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Сьогодні спостерігається поступо-
ве зростання бізнес активності, збіль-
шується частота ділових візитів як з 
закордону, так і між регіонами Украї-
ни. Для підтримки конкурентоспро-
можності та ефективного розвитку, а 
також для залучення іноземних турис-
тів, в готелях Харкова необхідно ак-
тивне впровадження інноваційних 
технологій, що застосовуються провід-
ними світовими готельними підпри-
ємствами. Підприємствам готельного 
бізнесу при розгляді перспектив роз-
ширення своєї частки на ринку готель-
них послуг слід звернути увагу на тен-
денції, що визначають вибір засобів 
розміщення при організації подоро-
жей бізнес туристів з закордону. Біз-
нес-готелі, як і готелі інших спеціаліза-
цій, мають свою особливу клієнтуру 
[1]. В даному випадку це постояльці, 
які прибули з ділових питань. Бізнес-
готелі будують, як правило, в центрі 
або безпосередній близькості від цен-
тру міста. Бізнес-готель обов’язково 
повинен мати налагоджене транспорт-
не сполучення з вокзалами, аеропорта-
ми, виставками і районами ділової ак-

тивності того чи іншого міста. Готелі 
даного типу відрізняються цілим ря-
дом особливостей, пов’язаних з обслу-
говуванням бізнес-туристів. Рівень 
конкуренції в готельному бізнесі, в 
тому числі і серед готелів обслуговую-
чих ділових туристів, неухильно зрос-
тає. Для виживання в умовах жорсткої 
конкуренції, готель повинен своєчасно 
і адекватно відповідати на зміни зо-
внішнього середовища і інновації в 
даному випадку є вигідним рішенням 
[2]. Сьогодні для бізнес-готелів, інно-
ваційні технології повинні бути орієн-
товані на створення максимальних 
зручностей для ділових постояльців. 
Особливе місце в обладнанні сучасно-
го готелю ділового призначення за-
ймають IT технології. IT-фахівці ствер-
джують, що найважливішими техно-
логіями сьогодні є ті, які орієнтовані 
на пряму взаємодію з клієнтами готе-
лів.

Можна виділити наступні нововве-
дення в області інформаційних техно-
логій, які вже зараз активно впрова-
джуються в готелях ділового призна-
чення:

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА

Соколенко А.С.
к.е.н., доц. кафедри туризму та готельного господарства
Сорокіна Ю.С.
магістр 
Харківський національний університет міського господарства 
ім. О.М. Бекетова

Ключові слова: інформаційні технології, розвиток, готельне господарство.
Keywords: information technology, development, hospitality management.
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1. Перехід на технологію «чіп і PIN», 
коли застосовується смарт-карта зі

вбудованим чіпом і персональним 
PINом, що є ідентифікаційним номе-
ром, що дозволяє користуватися по-
слугами готелю.

2. Впровадження платіжних систем 
для оплати з мобільних пристроїв.

3. Перехід на хмарну систему авто-
матизації PMS. Так, створення «хмар-
ного» формату готельних сервісів: 
CRM (системи управління взаємовід-
носин з клієнтами), продажу та кейте-
рінгу, програм для прийому до оплати 
нових пластикових карт.

4. Забезпечення безпеки інформа-
ції, запобігання будь-яких інформа-
ційних витоків і забезпечення схорон-
ності даних, що передбачає токеніза-
цію пристроїв, додатковий захист від 
інформаційних «дірок» і загальне на-
скрізне шифрування.

Головні IT-проблеми вітчизняних 
готелів полягають в наступному:

1. Темпи інформатизації готелів 
відстають від очікувань клієнтів;

2. Управляти ROI (окупністю інвес-
тицій) новітніх технологій

складно;
3. Труднощі з фінансуванням IT-

технологій;
4. Недолік IT-фахівців для інформа-

тизації готелів.
Для вирішення згаданих проблем і 

підвищення керованості готельного 
бізнесу, все більш широко застосову-
ються передові інформаційні техно-
логії. Їх активне використання дозво-

ляє готельним підприємствам ефек-
тивно контролювати якість послуг, 
що надаються [3]. Інноваційні техно-
логії безумовно потужний інструмент 
в питаннях підвищення рівня конку-
рентоздатності готелю, задоволення 
потреб постояльців і збільшенні до-
ходів. Але, впроваджуючи інновацій-
ні технології, слід пам›ятати: не див-
лячись на широкі можливості, які від-
крито для підприємства, існує також 
багато ризиків, обумовлених відсут-
ністю віддачі нововведення. Вдаючись 
до такого інструменту як інновації, 
необхідно чітко опрацювати мету їх 
введення, можливості реалізації, на-
явність капіталу, а також спрогнозу-
вати термін їх окупності і подальшої 
вигоди.

Література:
1. Полчанінова І. Л. Дослідження проце-

сів трансформації готельного комплек-
су регіону / І. Л. Полчанінова, В. Г. Опа-
нович // Международный научный 
журнал (International Scientific Journal): 
Сборник научных трудов.  – 2016.  – 
Вып. 1. – Т. 2. – С. 83 – 86.

2. Андренко І. Б. Організаційно-еконо-
мічні аспекти розвитку готельного гос-
подарства регіону: Автореф. дис.... 
канд. екон. наук: 08.10.01 / І. Б. Андрен-
ко; Харк. держ. акад.міськ. госп-ва. – Х.: 
ХДАМГ, 2003. – 20 с.

3. Влащенко Н. М. Інноваційні технології 
в готельному господарстві [Текст]: 
навч. посіб. / Н. М. Влащенко ; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Беке-
това.  – Харків: Друкарня МАДРИД, 
2014.  – 127  с.: рис., табл.  – Бібліогр.: с. 
121-127.  – 300  прим.  – ISBN 978-617-
7050-65-9
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Сучасне суспільство щоденно за-
знає кардинальних змін в усіх сферах 
діяльності. Швидкими темпами розви-
ваються інформаційно-комунікаційні 
технології, що зумовлює перебування 
людства в інформаційній ері. Комуні-
каційні технології все більше поширю-
ються серед різних сфер людської ді-
яльності: наука, освіта, розваги, сфера 
послуг тощо. Це, в свою чергу, вимагає 
від користувачів інформацією відпо-
відних знань і вмінь. Одне з важливих 
питань в епоху інформаційно-комуні-
каційних технологій  – здатність відо-
кремлювати корисну, достовірну, акту-
альну та цілісну інформацію від тієї, 
що не задовольняє даним вимогам. Ін-
формація сьогодні  – не лише факти 
про ті чи інші явища, але й засіб мані-
пулювання як окремими індивідами, 
так і широкими людськими масами.

Комунікаційні технології не лише 
сприяють розвитку науково-технічно-
го прогресу, але й вивчають різні тех-
ніки впливу на аудиторію, починаючи 
з організації комунікативного просто-

ру в колективах та суспільстві, ство-
рення візуальних образів, міфів і за-
кінчуючи політичними, кризовими 
технологіями, а також технологіями 
конструювання реальності.

Комунікаційні технології стали за-
собом досягнення різних цілей та ви-
год засобом поширення інформації, 
яка не завжди є повною та/або досто-
вірною. Крім того інформація є осно-
вою існування сучасного інформацій-
ного суспільства. У будь-якій своїй ді-
яльності людина зазвичай прагне 
отримати більше даних про обрану 
сферу, про середовище і особливості 
його функціонування та існування.

Для усунення розбіжностей у розу-
мінні термінів «комунікаційні техно-
логії», «соціальні технології», «соціаль-
но-комунікаційні технології», «при-
кладні соціально-комунікаційні техно-
логії», «інформаційні технології» далі в 
роботі подано їхнє значення.

Комунікаційні технології, на думку 
Г.Г. Почепцова, мають характерну 
спільну рису, а саме: вони чинять спро-

ПРОБЛЕМА ВИТЛУМАЧЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ НАУЦІ

Мельник Світлана Михайлівна, Стрельцова Каріна Валеріївна
Одеський національний політехнічний університет  
Одеса, Україна

Ключові слова: комунікація, технології, комунікаційні технології, соціально-
комунікаційні технології, інформаційне суспільство

Ключевые слова: коммуникация, технологии, коммуникационные 
технологии, социально-коммуникационные технологии, информационное 
общество

Keywords: communication, technologies, communication technologies, social and 
communication technologies, information society
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бу впливати на масову свідомість, що й 
вирізняє їх від інших варіантів міжо-
собистісного впливу [2].

Соціальними технологіями 
В.Я. Матві єнко називає комплекс при-
йомів, що забезпечують досягнення 
сприятливих умов життя, їхньої орга-
нізованості, ефективної взаємодії, за-
доволення суспільного інтересу, який 
тією чи іншою мірою відповідає вимо-
гам соціального часу [2].

Соціально-комунікаційні технології, 
як вважає О.М. Холод, – це система ма-
ніпулятивних дій-комплексів, спрямо-
ваних на зміну поведінки соціуму [2].

Крім того, як і в будь-якому на-
прямку наукових досліджень, в соціо-
логії виділяють прикладні та теоретич-
ні соціально-комунікаційні технології. 
Визначимо, в чому їх особливість.

Прикладні соціально-комунікацій-
ні технології визначаються як такі, що 
мають практичний характер, відповід-
но до формули наукової спеціальності, 
у системі соціальної діяльності (у нау-
ці, політиці, освіті, культурі, а також – 
на виробництві).

Теоретичні соціально-комунікацій-
ні технології – це ті, що не мають прак-
тичного характеру і розробляються з 
метою вдосконалення концепцій і тео-
рій соціально-комунікаційних техно-
логій і комунікаційних технологій.

