
ЗВІТ 

 роботи студентського наукового гуртка  
 

«Аналіз господарської діяльності  

аграрних підприємств» 
(назва гуртка) 

 

Економічної теорії і економіки підприємства 
(назва кафедри) 

Факультету економіки та управління ОДАУ 
         (назва факультету) 

 за 2021/2022 навчальний рік 

  
№

п/

п 

Види робіт Вілповідаль-

ний 

Термін 

проведен

ня 

Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 
1.  а) Затвердження складу гуртка; 

б) розробка плану діяльності 

наукового гуртка на 2021-2022 н. р.; 

в) визначення тем наукового 

дослідження для кожного члена 

гуртка;  

г) обговорення структури роботи та 

графіку виконання 

д.е.н., професор 

Шабатура Т.С. 

Вересень 

2021 р. 

Виконано 

2.  1. Вибір та затвердження тем наукових 

досліджень членам наукового гуртка  

2. Обговорення дискусійних питань 

д.е.н., доцент 

Шабатура Т.С. 

Вересень 

2021 р. 

Виконано 

3.  Проведення круглого столу на тему: 

«Реалії розвитку вітчизняних аграрних 

підприємств в умовах дії світової 

пандемії COVID-19» 

д.е.н., професор 

Шабатура Т.С 

29.10.2021

р. 

Виконано 

4.  Обговорення результатів проведення 

наукових досліджень учасниками 

наукового гуртка «Аналіз 

господарської діяльності аграрних 

підприємств» 

д.е.н., професор 

Шабатура Т.С. 

12.11.2021

р. 

Виконано 

5.  Заслуховування й відбір наукових 

робіт для участі членів гуртка в 

регіональних, республіканських, 

всеукраїнських та міжнародних 

науково-практичних конференціях, 

конкурсах, олімпіадах, на протязі 

2020- 2021 навчального року. 

д.е.н., професор 

Шабатура Т.С. 

Грудень 

2021р. 

Виконано 

6.  Проведення засідання членів 

студентського наукового гуртка – 

презентація доповідей студентів до 

студентської конференції на ФЕУ 

ОДАУ 

д.е.н., професор 

Шабатура Т.С 

Березень 

2022р. 

Виконано 



 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Факультет економіки та управління 

 

 

БРАСЛАВСЬКІ ЧИТАННЯ. 

ЕКОНОМІКА  ХХІ СТОЛІТТЯ: НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ТА ГЛОБАЛЬНИЙ ВИМІРИ 

 

 

Збірник матеріалів ХІІ Міжвузівської науково-

практичної студентської конференції  

 (27 жовтня 2021 року) 

 

 

Одеса 2021 



УДК 33.20:929Б:378.147.31 

 
Браславські читання. Економіка ХХІ століття: національний та глобальний 

виміри: Збірник матеріалів XІІ Міжвузівської наукової-практичної студентської 

конференції, 27 жовтня 2021 року. Одеса, ОДАУ. 2021. 139 с. 

       

У збірнику представлені наукові роботи студентів-учасників ХІІ 

Міжвузівської науково-практичної конференції «Економіка ХХІ століття: 

національний та глобальний виміри», проведеної у рамках Браславських 

читань. 

Розглянуто проблеми розвитку економіки України, обґрунтовані 

теоретичні, методичні та прикладні засади розвитку економічних відносин в 

аграрній сфері, визначені пріоритети та запропоновані напрями розв’язання 

актуальних проблем розвитку галузі з урахуванням національного і 

зарубіжного досвіду. Надано рекомендації з удосконалення бухгалтерського 

обліку, аудиту, менеджменту, управління маркетинговою та логістичною 

діяльністю підприємств, організації виробництва та впровадження сучасних 

технологій, розвитку персоналу та стимулювання праці. 

Розраховано на науковців, спеціалістів підприємств аграрного сектора, 

викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти. 

 

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради факультету економіки та 

управління Одеського державного аграрного університету протокол №3 від 12 

листопада 2021 року. 

