s 
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emphasized the grammatical analysis of technical texts. By the end of 
the decade, discourse analysis gained relevance and in the 1970s, 
emphasis on students’ necessary skills resulted in the development of 
needs analyses. During the 1980s, the learner-centered approach 
gathered strength and materials development productions attempted 
to respond to this new trend. The last twenty years have seen the spur 
of ESP as a vast theoretical and research ground.” [1, p. 384-385]. 

The problems of teaching FLSP, including ESP, were touched upon 
by many scientists, educators and methodologists in the 60-90s of the 
last century (I. Berman, N. Halskova, T. Syerova, T. Truhanova, L. 
Anthony, T. Dudley-Evans & M. St John, P. Strevens, E. Tarone, G. 
Yule, etc). Investigations in this field were continued in the context of 
a new century reality in the works by S. Kozhushko, L. Morska,  
O. Shmyrova, V. Topalova, K. Gatehouse, K. Harding, M. Hewings,  
A. Johns and others. 

In the course of evolution that happened to the researchers’ views 
as for different approaches to the subject matter of ESP, its 
interpretations have also changed. There exist numerous definitions 
associated with ESP. Here are a few of them. 

Thus, according to Hutchinson and Waters (1987), ESP is an 
approach to language teaching in which all decisions as to content and 
method are based on the learner’s reason for learning [2, p. 19]. R. 
Smoak (2003) defines ESP as English instruction based on actual and 
immediate needs of learners who have to successfully perform real-life 
tasks unrelated to merely passing an English class or exam. She also 
views ESP as needs based and task oriented [3, p. 27].          A. 
Belyaeva (2015) points out that the main emphasis in teaching ESP 
should be placed on professionalization of education and the students’ 
use of the foreign language as a tool for future professional activities 
and knowledge [4, p. 36]. 

It is obvious that despite different views, all the above mentioned 
interpretations have some common features stipulating that ESP 
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should be based on meeting the very specific needs of a very specific 
group of learners. 

In most publications devoted to teaching ESP in economic higher 
educational establishments the authors agree that development of 
students’ foreign language professional competence is necessary and 
needs special techniques and approaches. There are a lot of teaching 
materials (textbooks, tutorials, manuals, etc) with an overall economic 
focus, but very few are addressed to future accountants. To our mind, 
the most valuable among the latter are the following: “English for 
Accounting” by Evan Frendo and Sean Mahoney (Oxford University 
Press) and “Market Leader Business English. Accounting and Finance” 
by Christine Johnson (Financial Times, Pearson Education Limited, 
Longman). These publications are ideal for anyone who needs to 
communicate with colleagues and clients about accounting and 
financial matters. 

However, there is a serious lack of Ukrainian handbooks in ESP for 
professional training of future accountants that would both comply with 
demands of our times and take maximum account of peculiarities 
connected with these professional activities. Therefore, our scientists, 
educators and methodologists should work on this problem in order to 
approach the content and methods of teaching ESP to students’ 
practical needs, paying a special attention to development of their 
foreign language professional competence. 

In this respect, the main purpose of the article is to study the 
theoretical framework for defining the notion ‘foreign language 
professional competence’ for specialists majoring in accounting and 
taxation, and to substantiate how it can be achieved in practice by 
using appropriate teaching materials in ESP. According to the 
objective, the following tasks have been identified: 

1. To focus on basic information concerning foreign language 
communicative and professional competences and their components in 
order to find out how to define the notion ‘foreign language 
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professional competence’ for specialists majoring in accounting  
and taxation. 

2. To present some assignments and instructions for their 
performance aimed at developing learners’ foreign language 
professional competence on the basis of certain teaching material, 
achievement of students’ general and special competencies being 
taken into consideration. 

3. To show the correlation between general and special 
competencies the students majoring in accounting and taxation should 
develop according to the ESP course outline, and the assignments 
aimed at achieving this goal. 

Basic material. The overall aim of studying ESP is to develop 
students’ essential communicative competence in oral and written 
forms related to professional communication, practical skills of foreign 
language proficiency in different kinds of speech activities 
encompassed by the topic under discussion due to professional needs 
as well as to acquire the latest professional information via foreign 
sources. In other words, the aim of ESP is to develop students’ foreign 
language communicative and professional competences as an 
integrated whole. In this regard, it is worth focusing on definitions of 
each of these competences and their components separately. 

Foreign language communicative competence is defined as the 
people’s ability to understand and reflect a foreign language not only 
within the knowledge level of phonology, vocabulary, grammar, 
culture-oriented linguistics and due to speech skills, but  
according to purposes and specificity of situation during the 
communication process [6, p. 118]. 

The key components of foreign language communicative 
competence are language, linguistic, socio-cultural, discourse, 
educational-cognitive and strategic competences. 