Інформаційні технології являють 
собою сукупність методів, виробни-
чих процесів і програмно-технічних 
засобів, інтегрованих з метою збиран-
ня, обробки, зберігання, поширення, 
відображення і використання інфор-
мації в інтересах її користувачів. Ін-

формаційні технології відіграють важ-
ливу роль у сучасних комунікаціях, 
визначають певною мірою швидкість 
поширення інформації, відкривають 
нові можливості доступу до світових 
банків інформації.

Отже, вище наведені терміни вира-
жають поняття, які перебувають у пев-
ному співвідношенні між собою. Най-
ширшим поняттям слід вважати «ко-
мунікаційні технології», яке включає 
поняття «інформаційні технології», 
«соціальні технології», «соціально-ко-
мунікаційні технології».

Інтегративна єдність обговорюва-
них понять, що виражені в шести на-
ведених термінах, може бути двох ти-
пів, а саме: прикладні соціально-кому-
нікаційні технології і теоретичні соці-
ально-комунікаційні технології.

О. Холод при визначенні самого по-
няття «комунікаційні технології» ро-
бить наголос на їх маніпулятивному 
характері: «Соціально-комунікаційні 
технології  – це система маніпуляцій-
них дій-комплексів, спрямованих на 
зміну поведінки соціуму» [2].

Усі соціально-комунікаційні техно-
логії можна вважати маніпулятивними 
в більшій чи меншій мірі. Оскільки до 
маніпуляції, відповідно до теорії інму-
тації суспільства, слід зарахувати му-
тацію й інмутацію, то ці технології 
варто розгалузити на два типи, а саме:

1) соціально-комунікаційні техно-
логії мутації;

2) соціально-комунікаційні техно-
логії інмутації.

Соціально-комунікаційними тех-
нологіями мутації слід вважати таку 
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систему маніпулятивних дій-
комплексів, яка спрямована на пози-
тивне або нейтральне змінення пове-
дінки соціуму. Серед технологій мута-
ції виділяють наступні: додавання, 
модифікації, трансформації.

До соціально-комунікаційні техно-
логій інмутації слід зарахувати таку 
систему маніпулятивних дій-
комплексів, яка спрямована на нега-
тивне змінення поведінки соціуму. 
Технології інмутації мають три види: 
змінення, руйнування, знищення.

На думку В. Корнєєва, головна 
особливість комунікаційних техно-
логій полягає в тому, що вони реалі-
зуються через комунікацію і завдяки 
їй, використовуватися можуть різні 
типи комунікації  – міжособистісна, 
групова, масова, соціальна  – в усій 
сукупності їх типологічних характе-
ристик [1].

Вчений визначає комунікаційні 
технології як «форми спеціальної орга-
нізації комунікації, які за умови дотри-
мання технологічного ланцюжка га-
рантують отримання наперед визна-
ченого результату», а також розглядає 
комунікаційні технології як засоби і 
форми здійснення соціальних комуні-

кацій, засіб реагування на інформацій-
ну агресію і засіб проектування соці-
ального простору.

Комунікаційні технології  – засоби, 
пов›язані зі створенням, збереженням, 
передачею, обробкою і управлінням 
інформації. Цей широко вживаний 
термін включає в себе всі технології, 
що використовуються для спілкування 
та роботи з інформацією [2]

Таким чином, можна стверджувати, 
що в основі комунікаційних техноло-
гій лежить використання сучасних ме-
тодів і способів впливу на свідомість 
людини.

Розгляд комунікаційних технологій 
як технологій маніпулювання потре-
бує обґрунтування з точки зору вира-
ховування всіх можливих механізмів 
впливу інформації як на масову свідо-
мість, так і на свідомість конкретної 
людини.

Література
1. Корнєєв В.М. Комунікаційні технології 

як засоби проектування соціальної 
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т. 56. – 2014. – с. 176-181.

2. Холод О. М. Комунікаційні технології: 
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Попит сучасного суспільства на ви-
сококваліфікованих фахівців зі зна-
нням іноземних мов протягом остан-
ніх років значно зріс. Підготовка таких 
фахівців можлива за умови раннього 
навчання іноземним мовам. Саме до-
шкільний вік, на думку багатьох до-
слідників (Н Басова, Н. Безруких, В. 
Бухбіндер, І. Вронська, Н. Гальскова, Г. 
Рогова, О. Седельникова і ін.), є най-
сприятливішим для цього. Саме тому, 
одна з умов підвищення якості навчан-
ня  – забезпечення мовної активності 
дітей дошкільного віку [8].

Психофізіологічні і нейрофізіоло-
гічні дослідження як вітчизняних (Л. 
Виготський, А. Зимова, А. Леонтьєв та 
ін.), так і зарубіжних вчених (Н. Браун, 
У. Пенфільд, Л. Робертс, В. Сінгер та 
ін.) показують: на п›ятому році життя 
у дитини практично завершується не-
йрофізіологічне дозрівання мозку, що 
є передумовою інтенсивного розвитку 
пізнавальних процесів і мовних зді-
бностей [1].

А.А. Алхазішвілі у своїх досліджен-
нях показав, що мова як засіб спілку-
вання функціонує через мовну актив-
ність, яка в формі мовленнєвих дій 
вплітається в акти мовної поведінки, і 

виникає тоді, коли людині для задово-
лення своєї потреби необхідно всту-
пити в контакт з оточуючими людьми. 
Умови, в яких відбувається мовленнє-
ва взаємодія між учасниками, а також 
наявність самих комунікантів ство-
рює, в свою чергу, мовну ситуацію. 
Мовна ситуація не тільки впливає на 
сам процес формування мовного ви-
словлювання, а й спонукає до нього, на 
думку А.А. Леонтьєва і Д.І. Ізаренкова, 
диктуючи правила комунікативної по-
ведінки учасників, вибору засобів мов-
ного матеріалу при розмові, відповід-
но до правил і норм культури мови [2]. 
Також ряд дослідників вказують на те, 
що мовна активність є показником ін-
телектуального розвитку індивіда в ці-
лому Л.С.  Виготський, А.В. Запоро-
жець, А.А. Леонтьєв, А.Р. Лурія, 
Д.Б. Ельконін та ін. ) [3].

До показників мовної активності, 
які безпосередньо можна виявити у 
дітей дошкільного віку відносяться 
такі прояви як: швидкість мовних ре-
акцій, темп мовних висловлювань у 
певних комунікативних ситуаціях, 
здатність дитини швидко і без додат-
кової допомоги будувати зв’язне ви-
словлювання [4].

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЄВОЇ 
АКТИВНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Руденок А.І.
кандидат психологічних наук
Замяла Т.М.
магістрантка, кафедра психології та педагогіки,  
Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна
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Що ж таке іноземна мова для до-
шкільнят? Найчастіше  – нова цікава 
гра. Оскільки п›ятирічні діти ще не 
розуміють, навіщо їм потрібно вивча-
ти іноземну мову, навчання направля-
ють на задоволення їх пізнавальних 
та ігрових потреб і можливостей. В 
цьому і перевага раннього навчання 
іноземної мови. Мовний матеріал для 
слухання і розмов підбираються з 
урахуванням тематики повсякденно-
го життя в дитячому садку, в сім›ї, в 
сфері інтелектуальних і емоційних ін-
тересів 5-6-тирічної дитини. Засвоєн-
ня будується на мовній основі в про-
цесі спілкування. Дидактичні ігри, які 
використовуються на заняттях, спри-
яють виконанню важливих методич-
них завдань: формують психологічну 
готовність дітей до спілкування іно-
земною (англійською) мовою, забез-
печують природну необхідність бага-
торазового повторення мовного мате-
ріалу, розвивають пам›ять, увагу, ло-
гічне мислення.

Оскільки ще занадто нестійку 
увагу дітей дошкільного віку можна 
утримати лише яскравим образним 
наочним матеріалом, використову-
ють для цього тематичні набори кар-
ток. Все це розвиває образну і асоці-
ативну пам›ять дітей, а визначення 
чітких завдань – словниково-логічну 
пам›ять.

Успішне вирішення освітньо-ви-
ховних завдань можливе за умови 
впливу не тільки на свідомість дітей, 
але і на їх емоційну сферу. Ефектив-
ними засобами впливу на почуття 
дитини є музика і спів. Вони можуть 

допомогти і в вивченні іноземної 
мови в дитячому садку. Зокрема, піс-
ня як один з видів мовного спілку-
вання сприяє розширенню лексично-
го запасу. У пісенному ритмі краще 
засвоюються граматичні конструкції, 
удосконалюються навички правиль-
ної артикуляції і вимови звуку. А ще 
завдяки музиці створюється теплий 
психологічний клімат, підвищується 
емоційний тонус [5].

Висновки. Мовна активність про-
являється в поведінці дошкільнят у 
вигляді комунікабельності, ініціатив-
ності, прагнення до лідерства, відсут-
ності скутості, умінні вести діалог і 
монолог, емоційного відгуку на мову 
оточуючих. Для здійснення мовної ді-
яльності і прояви мовної активності, 
на думку дослідників, необхідна по-
треба в нових враженнях або пізна-
вальна активність. Таким чином, мов-
на активність дітей дошкільного віку 
є показником ефективності засвоєння 
дитиною мовної діяльності, умовою 
вербальної комунікації і невід›ємною 
складовою розвитку особистості до-
шкільнят в цілому. У свою чергу, мов-
на активність виступає також як ком-
понент інтелектуального розвитку, 
особливо якщо вона продукується у 
іншомовному колі спілкування, є крім 
того, показником засвоєння знань, 
особистісної особливістю дитини, що 
виявляється в процесі мовного спіл-
кування.
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chologist, conflict management.
Підготовка практичних психологів 

у сучасних умовах вимагає надання їм 
не лише потрібних знань, але й необ-
хідних у повсякденній діяльності 
практичних навичок. До них належить 
і вміння здійснювати психологічний 
аналіз повсякденних ситуацій, що 
призводять до конфліктів, оскільки 
саме для врегулювання їх, як і для по-
долання негативних наслідків, нерідко 
звертаються клієнти до психолога. 
Лише розібравшись із ситуацією, мож-
на запропонувати оптимальне рішен-
ня, що допоможе вирішенню конфлік-
ту та запобіганню подібним ситуаціям 
у майбутньому. Дана обставина зумов-
лює актуальність даного дослідження.