 

Редакційна колегія: 

Крюкова І.О., д.е.н., професор (голова ред.колегії) 

Кобилянська А.В. д.е.н., доцент, декан факультету економіки та 

управління ОДАУ 

Запша Г.М., д.е.н., професор  

Баланюк І.Ф., д.е.н., професор, ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 

Василюк М.М., д.е.н., доцент, ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 

Стоянова-Коваль С.С., д.е.н., професор 

Галицький О.М., д.е.н., професор 

Шабатура Т.С., д.е.н., професор 

Дяченко О.П., д. н. з держ. упр., професор 

Волчек Р.М., к.е.н., доцент, ОНЕУ 

Найда А.В., к.е.н., доцент (відповідальний секретар) 

 

Відповідальність за достовірність даних, зміст і якість матеріалів 

збірника несуть автори. 

 © Одеський державний аграрний 

університет, 2021



 

3 

ЗМІСТ 

 

СЕКЦІЯ 1. СТАН ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ, 

АУДИТУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ 

 

Бондаренко В.В. 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З 

КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ СУБ’ЄКТА 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Борденюк В.В. 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ 

ПРАЦІВНИКАМ 

 

Бурукова Г.С., Гасимова С.Ш. 

ВПЛИВ ПОДАТКІВ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Буряк К.Ю., Мокроусова О.О., Ураков Д.В. 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З КОНТРАГЕНТАМИ 

 

Винник В.Л. 

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА 

ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Довгулич Т.І. 

ЗВІТНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Іваночко Б.Р. 

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ 

УСТАНОВ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ 

 

Колодіна К.О. 

ОЦІНКА СТАНУ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ БІЗНЕС-

СУБЄКТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ  

 

Корєпова А.О. 

COVID-19 – НОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ОБЛІКУ ЛІКАРНЯНИХ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНІ 

 

Кривошеїна К.О. 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ПЕРСОНАЛ У КОНТЕКСТІ 

МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ОБЛІКУ І ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

11 

 

 

 

16 

 

 

 

19 

 

 

25 

 

 

 

28 

 

 

32 

 

 

 

37 

 

 

 

41 

 

 

 

45 

 

 

 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/molv_2013_1(01)__9.pdf


 

4 

Кубай А.Ю. 

ОБЛІК І КОНТРОЛЬ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ 

 

Непомяща І.П. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ В 

АГРОФОРМУВАННЯХ 

 

Продан Д.О. 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 

Савельєва К.О. 

АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ 

ЗАБОРГОВАНІСТЮ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Сайтарли Д.В. 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ 

КОШТІВ ТА ЇХ РОЛЬ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Чуваха М.В. 

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

ДОХОДАМИ 

 

Шамота В.В. 

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ 

ЗАПАСІВ 

 

Шинкарук Н.І. 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ 

ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Яценко В.В. 

КОНТРОЛЬ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ В ДЕРЖАВНІЙ УСТАНОВІ 

 

 

СЕКЦІЯ 2. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ, 

МАРКЕТИНГУ ТА ЛОГІСТИКИ 

 

Аксентьєва А.М. 

СУТНІСТЬ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНОГО 

СПОСОБУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Войцеховська О.С. 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ В 

УКРАЇНІ 

49 

 

 

 

52 

 

 

 

56 

 

 

59 

 

 

 

64 

 

 

 

68 

 

 

 

73 

 

 

 

78 

 

 

 

81 

 

 

 

 

 

 

86 

 

 

 

91 

 

 



 

5 

 

 

 

Мініцька О.М., Щіплецова С.Ю. 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В АГРАРНІЙ 

СФЕРІ 

 

Тарада І.В. 

УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Тищенко О.О. 

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОСТІ РЕСУРСІВ 

 

СЕКЦІЯ 3. РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

Зюзіна А.Ю. 

СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ В АНАЛІЗІ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Камбурова-Рибалка Т.Д. 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА В 

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Коваль С.М. 

РЕАЛІЗАЦІЯ АГРОПОТЕНЦІАЛУ ЯК ЗАПОРУКА 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Конопельська О. В. 

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ В УКРАЇНІ 

 

Ляшенко А.М. 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Михайлова Ю.С. 

НАПРЯМКИ ТА ТЕОРІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

 

Нікіфорчук М.М. 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 

 

Прус А.В. 

АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ ЯК ЗАСІБ КОНТРОЛЮ 

ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ 

 

 

 

 

96 

 

 

99 

 

 

 

104 

 

 

 

 

 

108 

 

 

 

111 

 

 

 

115 

 

 

 

120 

 

 

123 

 

 

 

127 

 

 

131 

 

 

135 

 

 

 



 

6 

Цимбаліста О.О. 

СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

Ярош В.І.  

РОЛЬ ГРОШОВИХ КОШТІВ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 

 

СЕКЦІЯ 4. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ 

 

Кобрин Т.А. 

ПЕРЕВАГИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ДЛЯ БІЗНЕСУ ТА 

СПОЖИВАЧІВ 

137 

 

 

 

140 

 

 

 

 

 

145 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/molv_2013_1(01)__9.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/molv_2013_1(01)__9.pdf


 

108 

СЕКЦІЯ 3. РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

Зюзіна А. Ю. 

здобувач вищої освіти 

Одеський державний аграрний університет 

 м. Одеса, Україна 

 

СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ В АНАЛІЗІ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Аналіз діяльність будь-якого підприємства неможливий на основі лише 

одного економічного показника. Загалом вони відображають якісні і кількісні 

характеристики всіх економічних процесів та явищ, але окремо жоден з них не 

може виконувати роль універсального показника. Їх великий різновид 

обумовлюється різноманіттям видів комерційної та виробничо-господарської 

діяльності підприємств. Тому для ефективної оцінки всіх напрямів діяльності 

на підприємстві треба використовувати саме систему показників. 

Усі процеси та явища які пов'язані з різноманітною діяльністю 

підприємства, вимірюються завдяки економічним показникам, які є 

характeристикою конкретного процесу чи об'єкта, а також його економічної 

суті в чисельному виразі. Від того наскільки показники точно і повно 

показують суть досліджуваних явищ, залежать обґрунтованість та реальність 

висновків і пропозицій за результатами аналізу.  

Разом з цим, неозначеність  та  невирішеність  багатьох проблем при 

здійсненні аналізу господарської діяльності підприємства  на  основі 

використання  аналітичного  інструментарію  окреслена  недостатнім 

дослідженням як на рівні аграрного сектору економіки, так і на рівні окремого  

підприємства  галузі.  До  сьогодні  були  вже  поодинокі  наукові спроби 

науковців розвити на методологічному рівні відповідне підґрунтя для 

обґрунтування системи показників аналізу господарської діяльності 
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підприємства, проте комплексного вирішення це питання на науково-

методологічному рівні так і не отримало [1, с. 98]. 

За визначенням Тарасенка Н. В., економічні показники - це важливий 

інструмeнт оцінки планування та управління діяльністю підприємств [2, с. 26]. 

Система eкономічних показників це певна сукупність показників різних 

процeсів і явищ виробничо-господарської діяльності завдяки якій проводиться 

оцінка виконання виробничих завдань. 

Ми погоджуємося, що наведені терміни так чи інакше розкривають суть 

економічних показників, але схиляємося до думки Андрєєвої Г. І. [3], що більш 

точним, в узагальненому вигляді, будe визначення системи економічних 

показників як сукупності взаємопов'язаних, систeматизованих показників, що 

характеризують економіку в цілому, її галузь, рeгіон, сферу економічної 

діяльності, групу однорідних економічних процесів. 

Як і все інше, господарська діяльність підприємств потребує аналізу, 

систематизації, вивчення та узагальнення всіх процесів для ефективного 

управління нею. І в більшості це стосується оцінки результатів господарської 

діяльності. 

За економічним змістом явищ і процесів показники поділяються на 

кількісні та якісні. Кількісні, об'ємні показники, вони відображають розмір 

господарських явищ та величину кількісних змін що в них відбувається 

(кількість працюючих, обсяг реалізованої продукції тощо). В свою чергу якісні 

показники описують суттєві властивості досліджуваних явищ, їх ефективність 

діяльності, розвиток тощо (рентабельність, капіталовіддача). 