Language competence means speech skills (dialogue and monologue 
speech), listening, reading and writing skills. Linguistic competence is 
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knowledge of pronunciation, vocabulary, grammar and spelling. Socio-
cultural competence implies socio-cultural knowledge about the 
countries of the target language (including behavior and etiquette 
standards), and skills to use this knowledge in foreign language 
communication. Discourse competence is an ability to understand 
another person and to reach coherence of independent utterances in 
meaningful communication models. Educational-cognitive competence 
involves general and special training skills, methods and techniques of 
independent learning of languages and cultures including the use of 
new information technologies. Strategic competence suggests the 
ability to balance the lack of linguistic knowledge, as well as the lack of 
foreign language speech and social experience in the process of 
communication [7, p. 176-177]. 

With regard to professional competence, it is viewed as the 
gathering of specialized knowledge that forms the intellectual, 
technical-functional, behavioral, ethical and political competences, 
particularly, by the professional in their productive role, in a way that 
generates recognized results individually or collectively [8]. 

As a rule, the structure of the expert’s professional competence is 
defined as a combination of the following components: cognitive 
(availability of theoretical knowledge in a certain subject area; action-
related (abilities facilitating realization of professional activities); personal 
(possession of reflection and self-awareness techniques, and some other 
important professional qualities); motivational (personal characteristics 
determining incentives for self-development, abilities for lifelong learning 
as well as skills for improving and deepening of professional knowledge); 
communicative (total abilities providing efficiency of communication, 
teamwork, interaction with other society members) [9]. 

In this context, we may state that professional competence is a broad 
professional knowledge, attitude, and skills required in order to be 
involved in certain occupation. Actually, it is an integrated feature 
allowing a person to work effectively within his or her professional area. 
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Taking into account the above mentioned, foreign language 
professional competence of future accountants may be viewed as the 
combination of foreign language communicative and professional 
competences, including all their components, which will allow them to 
be successful in their professional activities and to create preconditions 
for their further career growth. 

Based on the educational and professional program for bachelors 
majoring in accounting and taxation, the ESP course outline for these 
students aims at developing their integrated competency, namely the 
ability of a person to perform complex specialized tasks and to solve 
practical problems in the field of accounting, taxation, analysis, control 
and audit during professional activities or training process that 
provides for application of certain theories and methods of related 
sciences and is characterized by complexity and conditions of 
uncertainty, as well as at acquiring the graduates’ general and special 
(professional) competencies [10]. 

It is worth noting that a handbook “Accounting and Taxation” 
addressed to future accountants, fully complies with the content and 
requirements of the above mentioned course outline. It contains 
relevant professionally oriented topics with a set of appropriate 
assignments aimed at developing students’ foreign language 
professional competence, achievement of their general and special 
competencies being taken into consideration [11]. 

In order to demonstrate how these competencies can be achieved 
while working on this handbook, we will focus on one of the topics, 
namely on the topic “Financial Statements”. In this regard, we will first 
present some assignments and instructions for their performance (see 
table 1). 

The matrix below (see table 2) shows the correlation between 
general and special competencies the students majoring in accounting 
and taxation should develop according to the ESP course outline, and 
the assignments (taken from table 1) aimed at achieving this goal. 
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Table 1 
Topic “Financial Statements”: 

Assignments and Instructions for Performance * 
№ Assignments Instructions for Performance 
1. 2. 3. 

1. Read the text and answer the following 
questions. 

The students are to read the text “Financial 
Statements” and answer the questions given 

to it. 

2. Match the terms with the appropriate 
definition. 

The students are to match the special terms 
related to the topic from column A with the 

correct definition from column B. 

3. 

Complete the table by choosing the 
appropriate information related to each 
of the four financial statements from 

the following. Prove your choice. 

The students are to fill in the table by 
defining what particular information from the 
given list (time frames, purposes, measures 

and synonymous phrases) refers to the 
Income Statement, the Statement of 

Owner’s Equity, the Balance Sheet and the 
Statement of Cash Flows. The students are 

also to explain their choice using the 
acquired knowledge. 

4. Read the text and answer the following 
questions. 

The students are to read the text “How to 
Prepare a Financial Statement for a Small 

Business” and answer the questions  
given to it. 

5. Define the format of the following 
Income Statement and analyze it. 

Based on the supplemented example of 
Paul’s Guitar Shop, Inc. Income Statement, 
the students are to define whether it is a 

single-step or a multi-step Income 
Statement. The students are also to explain 
the constituents of this statement using the 

acquired knowledge. 

6. 

Work in groups and prepare the Income 
Statement/Balance Sheet for a small 
business. Present the statements by 

analyzing them. 