Мета роботи: здійснити аналіз бу-
денної ситуації, що призводить до кон-
флікту, на конкретному прикладі, для 
пошуку можливості оптимального ви-
ходу з неї.

Ситуація, що склалася, мала місце в 
освітньому закладі м. Львова. Молода 
жінка, методист кафедри, спитала до-

зволу у завідувача піти (на наступний 
день зранку) в поліклініку, оскільки 
записалася на прийом до лікаря; на що 
отримала дозвіл і звільнення до обіду. 
На наступний день відвідала поліклі-
ніку, до обіду залагодила всі справи, 
після цього повернулася на роботу.

На роботі вона зустріла завідувача 
канцелярії інституту, жінку пенсійно-
го віку, яка напала на неї з претензія-
ми. Вони полягали в тому, що мето-
дист легковажить своїми посадовими 
обов’язками і прогулює роботу; при-
чому це було зроблено нетактовно, 
підвищеним голосом, і більше скида-
лося на образу, ніж на ділове заува-
ження. На що була дана відповідь, що 
ситуація погоджена з безпосереднім 
керівником, однак це не зупинило 
кривдника, яка мала намір влаштувати 
сварку. В результаті методист отрима-
ла стрес, вона настільки пережила цю 
ситуацію, що у неї підвищився тиск, і 
вона, на прохання присутніх на кафе-
дрі викладачів, пішла додому, оскільки 
не могла працювати. Це призвело до 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОВСЯКДЕННОЇ СИТУАЦІЇ 
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погіршення стану її здоров’я, а тому в 
найближчі дні змушена була вдатися 
до лікування.

При огляді літератури на дану тему 
було з’ясовано, що спочатку потрібно 
здійснити психологічний аналіз ситуа-
ції; при цьому відзначено, що доцільно 
навчитися його проведенню на аналізі 
ситуацій з художніх творів психологіч-
ного спрямування (див., напр..: [1; 2]). 
В ході даного дослідження було освоє-
но дану процедуру, після чого було 
здійснено аналіз викладеної вище си-
туації.

Аналіз ситуації. Завідувач канцеля-
рії перевищила свої повноваження, 
при чому порушила допустимі норми 
службового спілкування. Жінка стар-
шого віку, через брак уваги, спілкуван-
ня, для відчуття власної значимості 
спробувала показати свою “владу” і 
вплив на особу, яка, будучи тактовною 
і скромною, не могла постояти за себе. 
У психології це називається “синдром 
моськи”, і є паталогічним способом 
самоствердження, який використову-
ється при відсутності інших можли-
востей. Натомість методист кафедри, 
вразлива особа, не звикла до такого 
поводження; не схильна до конфліктів, 
з пониженою здатністю себе захисти-
ти. Вона настільки пережила дану по-
дію, що це призвело до погіршення її 
стану, тим більше що вона і так була 
нездорова.

Звісно, дана ситуація потребує ад-
міністративного втручання, і може 
бути вирішена керівництвом закладу. 
Однак це не захистить людину, на яку 
вчинено психологічний тиск, від нер-

вового зриву, що й сталося у даній си-
туації. Тим більше, для психолога, що 
розбирається у такій та подібних ситу-
аціях, стоїть завдання навчити уника-
ти можливих шкідливих наслідків та-
кого “психологічного вампіризму”.

З особою, що зазнала психологічно-
го нападу  – методистом кафедри  – 
було проведено необхідну роботу; пе-
редусім, роз›яснено ситуацію, причи-
ни її виникнення тощо. Основну увагу 
було приділено розгляду питання: як 
психологічно грамотно потрібно було 
вчинити у даній ситуації, щоб уникну-
ти небажаних наслідків? Для цього 
були запропоновані для освоєння та 
подальшого використання наступні 
можливості.

Можливість 1. Оскільки методист 
не була безпосередньо підлеглою се-
кретарки, вона могла просто ввічливо 
сказати, що не підпорядковується їй і 
демонстративно піти, щоб не стати 
жертовю психологічного нападу. Про-
те, можливо, вона і не очікувала сааме 
такого варіанту розвитку подій; а тим 
більше таких наслідків. У будь-якому 
випадку не варто було переймаится 
висловленими претензіями, оскільки 
вона нічого не порушила.

Можливість 2. Можна було зали-
шитися на місці, проте використати 
психологічний захист. У всіх випадках, 
коли доводиться вислуховувати при-
крі, незаслужені й образливі зауважен-
ня чи звинувачення, як психологічний 
захист можна використовувати молит-
ву, яку необхідно читати про себе. В 
такий спосіб особа, що захищається, 
перебуває на місці, але дистанціюється 
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від ситуації і не зазнає психотравмую-
чого впливу. Саме така поведінка була 
оптимальною у даній ситуації, і для 
запобігання шкідливим наслідкам 
стресогенних ситуацій у майбутньому 
її доцільно використовувати в поді-
бних випадках.

Висновок. Психологічний аналіз 
конкретних повсякденних ситуацій, які 
зустрічаються у роботі практичного 
психолога, дозволяє, розібравшись у 
них, знайти оптимальний варіант по-
ведінки, що дасть змогу уникнути не-
бажаних наслідків, стресів, психічних 
зривів, тощо, зокрема, виробленням до-
цільних моделей поведінки або шляхом 

задіяння засобів психологічного захис-
ту; а також доречно навчити клієнтів, 
що зазнають психологічного нападу, 
уникати їх негативних наслідків.
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Сьогодні в Україні одним із голо-
вних напрямів реформи НУШ є фор-
мування мережі старших профільних 
шкіл. Профільне навчання сприяє 
формуванню ціннісних орієнтацій, 
розвитку творчого, продуктивного 
мислення учня, його самостійності, 
здатності приймати рішення, а також 
формує вміння будувати успішні між-
особистісні взаємовідносини. Таким 
чином, профільне навчання виступає 
важливою умовою становлення і роз-
витку особистості школяра.

Допрофільна підготовка здійсню-
ється у 8-9-х класах із метою професій-
ної орієнтації учнів, сприяння у виборі 
ними напряму профільного навчання 
в старшій школі. Форми її реалізації – 
введення курсів за вибором, поглибле-
не вивчення окремих предметів.

Дослідження особистісних особли-
востей учнів в умовах профільного 
навчання та допрофільної підготовки 
проводили Л.  Г.  Верьовкіна [1], 
М. В. Данилова [2], Т. В. Огородова [3], 
В. В.  Рибалка[4], О.Л.  Юрчук [5] та 
інші.

У результаті нашого дослідження 
було виявлено, що учні математичного 
профілю характеризуються більшою 
врівноваженістю, витримкою, наполе-
гливістю, орієнтуванням на реальність 
і меншою імпульсивністю та схильніс-
тю до романтизму. Вони більш прак-
тичні, схильні до аналізу та інтелекту-
альної переробки інформації. Мають 
розвинене почуття обов’язку. Проте в 
міжособистісному спілкуванні більш 
замкнуті; у них частіше виникають 
труднощі у встановленні безпосеред-
ніх контактів.

Учні гуманітарного профілю харак-
теризуються гнучкістю, товариськіс-
тю, меншою емоційною стійкістю. 
Вони життєрадісні, експресивні, ма-
ють більш розвинені естетичні інтере-
си. В них рідше спостерігається невдо-
воленість собою та самобичування.

Рівень домагань більшості учнів 
математичного профілю навчання є 
високим. В учнів гуманітарного класу 
виявлено середній його рівень. Проти-
лежна тенденція спостерігається сто-
совно самооцінки. Так, для учнів мате-

ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ 
ДОПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
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матичного класу характерними є низь-
кий та середній рівні самооцінки. На-
томість більшість учнів гуманітарного 
профілю мають високий її рівень.

Особистісна спрямованість підліт-
ків пов’язана зі специфікою навчаль-
ного профілю. Учні гуманітарного 
профілю відрізняються вираженою 
потребою у спілкуванні, прагненням 
підтримувати добрі відносини з одно-
літками. Вони виявляють стійкий ін-
терес до спільної діяльності. Учні, які 
навчаються за математичним профі-
лем, мають більш розвинений інтерес 
до процесу праці; вони менше спрямо-
вані на взаємодію, схильні до само-
стійного виконання поставлених за-
вдань.

Нахили до типів професій учнів 
математичного і гуманітарного класу 
суттєво різняться і пов’язані здебіль-
шого з навчальним профілем. Інтереси 
більшості підлітків математичного 
профілю знаходяться у сфері обчис-
лень, точних розрахунків, роботи ме-
ханізмів та пристроїв. Найбільш опти-
мальними типами професій для них 
виявилися “Людина-знакова система” 
та “Людина-техніка”. Учні гуманітар-
ного класу відрізняються від учнів-
“математиків” прагненням до витонче-
ності, творчості, безпосередньої міжо-
собистісної взаємодії. Типами профе-
сій, які найбільше відповідають їх 
інтересам, є “Людина-людина” та “Лю-
дина-художній образ“.

Отже, допрофільна підготовка є 
важливою умовою формування специ-
фічних психологічних особливостей 
особистості підлітків. Для успішного 
розвитку і становлення особистості 
підлітків під час до профільної підго-
товки є здійснення психологічного су-
проводу. Тому одним з найважливіших 
завдань є запровадження системи пси-
хологічного супроводу особистісного 
розвитку підлітків в умовах допро-
фільної підготовки та розробка його 
концептуальної моделі, що й буде пер-
спективою нашого дослідження.
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Control is a function of economic 
management of a business entity, which is 
implemented in the form of systematic, 
continuous supervision of the parameters 
of formation and use of material and fi-
nancial resources, as well as verification 
and evaluation of the final results of fi-
nancial and economic activities.