Загальний аналіз господарської діяльності підприємства являє собою 

вивчення пeвних eкономічних показників які характеризують різні напрямки 

цієї діяльності. За відповідними критеріями вони групуються в певну систему, і 

ця система показників це сукупність взаємопов'язаних вeличин, які 

характеризують фінансовий і майновий стан, його діяльність і результати даної 

діяльності. 
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Так, за характером відображення аналізованих процесів вони поділяються 

на натуральні, вартісні та трудові. Натуральні відображають розмір явища у 

фізичних одиницях виміру (вага, довжина); вартісні показують величину 

економічних об'єктів у вартісному виразі (ціна, прибуток тощо), а трудовій 

характеризують витрати праці та її ефективність (продуктивність праці). 

В основному виділяють десять підсистем показників, це показники: 

організаційно-тeхнічного рівня розвитку підприємства, постачання, 

виробництва, використання засобів виробництва, збуту, використання трудових 

ресурсів, собівартість продукції, прибутку та рентабельності, фінансового стану 

підприємства. 

Крім перeрахованих показників існують показники, які виражають 

ефективність використання пeвних видів рeсурсів; показники, що 

характеризують величину випуску та продажу продукції; показники які 

виражають наявність, структуру, рух і технічний стан основних виробничих 

фондів тощо. 

Звернемо вашу увагу, що існують також узагальнюючі економічні 

показники, вони характеризують безпосередньо досліджувальне підприємство, 

зараз мається на увазі вартість його майнового комплексу [4, с. 15]. 

Загальна оцінка діяльності підприємства відображається у побудові 

мультиплікатора. Мультиплікатор являє собою комплексний, інтегральний 

показник. Він ґрунтується на індивідуальних показниках, які відображають 

діяльність підприємства. Виділяють два види мультиплікаторів, це суб'єктивні 

та стандартні. Перші можуть застосовуватися при оцінці одного конкретного 

підприємства, а другі - будь-якого підприємства. 

Отже, усі показники діяльності підприємства перебувають у взаємозв'язку 

і взаємозалежності, що обов'язково необхідно враховувати при проведенні 

комплексного системного аналізу господарської діяльності підприємства. 

Сукупність цих показників для досягнення мети аналізу досліджуваного об'єкта 

або явища визначається характером причинно-наслідкових зв’язків. 

Науковий керівник: Д.е.н., професор Шабатура Т. С. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА В 

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Головними завданнями, що ставляться перед керівництвом аграрних 

підприємств є: обґрунтування заходів щодо підвищення економічної 

ефективності виробництва, використання ресурсів; обґрунтування шляхів 

сталого розвитку аграрного виробництва, аграрного сектору; визначення рівня 

ефективності використання ресурсів, впровадження різних заходів, систем 

машин; визначення шляхів розвитку спеціалізації і концентрації. 

В умовах ринкової економіки важливим фактором виробництва стає 

забезпечення конкурентоздатності виробленої продукції на національному та 

світовому ринках. А тому в умовах самостійного вирішення підприємствами 
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МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВ 

Питання дослідження методів трудового потенціалу аграрних підприємств 

становлять важливий напрям дослідження в економічній науці. 

Проблеми раціонального використання трудового потенціалу особливо 

актуальні не тільки у зв'язку зі значними кризовими тенденціями, що мають 

місце в розвитку економіки України, але і з глибокими якісними її 

трансформаціями, спричиненими переходом від командно-адміністративної до 

ринкової системи. Процеси, притаманні для перехідного етапу в розвитку 

економіки, найсильніше позначаються на особливостях зайнятості, соціального 

захисту та раціонального використання трудового потенціалу, що є певною 

мірою індикатором процесів трансформування вітчизняної економіки. В цих 

умовах особливої ваги набуло в економічній науці питання не лише 

формування, але й збереження та подальшого розвитку трудового потенціалу 

[4]. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100594
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=pp_2017_1_8
https://fiu.gov.ua/
https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/0350/zvity/PublicZvit2020.pdf
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Для визначення трудового потенціалу підприємства необхідно виділити 

показники, які характеризують усі аспекти трудового потенціалу підприємства 

[1]. Таким чином, при обґрунтуванні системи показників трудового потенціалу 

працівників підприємства необхідно застосувати такі підходи: 

 – комплексний, тобто повинні враховуватись особистісний, 

психофізіологічний, демографічний аспекти трудового потенціалу, якщо 

знехтувати хоча б одним з обов’язкових аспектів системи показників, проблема 

не буде вирішена; 

 – динамічний, тобто потрібно проводити ретроспективний аналіз минулих 

і сучасних теоретичних і практичних досліджень, використовуючи науково-

дослідну літературу з даної проблеми і робити перспективний аналіз (прогноз); 

 – кількісний (математичний), тобто повинна бути можливість переходу від 

якісних оцінок до кількісних за допомогою математичних і статистичних 

методів.  