The students are to be divided into 2 groups 
and to prepare a financial statement (one 

group takes the Income Statement, another 
one – the Balance Sheet) for some imaginary 
small business on the basis of the text “How 
to Prepare a Financial Statement for a Small 

Business”. Afterwards, every group is to 
present the prepared financial statement and 

to analyze its constituents. 

7. Read the dialogue. Make up your own 
dialogues on its basis. 

The students are to read the dialogue “A 
manager discusses the quarterly Income 
Statement with a controller”. Afterwards, 
working in pairs, the students are to make 
up their own dialogues and to dramatize 

them. 

8. 
Determine the alternative course of 

action and tell what you would do in the 
following situation. 

The students are to discuss the accounting 
ethical principles while performing 

professional duties on the basis of the 
following case: “You are an accountant in a 

big company. The employer makes you 
mislead investors by presenting false 

financial statements”. 
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Continuation of table 1 
1. 2. 3. 

9. Choose one of the following topics and 
prepare a report with presentation. 

The students are to conduct research on one 
of the given topics (“A new phase of 

accounting development in Ukraine”; “Gaps 
between Ukrainian and International 

Accounting Standards”; “Changes in law on 
Accounting and Financial Reporting in 

Ukraine”) and to prepare their reports with 
PowerPoint presentations. 

10. Speak on the topic “Financial 
Statements”. 

The students are to speak on the topic 
“Financial Statements” by summarizing the 

overall information related to it (major 
characteristics of financial statements, the 
procedure of their preparation according to 

International Accounting Standards, the 
existing accounting ethical principles while 

performing professional duties, etc). 
* Source: developed by the author according to [11]. 

 
As can be seen from above, all the assignments on the topic 

“Financial Statements” facilitate developing such students’ general 
competencies (GC) as GC01, GC02, GC08 and GC10, except for GC13, 
which is obviously to be developed only towards the end of the topic 
under discussion due to summarizing assignments. What concerns 
special competencies (SC), in particular SC10, SC13 and SC14, only 
specific assignments may directly be aimed at their development. It 
should be mentioned that the same applies to other topics contained in 
the handbook “Accounting and Taxation”. 

Table 2 
The Correlation between Competencies and Assignments 

for Their Development * 
Assignments (from table 1) Competencies 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

GC01 
Ability to study and 
acquire up-to-date 

knowledge. 
+ + + + + + + + + + 

GC02 
Ability for abstract 

thinking, analysis and 
synthesis. 

+ + + + + + + + + + 

GC08 
Knowledge and awareness 

of the subject area and 
professional activities. 

+ + + + + + + + + + 

G
en

er
al

 C
om

pe
te

nc
ie

s 
(G

C
) 

GC10 Ability to speak a foreign 
language. + + + + + + + + + + 
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Continuation of table 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 GC13 Ability to conduct research 
at the appropriate level.         + + 

SC10 

Ability to implement 
ethical principles while 
performing professional 

duties. 

       +  + 

SC13 

Ability to prepare financial 
statements according to 
international standards 

and to interpret, disclose 
and apply them in the 
managerial decision-

making system. 

    + +   + + 

S
pe

ci
al

 C
om

pe
te

nc
ie

s 
(S

C
) 

SC14 

Ability to conduct research 
in solving relevant 

problems dealing with 
theory, organization, 

methods and practices of 
accounting, audit, control 

and taxation. 
 

        + + 

* Source: developed by the author according to [10, 11]. 

 
Conclusions and prospects for further research. It is obvious 

that ESP like any other subject should rely on various teaching 
materials (handbooks, manuals, tutorials, etc) when training 
specialists. Appropriate teaching materials in ESP are crucial since in 
order to develop students’ general and special competencies, such 
materials should consider the learners’ expectations and have a clear 
role in the learning/teaching process. Compliance with these 
requirements, in its turn, favors developing students’ foreign language 
professional competence. 

With regard to ESP for professional training of future accountants, 
we may state that the assignments taken from a textbook “Accounting 
and Taxation” fully comply with the above mentioned requirements. To 
be more concrete, the results of the conducted research show that the 
students, majoring in accounting and taxation, are likely to develop 
their general and special competencies as these assignments deal with 
the following: they are based on learners’ needs; they are related to 
the subject area; they consider the collaborative work between 
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teachers and students; they provide for students’ individual work; they 
reflect real life situations connected with professional activities. 
Ultimately, all these characteristics will contribute to training highly 
qualified accountants who will be in great demand on the labor market. 

In this research we have only touched upon the issues connected 
with developing of learners’ foreign language professional competence, 
considering achievement of their general and special competencies on 
the basis of the ESP course outline for students majoring in accounting 
and taxation. However, the issues referring to results of ESP study and 
efficient teaching methods to be used for professional training of future 
accountants haven’t been investigated yet. Consequently, all these 
uninvestigated problems are subjects for our further research. 
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