Accounting practice of domestic en-
terprises shows that the number of viola-
tions in the organization of accounting 
and control of current assets is still quite 
large. We also note the absence of the re-
quired assessment of the efficient use of 
current assets by turnover indicators, the 
ratio of current assets shares of different 
degrees of risk, the optimality of used cur-
rent assets inventory procedures and 
management procedures that form the 
information needed to make decisions on 
increasing the efficiency of formation and 
use of current assets as well as the finan-
cial sustainability of the enterprise.

The purpose and character of the use 
of certain types of current assets have 
significant features. Therefore, at grain 
processing plants with a high volume of 
use of current assets control is detailed in 
terms of its main types. The process of 

organization of control is divided into 
four stages: Stage I  – preparation and 
planning; Stage II – accounting and inter-
nal control systems review and risk as-
sessment; Stage III – selective verification 
of business transactions, accounts bal-
ances and register data, collection, docu-
mentation and evaluation of evidence; 
Stage IV – generalization and evaluation 
of audit results, compilation of the con-
troller report and its implementation.

The overall plan of the audit should 
describe the expected scope and proce-
dure of the audit, the number of tasks and 
the list of professionals involved in their 
decision and their specific responsibili-
ties.

The tasks of the general audit plan are 
shown in details in the appropriate pro-
gram, which is a set of instructions for the 
controller who performs the audit, as well 
as a means of controlling and verifying 
the proper performance of the work.

Unlike the general audit plan, where 
there are general recommendations, the 
program should specifically describe 
what and how it should be checked, what 
to look for, what to compare, what initial 
documents should be requested from ac-
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counting staff when checking the inven-
tory, accounts receivable, cash in accor-
dance with the economic substance of the 
transactions specified in the correspon-
dence of the accounts and the work plan 
of the audited entity’s accounts, and indi-
cate which errors and irregularities are 
possible.

In order to collect direct evidence of 
errors, irregularities and misstatements in 
the financial statements, the audit uses 
control procedures that can be grouped 
by their content as follows:

1. Procedures for limiting or delegat-
ing authority: accountability of one em-
ployee to another; restriction of access to 
assets and records; controlling of applica-
tions and computer information systems.

2. Procedures related to data verifica-
tion: internal audits and reconciliation of 
data on financial and economic activity, 
efficiency of management of current as-
sets; comparison of the results of the cal-
culation of cash, inventories and account-
ing data (inventory); comparison of data 
obtained from internal sources with those 
of external sources of information; verifi-
cation of analytical accounts and current 
records and arithmetic accuracy of re-
cords; comparison and analysis of finan-
cial results with targets.

The overall importance of restriction 
or delegation procedures is closely related 
to an element of the control environment, 
such as the allocation of responsibilities 
and powers. The right to enter informa-
tion when working with accounting pro-
grams is given to specialists, depending 
on their qualifications. A more severe re-
striction requires the right to make cor-

rections to the information base, which 
should be accessible only to the most 
highly skilled, experienced employees.

The allocation of functional responsi-
bilities has a significant impact on the ef-
fectiveness of the internal control system. 
The following types of functions should, 
in our opinion, be the responsibility of 
different departments or different em-
ployees of the enterprise accounting de-
partment:

1. Authorization of business opera-
tions. These responsibilities are fulfilled 
by employees who are authorized to initi-
ate business records.

2. In most businesses, economic trans-
action registration, accounting, and trans-
action recording (reporting) is performed 
by a computer system.

3. Current assets securing in the 
course of business transactions.

4. Periodic comparison of existing 
current assets with the amounts recorded 
in the accounts – this provides for a regu-
lar inventory of current assets and taking 
appropriate measures in case of discrep-
ancy.

Performance controlling is conducted 
at several levels: formalized control of 
timely execution; control of conformity of 
the form of created documents of their 
contents; control of the correspondence 
of the level and form of each document, 
the conformity of their signatures with 
the decryption control, including analysis 
of the nature and completeness of the ex-
ecution of tasks, tasks, requests’ answers.

Different levels of control should be 
carried out at the enterprise by different 
officials competent in performing such 
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control and if they have the appropriate 
authority [2, p.434]. It is clear that control 
is part of the job responsibilities of not 
only managers of all ranks, but also in the 
case with a large volume of control docu-
ments, there is a special control unit – an 
internal control service, which is largely 
absent in the surveyed enterprises.

The content of control of circulating 
assets of the grain processing plant is re-
duced to comparing information on the 
conditions and results of the enterprise 
with the requirements of the administra-
tion, formed in the form of criteria for the 
effectiveness of management of current 
assets. Performance criteria for managing 
current assets are developed based on the 
interests of the administration. Therefore, 
it can be assumed that during the forma-
tion of management decision these crite-
ria will be used several times, sometimes 
to determine the effectiveness of manage-
ment of current assets of different enter-
prises, before the final decision [3, p.53]. 
This makes it possible to consider the 
criteria and parameters of the activities by 
which they are determined, a constant ar-
ray of information used in the control of 
the effectiveness of management of cur-
rent assets.

The stated objectives of controlling 
the effectiveness of current assets man-
agement with the help of computer pro-
grams can be achieved by using Microsoft 
Excel spreadsheets, which provide the 
formation of appropriate primary infor-
mation, its preservation, processing be-
fore entering into the forms used in per-
forming the procedures of control of the 
efficiency of current assets management 

of the plant, establishing links between 
documents within one or more files, de-
termining the logical conditions by which 
the actual data is compared with the crite-
ria and evaluation of results from such 
comparisons.

The connection between electronic 
documents and the formation of initial 
information on current assets is made us-
ing the balance sheet of the company. On 
the basis of the primary information sum-
marized in the balance sheet, by introduc-
ing formulas for calculating intermediate 
balance sheet indicators, it is possible to 
make calculations that can be used in 
further analysis and control, in particular, 
the calculation of indicators and the con-
ditions for effective management of the 
assets of the plant. To determine the 
evaluation of the comparison of actual 
indicators with the criteria, we use the 
Microsoft Excel logic function, which 
determines the algorithm for assigning a 
result value, based on two possible results 
of the comparison of positive and nega-
tive ones. organization

Thus, the analysis of the internal con-
trol system for circulating assets at the 
surveyed enterprises showed that it is not 
organized quite systematically, so the pro-
cedure of its implementation is consid-
ered and it is recommended to create an 
internal control service, which should be 
based on a scientific approach aimed at 
the sound implementation of grain pro-
cessing plants in such a mechanism that 
would ensure the control of timely and 
complete formation of current assets, cap-
ital in the context of the sources provided; 
control over the efficiency of the use of 
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current assets; control of ensuring con-
stant solvency and financial stability.
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В сучасному економічному житті 
суспільства та держави переважать 
процеси с купівлі-продажу відповід-
них ресурсів, товарно-матеріальних 
цінностей, які супроводжуються пев-
ними правилами їх оформлення, за-
конодавчими нормами. Проте по сьо-
годнішні день разом з розвитком та 
вдосконаленням купівельних відно-
син, з’являються все нові проблеми 
розрахунків, дотримання договірних 
умов, якості та відповідності товарів 
технічним характеристикам і т. д. Ло-
гічним фактом є орієнтація більшості 
продавців на широкий масовий ри-
нок, що несе за собою зростання спір-
них питань, щодо об’єкта реалізації. 
Одним з найрозповсюдженіших пи-

тань процесу реалізації є повернення 
товару. Даний процес в більшості ви-
падків має негативний характер, так 
як зменшує фінансовий результат 
продавця та створює додаткові труд-
нощі для покупця. Актуальність да-
ного питання пояснюється важли-
вість обізнаності обох сторін в закон-
них умовах повернення, правильності 
та обґрунтованості відображення в 
обліку, задля зменшення затрат ре-
сурсів на оформлення подібних гос-
подарських операцій.

Ініціатором процесу повернення 
може бути як покупець, тау і прода-
вець (наприклад, у випадку порушен-
ня строків або умов розрахунку). Про-
те в більшості випадків, ініціатором 
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Таблиця 1 
Нормативне регулювання повернення товарів
Покупець – суб’єкт господарювання Покупець – кінцевий споживач
Повернення товарів регулюють ЦКУ 
[3]  та договір.

Особливості повернення товарів регулю-
ють ЦКУ та Закон України «Про захист 
прав споживачів» від 12.05.1991 р. № 1023-
XII (далі – Закон про захист прав спожива-
чів) [4].

Підстави повернення:
1) у разі істотного порушення вимог щодо 
якості товару  покупець має право за 
своїм вибором (ч. 2 ст. 678 ЦКУ):
– відмовитися від договору і вимагати 
повернення сплачених за товар грошей;
– вимагати заміни товару;
2)  у разі якщо продавець у розумний 
строк не доукомплектував товар, поку-
пець має право за своїм вибором (ч. 2 ст. 
684 ЦКУ):
– вимагати заміни некомплектного товару 
на комплектний;
– відмовитися від договору та вимагати 
повернення сплаченої грошової суми;
3) якщо продавець передав товар в асор-
тименті, що не відповідає умовам догово-
ру купівлі-продажу, покупець має право 
відмовитися від його прийняття та опла-
ти, а якщо він вже оплачений, – вимагати 
повернення сплаченої за нього грошової 
суми (ч. 1 ст. 672 ЦКУ);
4) якщо продавець передав покупцеві 
меншу кількість товару, ніж це встановле-
но договором купівлі-продажу, покупець 
має право вимагати передання кількості 
товару, якої не вистачає, або відмовитися 
від переданого товару та його оплати, а 
якщо він оплачений, – вимагати повер-
нення сплаченої за нього грошової суми 
(ч. 1 ст. 670 ЦКУ);
5) якщо приналежності товару чи доку-
менти, що стосуються товару, не переда-
ні продавцем у встановлений строк, поку-
пець має право відмовитися від договору 
купівлі-продажу та повернути товар про-
давцеві (ч. 2 ст. 666 ЦКУ).
Повернути якісний товар можна за пев-
них умов. У разі розірвання договору у 
зв’язку з істотними змінами обставин, 
якими керувалися сторони під час його 
укладення (ст. 652 ЦКУ). Сторони в дого-
ворі можуть передбачити обставини, 
умови, за яких може бути повернено якіс-
ний товар. У протилежному разі, якщо 
договір закрито, повернення товарів без 
належних підстав розцінюватиметься як 
зустрічне постачання.