Система показників – це комплекс взаємозалежних показників, що 

відображає істотні сторони трудового потенціалу підприємства, який як об’єкт 

оцінки характеризується набором різних параметрів, що відображають його 

кількісні та якісні сторони. Тому вимоги до показників зводяться до того, що 

вони повинні бути:  

– аналізованими, тобто придатними для економіко-статистичного і 

статистико-математичного аналізу та аналітичними;  

– коректними, тобто забезпечувати потрібну для практичних цілей 

вірогідність відображуваного досліджуваного об’єкта;  

– прогностичними й динамічними, тобто придатними для відображення 

зміни чи процесу явища в часі;  

– однозначними, тобто при інтерпретації допускати тільки одне 

тлумачення; 

– вимірними, тобто піддаватися кількісному виміру; 

– документальними, тобто ґрунтуватися на достовірних даних первинного 

обліку та звітності; 
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– ефективними, тобто результат при застосуванні повинний перевищувати 

витрати, пов’язані з одержанням цього результату [3]. 

Загальногосподарські чинники – це економічна ситуація в країні, темп 

економічного зростання чи спаду, інфляція, безробіття, політична ситуація в 

країні, соціальна політика, структурні зміни в економіці. Таким чином, за 

допомогою наведених показників можна одержати інформацію про стан 

трудового потенціалу колективу підприємства в цілому. Однак неможливо 

повно і всебічно досліджувати трудовий потенціал підприємства без оцінки 

трудового потенціалу кожного працівника. Для визначення трудового 

потенціалу людини необхідні показники, що характеризують всі аспекти її 

трудового потенціалу. Однак до останнього часу основними такими 

показниками прийнято було вважати досягнутий рівень освіти, загальний стаж і 

стаж за фахом. За останні роки з’явилося особливо багато публікацій, 

присвячених оцінкам якості трудового потенціалу, тобто фахівці останнім 

часом відзначають необхідність обліку, поряд із загальноприйнятими 

показниками оцінки трудового потенціалу, психофізіологічних, психологічних і 

соціальних характеристик [2]. Найбільш вичерпними характеристиками 

трудового потенціалу працівника є вік; здоров’я (фізичний і психічний стан), 

режим і якість харчування і т. ін.; особистісні характеристики – тип 

темпераменту, риси характеру тощо; підготовка (загальноосвітня, професійна), 

здатність до професійного зростання, безперервної освіти та ін.; ставлення до 

праці (творчість, дисципліна, відповідальність); досвід, навички в роботі, стаж 

роботи; родинний стан; стать. Однак виробнича система залучає до участі у 

виробничому процесі особистість, включаючи її в конкретні виробничо-трудові 

відносини, що визначають міру відповідності можливостей особистості 

виробничим вимогам підприємства та міру реалізації потенційних здібностей 

особистості в умовах конкретного мікроклімату. Тому важливо до складу 

характеристик, що вимірюють трудовий потенціал працівника, включити дві 

групи показників:  
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– показники, що оцінюють вроджені і набуті в процесі виховання, 

навчання і соціалізації здібності;  

– показники, що оцінюють характеристики, які об’єктивно притаманні 

підприємству, такі, як структура підприємства, тобто кількість ієрархічних 

рівнів системи, сума коштів, які підприємство може виділити на оплату праці 

[3].  

Одним із найважливіших питань при проведенні оцінки трудового 

потенціалу працівника підприємства є вибір способів, за допомогою яких 

оцінюються ті чи інші показники. Оскільки сфера людських ресурсів має в 

основному якісні характеристики, для відшкодування нестачі кількісної 

інформації необхідно використовувати методи і техніку, властиві галузі 

соціальних наук. На сьогодні найбільш розповсюдженими способами збору 

інформації є анкетні дані, тестування, співбесіда. 