1.Споживач має право обміняти непродоволь-
чий товар належної якості на аналогічний у 
продавця, у якого він був придбаний, якщо 
товар не задовольнив його за формою, габа-
ритами, фасоном, кольором, розміром або з 
інших причин не може бути ним використаний 
за призначенням (ст. 9 Закону про захист прав 
споживачів і ст. 707 ЦКУ).
2. Споживач має право на обмін товару 
належної якості протягом 14 днів, не рахуючи 
дня купівлі, якщо триваліший строк не оголо-
шений продавцем.
Якщо на момент обміну аналогічного товару 
немає в продажу, споживач має право або 
придбати будь-які інші товари з наявного 
асортименту з відповідним перерахуванням 
вартості, або розірвати договір й одержати 
назад гроші в розмірі вартості поверненого 
товару, або здійснити обмін товару на анало-
гічний при першому ж надходженні відповід-
ного товару в продаж. Продавець 
зобов’язаний у день надходження товару в 
продаж повідомити про це споживача, який 
вимагає обміну товару.
Перелік товарів належної якості, що не підля-
гають обміну (поверненню), затверджено 
постановою КМУ від 19.03.1994 р. № 172 [5].
3. У разі виявлення покупцем протягом гаран-
тійного чи інших строків, установлених 
обов’язковими для сторін правилами чи дого-
вором, недоліків, не застережених продавцем, 
або фальсифікації товару покупець має право 
за своїм вибором (ст. 708 ЦКУ):
1) вимагати від продавця або виготовлювача 
безоплатного усунення недоліків товару чи 
відшкодування витрат, здійснених покупцем 
або третьою особою, для їх виправлення;
2) вимагати від продавця або виготовлювача 
заміни товару на аналогічний товар належної 
якості або на такий самий товар іншої моделі з 
відповідним перерахунком у разі різниці у ціні;
3) вимагати від продавця або виготовлювача 
відповідного зменшення ціни;
4) відмовитися від договору та вимагати 
повернення сплаченої за товар грошової 
суми.
Особливості повернення товарів, реалізова-
них поза торгівельним/офісним приміщенням, 
прописані в ст. 12 Закону про захист прав спо-
живачів
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повернення виступає покупець, і в за-
лежності від того ким він є – кінцевим 
споживачем чи суб’єктом господарю-
вання, законодавство визначає певні 
особливості повернення товарів [1] 
(табл.1).

Більш детально розкриємо порядок 
документального оформлення повер-
нення товару суб’єкту господарюван-
ня. У разі, якщо покупець – суб’єкт 
господарювання  виявив порушення 
умов договору купівлі-продажу щодо 
кількості, асортименту, якості, комп-
лектності, тари та (або) упаковки това-
ру, він зобов’язаний повідомити про-
давця про це в строк, установлений 
договором або актами цивільного за-
конодавства, а якщо такий строк не 
встановлений, – у розумний строк піс-
ля того, як порушення могло бути ви-
явлене відповідно до характеру та при-
значення товару.

Повідомлення про виявлені недолі-
ки та прийняте рішення про повернен-
ня товару пропонується оформлювати 
листом у довільній формі чи претензі-
єю. Оформити повернення товарів 
можна накладною на повернення або 
актом повернення, який складається у 
довільній формі з дотриманням 
обов’язкових реквізитів первинного 
документа згідно ст. 9 Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінан-
сову звітність в Україні» від 
16.07.1999 р. № 996-XIV [2].

Обліковці пропонують оформлю-
вати повернення товару накладною за 
формою М-11, при цьому необхідно 
вказати підставу повернення товару, 
вказати договір поставки, реквізити 

документа, за яким були отримані ці 
товари. Повернення коштів за повер-
нений товар регулюють сторони між 
собою, зокрема обумовлюють і строки 
повернення.

Кінцевий споживач вимогу про за-
міну чи повернення товару оформлює 
заявою в довільній формі. Своєю чер-
гою, покупець має пред’явити  розра-
хунковий документ що засвідчує при-
дбання (щодо товарів, на які встанов-
лено гарантійний строк, пред’являє 
технічний паспорт чи інший доку-
мент, що його замінює, з позначкою 
про дату продажу). У заяві вказують-
ся й реквізити картки, якщо повер-
нення коштів проводитиметься без-
готівково. У разі розірвання договору, 
укладеного поза торговельними чи 
офісними приміщеннями, споживач 
повинен повідомити продавця (вико-
навця) про місце, де продукція може 
бути повернена.  У випадку розірван-
ня договору розрахунки зі спожива-
чем у разі підвищення ціни на товар 
провадяться виходячи з його вартості 
на час пред’явлення відповідної ви-
моги, а за умови зниження ціни – ви-
ходячи з вартості товару на час купів-
лі.  Гроші, сплачені за товар, поверта-
ються споживачеві в день розірвання 
договору, а за неможливості поверну-
ти гроші в день розірвання договору 
– в інший строк за домовленістю сто-
рін, але не пізніше, ніж протягом семи 
днів відповідно до Закону про захист 
прав споживачів.

Законодавство регулює правиль-
ність оформлення даних операцій в 
обліку, проте часті порушення зумови-
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ли необхідність детального вивчення 
цього питання.

Продавець має відображати опе-
рацію з повернення товару за субра-
хунком 704 «Вирахування з доходу». 
Згідно з Інструкцією про застосуван-
ня плану рахунків бухгалтерського 
обліку активів, капіталу, зобов’язань 
і господарських операцій підпри-
ємств і організацій, затвердженою 
наказом Мінфіну від 30.11.1999  р.  № 
291 [6], за  дебетом  субрахун-
ку  704  відображають суми, які під-
лягають вирахуванню з доходу, зо-
крема вартість повернених покупцем 
продукції та товарів. Треба врахову-
вати певну послідовність оформлен-
ня даних операцій бухгалтерськими 
записами (рис. 1).

За операцією повернення товарів 
важливі показники фінансового ре-
зультату до оподаткування, вони 

включають операцію з повернення та її 
вплив на рахунок 79.

Процес реалізації товару виступає 
завершальним етапом діяльності під-
приємства і на меті одержання макси-
мального фінансового результату від 
реалізації, що є основною метою функ-
ціонування компанії та забезпечує 
продовження її діяльності. З юридич-
ної точки зору, важливу роль в належ-
ному забезпеченні досягнення цієї 
мети відіграє договірний процес і до-
сягнуті домовленості. Саме від перед-
бачених в укладеному договорі умов 
передачі права власності на товар за-
лежить факт визнання доходу від реа-
лізації готової продукції в бухгалтер-
ському та податковому обліку.

Запропонована послідовність відо-
браження операцій з повернення това-
ру допоможе правильному веденню 
обліку, уникнення порушень законо-

Рис. 1. Порядок відображення в обліку повернення товару.
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давства, що забезпечить збереження 
коштів підприємства та зменшить тру-
домісткість оформлення цих операцій 
персоналом.
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Методологічні засади формування в 
бухгалтерському обліку інформації про 
операції з лізингу в банках України ви-
значаються Інструкцією з бухгалтер-
ського обліку основних засобів і нема-
теріальних активів банків України, яка 
розроблена відповідно до Цивільного 
кодексу України; Законів України: «Про 
банки і банківську діяльність», «Про 
Національний банк України», «Про фі-
нансовий лізинг»; Міжнародний стан-
дарт фінансової звітності 16 «Оренда» 
та інших законодавчих актів України, 
нормативно-правових актів НБУ.

Лізингова (орендна) операція – гос-
подарська операція фізичної чи юри-
дичної особи (орендодавця), що перед-
бачає надання основних засобів у ко-
ристування іншим фізичним чи юри-
дичним особам (орендарям) за плату та 
на визначений строк. [1]

Банк оцінює договір лізингу (орен-
ди) у цілому або окремі компоненти як 
договір оренди, якщо виконуються такі 
критерії:

1) актив є ідентифікованим;

2) лізингоодержувачу (орендарю) 
передається право отримувати прак-
тично всі економічні вигоди від вико-
ристання ідентифікованого активу 
протягом усього періоду використан-
ня активу;

3) орендарю передається право ви-
значати спосіб використання активу 
протягом усього періоду використання 
в обмін на компенсацію;

4) орендодавець не має істотного 
права заміни активу протягом строку 
його використання. [2]

Банк визначає строк оренди як не-
відмовний період оренди разом з: пері-
одами, на які розповсюджуються право 
продовження оренди, якщо орендар 
обґрунтовано впевнений у тому, що він 
скористається такою можливістю; пері-
одами, на які розповсюджуються право 
припинити дію оренди, якщо орендар 
обґрунтовано впевнений у тому, що він 
не скористається такою можливістю.

Банк переглядає строк оренди, якщо 
сталася зміна невідмовного періоду 
оренди. Орендар має право не визна-
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вати договір орендою у разі коротко-
строкової оренди або оренди, за якою 
базовий актив має низьку вартість, і не 
відображати в обліку актив з прав ко-
ристування та орендне зобов’язання.

Орендар визнає орендні платежі ви-
тратами на прямолінійній основі про-
тягом строку оренди або на іншій сис-
тематичній основі, якщо застосовує 
звільнення від визнання оренди, та ві-
дображає їх у бухгалтерському обліку 
за рахунком 7395 Плану рахунків.

Орендар самостійно визначає вар-
тість базового активу за орендою, яка є 
низькою, і визначає це в обліковій по-
літиці банку із застосуванням профе-
сійного судження. Орендар визнає но-
вий договір оренди, якщо відбулася 
модифікація договору короткостроко-
вої оренди або сталася будь-яка зміна 
строку оренди, яку орендар облікову-
вав. Орендар має застосовувати політи-
ку визнання короткострокової оренди 
за класом базового активу, з яким 
пов’язане право на використання.

Орендар має право приймати рі-
шення щодо застосування звільнення 
від визнання оренди для кожного окре-
мого випадку оренди, якщо вартість 
базового активу за ним є низькою.

Орендар обліковує компоненти до-
говору, які є орендою окремо від ком-
понентів договору, що не пов’язані з 
орендою, якщо виконуються обидві 
такі умови: орендар може отримувати 
вигоду від використання самого базо-
вого активу або з іншими ресурсами, 
які він може легко отримати; та базовий 
актив не є сильно залежним та тісно 

пов’язаним з іншими базовими актива-
ми, зазначеними в договорі.

Орендар має право прийняти рі-
шення для окремого класу базових ак-
тивів не виділяти компоненти, що не 
пов’язані з орендою та оренди, і обліко-
вувати кожний компонент оренди та 
пов’язані з ним компоненти, які не є 
орендою, як один компонент оренди. 
Орендар не має застосовувати спро-
щення, якщо договір оренди є базовим 
активом гібридного (комбінованого) 
фінансового інструменту. Виділений 
похідний інструмент як компонент гі-
бридного (комбінованого) фінансового 
інструменту обліковується відповідно 
до нормативно-правових актів Націо-
нального банку України з бухгалтер-
ського обліку похідних фінансових ін-
струментів.

Орендодавець розподіляє компенса-
цію, передбачену в договорі, на кожний 
компонент на підставі відносної окремо 
взятої ціни компонента оренди та агре-
гованої окремо взятої ціни компонен-
тів, що не пов’язані з орендою.

Отже, лізинг (оренда) передає право 
на використання активу (базового ак-
тиву) протягом певного періоду в обмін 
на компенсацію та орендодавець класи-
фікує кожну зі своїх оренд як фінансову 
або оперативну.
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У сучасному торговельному бізнесі 
утримання постійних клієнтів є за-
вданням номер один. Практично всі 
великі роздрібні компанії для досяг-
нення цих цілей розробляють безліч 
програм лояльності. Серед них так 
звана бонусна програма. Це найпоши-
реніша модель із дуже простою механі-
кою роботи – постійні покупці нако-
пичують бонуси для подальшого обмі-
ну їх на матеріальні вигоди (дисконт, 
безоплатний товар тощо). У покупця 
– учасника програми створюється 
ефект вигідних придбань та економії 
своїх коштів, а продавець приваблює 
постійних клієнтів і розширює обсяги 
продажів. До того ж бонусна програма 
допомагає вирішити питання з розмін-
ною монетою. Так, замість здачі дріб-
ними грошима, продавець може, за 
вибором покупця, зарахувати йому 
«копійки» на бонусну картку або, на-

впаки, списати частину бонусів у раху-
нок оплати товару. Загалом, інтерес до 
цієї програми цілком виправданий як 
з боку покупця, так і з боку продавця.

Програма лояльності (бонусна про-
грама) використовується частіше в 
роздрібних супермаркетах. Тобто спо-
чатку товар оплачується за повною 
його вартістю – без надання знижки в 
момент продажу.

При цьому з кожної купівлі покуп-
цеві нараховуються бонуси на його 
картку лояльності, а накопичені таким 
чином бонуси він може витратити 
частково чи повністю в рахунок на-
ступної купівлі. По суті, бонус – це 
зобов’язання продавця надати покуп-
цеві знижку за умови, що він скориста-
ється своїм правом її отримання

Інакше кажучи, підприємство при 
продажу певного товару надає покуп-
цеві знижку, на яку він може зменши-
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ти вартість своєї наступної купівлі. 
Коли умови програми погоджені і за-
тверджені, наступний крок – прода-
вець приступає до випуску бонусних 
карток.

Згідно із п. 3  розд. І НП(С)БО 1, 
бонусна картка не є електронним пла-
тіжним засобом. Вона визнається ма-
теріальним активом, який прибутку-
ється на баланс підприємства на су-
брахунок 209 «Інші матеріали».

Первісна вартість такого активу ви-
значається:

– при придбанні в сторонньої орга-
нізації згідно з п. 9 П(С)БО 9;

– при виготовленні власними сила-
ми на рівні виробничої собівартості 
згідно з П(С)БО 16 (п. 10 П(С)БО 9).

Можна виділити два варіанти по-
ширення бонусних карток:

– продаж картки за грошову ком-
пенсацію;

– безоплатне надання картки всім, 
хто бажає, або при виконанні певних 
умов (одноразова закупівля на певну 
суму або декілька покупок вище пев-
ної загальної суми).

Якщо картки покупцям реалізують 
за гроші, то їх продаж відображають із 
застосуванням субрахунків 712 «Дохід 
від реалізації інших оборотних акти-
вів» і 943 «Собівартість реалізованих 
виробничих запасів». При безоплатній 
роздачі – їх вартість просто списують 
до складу витрат на збут (рахунок 93 
«Витрати на збут»).

Що стосується ПДВ, то реалізація 
бонусної картки вважається постачан-
ням, а отже, є об’єкт оподаткування 
ПДВ.

Отже, бонусні картки не мають са-
мостійної цінності і самі собою жодної 
економічної вигоди покупцеві/отри-
мувачеві картки не дають. Це всього 
лише  матеріальний носій права на 
знижку  – жодного товару тут немає. 
Суворо кажучи, покупцеві потрібна не 
сама картка, а право, яке має її 
пред’явник (купівлю за зниженими ці-
нами тощо). Отже, і мінімальну базу 
потрібно визначати виходячи з вар-
тості цього права. А оскільки немає ані 
звичайної ціни, ані ціни придбання 
цього права, отже, мінімальної бази 
тут теж немає.

Загалом, обережним платникам 
при безоплатній роздачі карток без-
печніше все ж нараховувати податкові 
зобов’язання (ПЗ) виходячи з міні-
мальної бази згідно з п. 188.1 ПКУ.

Таким чином, для покупця бонусна 
програма є його правом у майбутньо-
му придбати товар зі знижкою. Про-
давець реалізацію товару за бонуси 
може обліковувати через надання 
знижки (зменшення доходу) або шля-
хом заліку бонусів в оплату вартості 
проданого товару (списані бонуси об-
ліковують у витратах на збут).
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Первинні документи можуть бути 
складені в електронній формі за умови 
дотримання вимог законодавства про 
електронні документи й електронний 
документообіг.

Так, у п. 23  Положення про касові 
операції зазначено, що:

касові документи можуть бути па-
перовими або електронними;

електронні касові документи пови-
нні бути оформлені відповідно до ви-
мог законодавства України у сфері 
електронного документообігу;

підприємство за наявності сертифі-
ката відкритого/посиленого ключа за-
стосовує електронний цифровий під-
пис юридичної особи під час здійснен-
ня інформаційного обміну з іншими 
суб’єктами електронної взаємодії.

Відповідно до п. 25 Положення про 
касові операції, приймання готівки в 

касу проводиться за ПКО, підписаним 
головним бухгалтером або особою, 
уповноваженою керівником установи/
підприємства. Про приймання готівки 
в касу за ПКО видається квитанція 
(що є відривною частиною ПКО), під-
писана головним бухгалтером чи осо-
бою, уповноваженою керівником, під-
пис яких може бути засвідчений від-
битком печатки підприємства.

Отже, у разі запровадження елек-
тронного документообігу касових опе-
рацій на підприємстві можна передба-
чити створення електронного ПКО та 
видачу квитанції – у вигляді паперово-
го або електронного документа, під-
писаного власноручним або електро-
нним підписом головного бухгалтера 
чи особи, уповноваженої керівником.

Керуючись п. 26  і п. 30 Положення 
про касові операції, видача готівки з 
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кас, у т.ч. на здійснення виплат, 
пов’язаних з оплатою праці, прово-
диться за ВКО або видатковими відо-
мостями. Документи на видачу готівки 
підписуються керівником і головним 
бухгалтером чи особою, уповноваже-
ною керівником.

Відповідно, у випадку запрова-
дження електронного документообігу 
касових операцій на підприємстві 
можна передбачити створення ВКО у 
вигляді паперового чи електронного 
документа, підписаного власноручни-
ми або електронними підписами керів-
ника, головного бухгалтера чи особи, 
уповноваженої керівником, й отриму-
вача готівки. Якщо отримувач готівки 
користується електронним підписом – 
можна оформлювати електронний 
ВКО, а якщо ні – оформлюють паперо-
вий документ, на якому отримувач го-
тівки проставляє власноручний під-
пис.

Пунктом 33  Положення про касові 
операції визначено, що ПКО та ВКО до 
передавання в касу реєструються бух-
галтером у журналі реєстрації прибут-
кових і видаткових касових докумен-
тів, який ведеться окремо за прибутко-
вими та видатковими операціями.

Як бачимо, прямі норми Положен-
ня про касові операції, хоча й перед-
бачають можливість ведення журналу 
реєстрації прибуткових і видаткових 
касових документів в електронній 
формі, проте все ж зобов’язують роз-
друковувати «Вкладний аркуш журна-
лу реєстрації прибуткових і видатко-
вих касових ордерів». Тобто можли-
вості вести лише електронний журнал, 

засвідчений електронним цифровим 
підписом,  Положення про касові опе-
рації наразі не встановлює.