Отже, для дослідження стану трудового потенціалу підприємства 

необхідно виділити показники, що характеризують усі його аспекти. У зв’язку з 

цим об’єктивно виміряти трудовий потенціал підприємства можна лише за 

допомогою системи показників. Одним із найважливіших питань при 

проведенні оцінки трудового потенціалу є вибір методів дослідження. Практика 

застосування методів економіко-статистичного моделювання показує, що таку 

оцінку можна проводити шляхом побудови й аналізу факторних і кореляційно-

регресійних моделей. Таким чином, математико-статистичні методи, серед яких 

виділяються кореляційний аналіз, метод головних компонент, факторний 

аналіз, а також інші, можуть найбільш точно і повно розкрити сутність і 

природу трудового потенціалу підприємства. 

Науковий керівник: Д.е.н., професор Шабатура Т.С. 
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НАПРЯМКИ ТА ТЕОРІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

 

Осмислення сучасного стану механізмів регіонального розвитку України 

дає змогу стверджувати про необхідність оновлення та вдосконалення заходів 

державного регулювання розвитку регіонів, де пріоритетним напрямком 

соціально-економічного розвитку України є регіональна стратегія розвитку, в 

основу якої покладені сучасні теорії регіоналізму. 

До основних напрямків і теорій регіональної науки слід віднести такі: 

географічний детермінізм; енвайронменталізм; штандортні теорії розміщення; 
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регіональна наука; теорія ринків збуту; геополітика, кожен з яких вніс свій 

внесок в розвито регіональної політики. 

Так, географічний детермінізм наголошує про  провідну роль 

географічного положення та природних ресурсів у розвитку суспільства та нації 

(Монтеск’є, Е.Реклю); енвайронменталізм пояснює міжнародний поділ праці 

різницею у природному середовищі (Сміт, Е. Хентингтон);  особливостями 

теорії розміщення (І.Г. фон Тюнен, В. Лаунхардт, А. Вебер) є розгляд одного, 

окремо взятого сільськогосподарського чи промислового підприємства; 

припущення, що дані за всіма факторами розміщення можна зібрати, 

узагальнити й отримати точну відповідь про оптимальне місце будівництва 

підприємства (розміщення виробництва) [1].  

Регіональна наука – це напрямок зарубіжної теорії розміщення 

продуктивних сил, що виник у першій половині 50-х років і є синтезом багатьох 

традиційних наук. Термін “регіональна наука” увів американський економіст 

Уолтер Айзард, який вважав, що це поняття є ширшим за регіональну 

економіку. Регіональна наука має вивчати простір, регіони (райони), локації 

(місце розташування) та їх системи. Найвидатнішими представниками 

регіональної науки є: П. Хаггет (Англія), У. Айзард (США), В. Леонтьєв 

(США), які видали низку праць із регіонального планування й економічного 

прогнозування [2].  

Теорія ринків збуту пов’язана з працями таких видатних вчених, як 

Август Льош та Вільгельм Кристаллер. А. Льош розглядав теоретичні проблеми 

розміщення господарства в цілому, в масштабі всієї країни, а тому багато уваги 

приділяв економічним районам. Вирішуючи проблеми розміщення 

виробництва, він сконцентровував увагу на ринках збуту готової продукції. 

Основними факторами розвитку він вважав: ринок збуту товарів; інтереси 

національного господарства; максимальний прибуток; транспортний; 

сировинний. В. Кристаллер створив і обґрунтував теорію “центральних міст”, 

тобто міст, які забезпечують навколишній простір товарами та послугами; 
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визначив роль міст і агломерацій у формуванні ієрархічної територіальної 

структури країни [3]. 

 Геополітика – це напрямок, який досліджує політику держави щодо 

довкілля та розглядає проблеми, які виникають внаслідок просторових 

відносин. Вперше цей термін увів Р. Челлен (наукова праця “Великі держави” 

(1910 р.), а розвинув Ф. Ратцель (наукові праці “Антропогеографія” у 2 т., 

“Політична географія” (1987 р.) [4].  