Отже, реалізувати електронний до-
кументообіг у царині касових доку-
ментів цілком можливо. І не виключа-
ємо, що невдовзі електронні касові до-
кументи стануть таким самим звич-
ним явищем, як електронні платіжні 
доручення й електронні податкові на-
кладні, за використання яких витрача-
тиметься менше паперу та заощаджу-
ватиметься час на оформлення доку-
ментів тощо.
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Згідно із п. 34 П(С)БО 8 «Нематері-
альні активи», у разі  неможливості 
отримання підприємством надалі еко-
номічних вигід  від використання не-
матеріального активу такий актив спи-
сується з балансу.

Рішення про вибуття нематеріаль-
ного активу приймається керівником 
підприємства, який відповідним нака-
зом призначає спеціальну комісію, яка 
й оформлює  Акт вибуття (ліквідації) 
об’єкта права інтелектуальної власнос-
ті у складі нематеріальних активів.

Списання об’єкта нематеріального 
активу комісія оформляє Актом ви-
буття (ліквідації) об’єкта права інте-
лектуальної власності у складі немате-
ріальних активів (типова форма 
№ НА-3), який складають у двох при-

мірниках. Такий акт складається на 
вибуття кожного окремого об’єкта не-
матеріального активу.

Згідно із п. 30 П(С)БО 8, нарахуван-
ня амортизації припиняється почина-
ючи з місяця, що настає за місяцем 
вибуття нематеріального активу. 

Якщо списання нематеріального 
активу відбувається до спливу строку 
його корисного використання, то за 
даними бухгалтерському обліку визна-
чається залишкова вартість цього ак-
тиву. Залишкову вартість слід визна-
чати на останнє число місяця вибуття 
нематеріального активу як різниці між 
його первісною вартістю й сумою на-
рахованої амортизації за строк корис-
ного використання такого активу.

На підставі акта за формою № 
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НА-3  у бухобліку списують суму на-
копиченої амортизації (Дт 133 – Кт 12) 
і залишкову вартість об’єкта НМА (Дт 
976 – Кт 12). Причому при визначенні 
залишкової вартості в повному обсязі 
враховують і суму амортизації,  нара-
ховану в місяці вибуття об’єкта, тобто 
в останньому місяці його експлуатації.

Ліквідуючи об’єкт НМА, який доо-
цінювався, не забудьте залишок суми 
перевищення раніше проведених доо-
цінок над уцінками, який обліковуєть-
ся за кредитом субрахунку 412, вклю-
чити до складу нерозподіленого при-
бутку з одночасним зменшенням капі-
талу в дооцінках. На таку операцію 
робимо проводку: Дт 412 – Кт 441.

Податково-прибутковий облік на-
ближений до бухгалтерського обліку 
та залежить від того, чи здійснює плат-
ник податку на прибуток коригування 
фінансового результату до оподатку-
вання.

Так, у разі ліквідації (вибуття) не-
матеріального активу п.п. 138.1  та 
138.2 ПКУ передбачає:

1. збільшення фінансового резуль-
тату до оподаткування на суму:

• залишкової вартості окремого 
об’єкта нематеріальних активів, 
визначеної відповідно до П(С)БО 
чи МСФЗ;

• залишкової вартості окремого 
об’єкта невиробничих нематері-
альних активів, визначеної згідно 
з П(С)БО чи МСФЗ;

2. зменшення фінансового результа-
ту до оподаткування на суму:

• залишкової вартості окремого 
об’єкта нематеріальних активів, 
визначеної з урахуванням поло-
жень ст. 138 ПКУ.

До речі, залишковою вартістю не-
матеріального активу в податковому 
обліку є сума, яка визначається як різ-
ниця між первісною вартістю та сумою 
розрахованої амортизації 

Фінансовий результат від вибуття 
нематеріального активу визначається 
як різниця між  доходом від вибут-
тя  (без непрямих податків і витрат, 
пов’язаних із вибуттям) та їх залишко-
вою вартістю. Зокрема під час ліквіда-
ції нематеріального активу його за-
лишкову вартість списують на витрати 
–  Дт 976 «Списання необоротних ак-
тивів».

Бухгалтерські проводки щодо лікві-
дації нематеріального активу наведено 
в таблиці 1.1

Таким чином, при ліквідації та про-
дажу нематеріального активу, який ви-
користовувався в господарській діяль-
ності, підприємства в обліку збільшу-

Таблиця 1.1 
Відображення ліквідації нематеріального активу на рахунках бухгалтерського обліку
№ Господарська операція Дт Кт
1 Списано суму накопиченої амортизації нематеріального 

активу, що ліквідується
133 12

2 Списано залишкову вартість нематеріального активу, що 
ліквідується

976 12

3 Витрати від ліквідації нематеріального активу списано на 
фінансові результати

79 976
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ють фінансовий результат на суму 
«бухгалтерської» залишкової вартості 
і зменшують на суму «податкової» за-
лишкової вартості об’єкта нематері-
ального активу.
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Згідно із п.4 ПСБО 7 основні засо-
би – це матеріальні активи, які утри-
муються підприємством з метою ви-
користання їх у процесі виробництва 
або постачання товарів, надання по-
слуг, здавання в оренду іншим особам 
або для здійснення адміністративних 
і соціально-культурних функцій, очі-
куваний строк корисного викорис-
тання (експлуатації) яких більше од-
ного ріку (або операційного циклу, 
якщо він довший за рік).

В бухгалтерському обліку об’єкт 
ОЗ визнається активом, якщо існує 
імовірність того, що підприємство 
отримає в майбутньому економічні 
вигоди від його використання та 
його вартість може бути достовірно 
визначена.

Одиницею обліку є об’єкт ОЗ. При 
цьому під об’єктом ОЗ розуміють:

– закінчений пристрій з усіма при-
стосуваннями і приладдям до нього;

– конструктивно відокремлений 
предмет, призначений для виконання 
певних самостійних функцій;

– відокремлений комплекс конструк-
тивно з’єднаних предметів однакового 
або різного призначення, що мають для 
їх обслуговування загальні пристосу-
вання, приладдя, керування та єдиний 
фундамент, унаслідок чого кожен пред-
мет може виконувати свої функції, а 
комплекс – певну роботу тільки у складі 
комплексу, а не самостійно;

– інший актив, що відповідає ви-
значенню ОЗ, або частина такого акти-
ву, що контролюється підприємством.

Якщо ж один об’єкт ОЗ складається 
з частин, які мають  різний строк ко-
рисного використання  (експлуатації), 
то кожна із цих частин може визнава-
тися в бухгалтерському обліку окре-
мим об’єктом ОЗ.

Згідно із п.п. 14.1.138 ПКУ основні 
засоби – це матеріальні активи, у тому 
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числі запаси корисних копалин нада-
них у користування ділянок надр, вар-
тість яких перевищує 6000  гривень і 
поступово зменшується у зв’язку з фі-
зичним або моральним зносом, які 
призначені для використання в госпо-
дарській діяльності платника податку і 
очікуваний строк корисного викорис-
тання (експлуатації) яких з дати вве-
дення в експлуатацію становить понад 
один рік (або операційний цикл, якщо 
він довший за рік).

Отже, матеріальні цінності можуть 
бути віднесені до складу ОЗ у податко-
вому обліку, якщо дотримуються  од-
ночасно три умови.

Об’єкт призначений для викорис-
тання  в господарській діяльності  під-
приємства – платника податків. Нео-
боротні матеріальні активи, які не 
призначені для використання в госпо-
дарській діяльності платника податків, 
для цілей податкового обліку класифі-
куються як невиробничі ОЗ.

 Об’єкт планується використовува-
ти  більше одного ріку  (або операцій-
ного циклу, якщо він довший за рік) з 
дати введення в експлуатацію. У цьо-
му випадку значення має саме  очіку-
ваний строк використання об’єкта, а 
не фактичний період його експлуата-
ції. Тому навіть якщо об’єкт реалізу-
ють (ліквідовують)  до  закінчення за-
значеного вище строку, він не втрачає 
статусу ОЗ.

Вартість об’єкта перевищує 6000 грн.
Таким чином, до об’єктів ОЗ відно-

сять матеріальні активи з очікуваним 
строком корисного використання 
(експлуатації) більше одного року.

Для цілей бухобліку вартісний по-
ріг для віднесення об’єктів до ОЗ під-
приємство встановлює самостійно,на 
відмуну від податкового обліку.
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Переважна більшість законодавчих 
актів тогочасної української радян-
ської держави була ухвалена у 20-х ро-
ках ХХ ст. для забезпечення впрова-
дження нової економічної політики.

Кодекс законів про працю (надалі – 
КЗпП) УСРР був затверджений й на-
був чинності 15  листопада 1922  р. та 
продовжував діяти у період, що роз-
глядається. Протягом 1929-1939 рр. до 
нього були внесені значні зміни та до-
повнення.

Наприкінці 20-х років ХХ ст. пар-
тійне керівництво радянської держави 
оголосило про повне подолання без-
робіття, яке мало великі масштаби під 
час нової економічної політики. Отже, 
біржі праці були ліквідовані, а безро-
бітні, які перебували на обліку негайно 
направлялись на виробництва.

Ліквідація безробіття поставила 
проблему організованого розподілу 
робочої сили. Постановою ЦВК та 
РНК СРСР від 4 березня 1927 р. «Про 
заходи щодо регулювання ринку пра-
ці» [1, 1927 №17], постановою ЦК 
ВКП(б) «Про ріст кадрів робочого кла-

су, стан безробіття та заходи щодо 
його послаблення» [2] були сформу-
льовані завдання планового викорис-
тання трудових ресурсів країни в умо-
вах ліквідації безробіття.