В останні десятиліття розвивалися концепції територіально-виробничого 

комплексоутворення і “полюсів зростання”. В основу теорії 

територіальновиробничих комплексів, розроблену в працях Н.Н. Колосовського 

(1969 р.), покладено технологію енерговиробничих циклів. Н.Н. Колосовський 

ще в 40-х роках досліджував систему територіальних комплексів районного 

масштабу, створив фундамент для розробки теорії ТВК (територіально-

виробничих комплексів). Вчений розробив метод енерговиробничих циклів, 

який став основним для економіко-географічної характеристики районів і 

дозволив чіткіше виявити структуру господарства та виробничі зв’язки 

всередині районів.  

На початку 50-х років минулого століття на Заході набула розвитку ідея 

створення “полюсів зростання”, що базувалася на теорії інновацій Йозефа 

Шумпетера. Автор концепції “полюса зростання” французький учений Франсуа 

Перру виокремлював центр генерації та передавання інноваційних імпульсів від 

одного сектора економіки до іншого. Ця концепція пізніше стала пріоритетом 

регіонального планування. Відзначимо, що цей підхід рекомендується 

західними економістами для пострадянських держав у вигляді вільних 

економічних зон, підприємницьких зон у депресивних районах. Разом з тим, у 

західних країнах ця концепція використовується за умов розвинутої економіки 

13 та соціально-виробничої інфраструктури, якщо запровадження режиму 

преференцій здійснюється без збитків для інших територій [2].  

“Точки економічного зростання” здебільшого створюються на обмежених 

територіях з метою підтримки малого та середнього бізнесу. При цьому 
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підвищення ділової активності та рівня зайнятості призводить водночас до 

скорочення витрат на соціальні програми для жителів підприємницької зони й 

до збільшення бюджетних надходжень за рахунок податків з доходів 

підприємств та громадян. Але для країн перехідної економіки, де слабо 

розвинута соціально-виробнича інфраструктура, ця концепція має обмежене 

застосування [4].  

Посилена увага до регіональних аспектів економічного та соціального 

розвитку призвела в останні роки до розширення теоретичних досліджень у 

галузі розміщення продуктивних сил і регіонального розвитку.  

Ситуація, що є сьогодні в Україні, потребує перегляду державної 

регіональної політики, адже диспропорції в соціальному та економічному 

розвитку регіонів досягли максимальних значень і супроводжуються низьким 

розвитком інвестиційно-інноваційної діяльності та зниженням 

конкурентоспроможності більшості регіонів [5]. Теоретико-методологічні 

засади формування політики та механізмів регулювання розвитку регіональної 

економіки України повинні враховувати основні положення сучасних теорій 

інновацій, сталого розвитку, інформатизації економіки, дизайну економічних 

механізмів, системної динаміки та інституціональної теорії. Це дозволить 

налагодити процеси регіональної економіки у відповідності до провідних 

суспільно-економічних тенденцій, побудувати консоль механізмів розвитку 

регіонів на макро– та мікроекономічному рівні, регулювати розвиток 

продуктивних сил під впливом факторів інформаційної економіки, привнести у 

процес планування розвитку елемент поведінки економічних суб’єктів 

Науковий керівник: Д.е.н., професор Шабатура Т.С. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 

 

Останніми роками викликають занепокоєння у аграріїв зміни, що 

відбуваються з природним потенціалом. Екстремальні погодні явища та посухи 

стають усе частішими, що супроводжується погодними аномаліями. Це є 

прояви глобального потепління в світі. Але цей процес ніколи раніше не 

відбувався так стрімко. Раніше за 1000 років температура піднімалась на 1° С, 

зараз така зміна відбулась за 100 років, а далі вчені прогнозують ще швидші 

темпи потепління.  

Негативним наслідком інтенсивної виробничої діяльності суб’єктів 

господарювання в Україні є грубі порушення в системі землеробства, що 

призвело до зниження родючості ґрунтів: зменшення гумусу (на 0,42-0,51 т/га 

на рік), від’ємного балансу усіх елементів живлення, особливо азоту і калію, 

активізація кислотності чорноземних ґрунтів (на 0,3-0,5 одиниць рН), 