Проте усі підприємства, установи, 
господарства та поодинокі особи по-
винні були наймати працівників лише 
через органи праці. Відповідно до по-
станови РНК УСРР «Про регулювання 
набору робочої сили» [3, 1933. № 48, 
Арт. 62] при РНК УСРР утворювалась 
комісія регулювання набору робочої 
сили, на яку покладались обов’язки з 
обліку та перевірки заявок господар-
ських органів про потребу в робочій 
силі, затвердження оперативних пла-
нів набору робочої сили, її перерозпо-
ділу по окремих областях, а також на-
гляд за виконанням директив уряду в 
питанні організованого набору робо-
чої сили.

З метою боротьби із плинністю ка-
дрів та закріплення кадрів на виробни-
цтві була видана постанова ЦВК та 
РНК УСРР від 25  лютого 1931  р., яка 
підвищувала термін укладання трудо-
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вих договорів до 3-х років. Цією ж по-
становою встановлювалися пільги для 
робітників, що тривалий час працюва-
ли на виробництві – зокрема, забезпе-
чення житлом, освіти дітей, надання 
путівок до будинків відпочинку та са-
наторіїв, відрядження для підвищення 
кваліфікації, надання роботи членам 
родини, збільшення відпусток тощо [3, 
1931. № 6. Арт. 51]. На закріплення на 
виробництві кадрів кваліфікованих 
спеціалістів була спрямована постано-
ва ЦВК та РНК СРСР від 15  вересня 
1933 р. «Про поліпшення використан-
ня молодих спеціалістів» [4, 1933. № 56. 
Ст. 356]. Ця постанова передбачала 
обов’язок для усіх молодших спеціа-
лістів, які закінчили вищі навчальні 
заклади й технікуми та навчалися за 
державні кошти, пропрацювати про-
тягом 5 років на певному виробництві.

За роз’ясненням пленуму Верхо-
вного Суду СРСР будь-яке ухилення 
молодших спеціалістів від роботи за 
розподілами відповідного відомства, 
зокрема, самовільне влаштування на 
іншу роботу та неприбуття до місця 
роботи за розподілом слід було роз-
глядати як порушення зобов’язань за 
договором з державою, та притягати 
винних у тому осіб за ст. 131  Кримі-
нального кодексу РСФРР та відповід-
ними статтями КК інших союзних рес-
публік [5].

З метою закріплення на виробни-
цтві осіб, які закінчили школи фабрич-
но-заводського учнівства була видана 
постанова ВЦК та РНК СРСР від 15 ве-
ресня 1933  р. «Про школи фабрично-
заводського учнівства» [4, 1933. № 59. 

Ст. 357], в якій зазначалося, що кожен, 
хто закінчив школу ФЗУ зобов’язаний 
пропрацювати не менше 3  років за 
своєю спеціальністю.

Народному комісаріатові праці 
СРСР та союзних республік надава-
лось право переводити кваліфікова-
них робітників та спеціалістів з менш 
важливих галузей господарства у 
більш відповідальні (вугільна, мета-
лургійна, транспорт та велике капі-
тальне будівництво)  – з району в ра-
йон. При цьому, особи, що переводи-
лися отримували матеріально-побуто-
ві пільги.

Низка законодавчих актів у 
зазначений період була спрямована на 
зміцнення трудової дисципліни. Так, 
Інструкція НКП СРСР від 26 листопада 
1932  р. встановлювала звільнення за 
прогул без поважної причини. 
Розпорядження про звільнення 
працівника за прогул робилось 
адміністрацією одразу ж по 
встановленні неповажності причини 
прогулу. Питання щодо поважності чи 
неповажності причин прогулу 
вирішувалось відповідно до правил 
внутрішнього трудового розпорядку 
та табелем стягнень. Звільнені за 
прогул працівники підлягали 
виселенню із будинків певного 
підприємства та позбавлялись 
продовольчих карток. Адміністрація 
підприємства при прийомі на роботу 
зобов’язана була вимагати довідки з 
попереднього місця роботи із 
вказівкою причини звільнення.

Керівництво країни вимагало не 
тільки точного виконання закону про 
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звільнення за прогул, але і 
встановлювало відповідальність за 
порушення режиму робочого дня: 
запізнення на роботу, передчасне 
залишення роботи, невиконання 
своїх обов’язків протягом робочого 
часу та ін.

Підкреслюючи принцип добровіль-
ності влаштування на роботу, держава 
боролась із тими особами, які само-
вільно залишали роботу. Так, постано-
ва ЦВК та РНК СРСР від 16  грудня 
1930 р. була спрямована проти злісних 
дезорганізаторів виробництва, які са-
мовільно залишали, без поважних 
причин роботу на підприємстві [4, 
1931. № 35. Арт. 257]. Вони підлягали 
виселенню із житлових приміщень від-
повідного підприємства. Працівникам, 
звільненим за дезорганізацію вироб-
ництва не зараховувався стаж роботи 
на підприємстві, з якого вони були 
звільнені. Злісні дезорганізатори не 
могли бути прийняті на роботу в про-
мисловість або на транспорт протягом 
6 місяців після звільнення.

У сфері оплати праці впроваджу-
вався соціалістичний принцип «Кож-
ному за здібностями – кожному за пра-
цею». Постанова РНК СРСР та ЦК 
ВКП(б) від 21 травня 1933 р. «Про за-
робітну плату робочим та інженерно-
технічним силам вугільної промисло-
вості Донбасу» та постанова РНК 
СРСР та ЦК ВКП(б) від 8  серпня 
1933  р. «Про перебудову системи за-
робітної плати та нормування праці на 
залізничному транспорті» були кро-
ком на шляху до впровадження від-
рядної оплати праці, зокрема прогре-

сивної відрядної оплати праці, впоряд-
кування нормування, використання 
матеріального стимулювання праці. 
Поряд із відрядною системою оплати 
праці застосовувалась погодинна та 
преміальна оплата праці. Погодинна 
оплата праці не набула поширення і 
застосовувалась, як правило, для опла-
ти праці лише службовців. Преміальна 
оплата праці стимулювала високу 
якість та безперервність роботи. Вона 
застосовувалась з метою економії си-
ровини, палива, збереження механіз-
мів та ін., у тих випадках, коли немож-
ливо було запровадити відрядну опла-
ту праці, а також як додаток до відряд-
но-прогресивної оплати [6, с. 240-241]. 
З метою впорядкування заробітної 
плати були введені нові тарифні сітки 
у галузях народного господарства для 
різних категорій працівників.

27  квітня 1934  р. ВУЦВК та РНК 
УСРР схвалили постанову про обчис-
лення заробітку в залежності від кіль-
кості та якості виготовленої продукції. 
Так, у разі невиконання працівником 
встановленої для нього норми вироб-
ництва з його провини оплата прово-
дилась за кількістю виробленої ним 
продукції без забезпечення працівни-
кові будь-якого мінімального заробіт-
ку. У разі систематичного невиконан-
ня працівником визначеної норми, 
працівник міг бути звільнений або пе-
реведений на іншу роботу [3, 1934. № 
18. Арт. 148]. Відповідні зміни були 
внесені і у КЗпП.

З метою морального стимулювання 
до праці у 1938 р. встановлювався най-
вищий ступінь відзнаки  – звання Ге-
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роя Соціалістичної праці, а також за-
проваджувалося нагородження меда-
лями «За трудову доблесть» і «За тру-
дову відзнаку».

Важливим заходом у галузі регулю-
вання трудових відносин було введен-
ня трудових книжок з 15 січня 1939 р. 
Відповідно до постанови РНК СРСР 
«Про введення трудових книжок» [7, 
с.506-507], до яких заносились відо-
мості щодо віку, освіти, професії, про 
перехід працівника з одного підпри-
ємства до іншого, причини переходу, а 
також заохочення та винагороди. При-
йняття на роботу можливо було тільки 
за наявності трудової книжки.

Відбулися зміни і у сфері соціально-
го страхування. З 20  вересня 1933  р. 
соціальне страхування перейшло до 
відання професійних спілок. Відповід-
но до постанови РНК УСРРР та ВЦРПС 
«Про порядок злиття НКП УСРР та 
ВЦРПС» [3, 1933. № 46. Арт. 581] до 
ВЦРПС передавалися усі кошти соц-
страху, санаторії, будинки відпочинку, 
наукові інститути та кадри соцстраху.

Призначення всіх видів допомоги 
за соцстрахом покладалось на обласні 
та крайові профспілки. У той же час 
держава встановлювала контроль над 
використанням коштів соцстраху. Пе-
ревага надавалась чесним трудящим 
(оплата лікарняних в залежності від 
стажу роботи, відсоткові нарахування 
за стаж при призначенні пенсії), «літу-

ни» та прогульники позбавлялись пра-
ва на допомогу за хворобою протягом 
6 місяців. Були встановлені обмеження 
для отримання путівок у будинки від-
починку та санаторії.

Утвердження засад соціалізму 
виявилося у конституційному 
визнанні соціальних прав трудящих – 
права на працю, відпочинок, освіту, 
медичну допомогу, забезпечення по 
старості й хворобі, втрати 
годувальника. Щоправда, панування 
залишкового принципу в підході до 
розвитку соціальної сфери при тому 
рівні суспільного багатства, яким 
володіла країна у 30-ті роки, робило 
неможливим повне гарантування 
проголошених соціальних прав.
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Характер рекламной деятельности в 
гостинично-ресторанном бизнесе в 
значительной степени определяется 
этапом жизненного цикла, на котором 
находится рекламируемый продукт (го-
стиничная или ресторанная услуга). 
Среди других важных факторов, влия-
ющих на планирование рекламы – кон-
куренция на рынке, законодательное 
регулирование рекламной деятельно-
сти, тип продукта (услуги), особенно-
сти целевой аудитории и др.

Процесс планирования рекламной 
деятельности предприятий гостинич-
но-ресторанного сервиса может быть 
представлен как последовательность 
семи этапов [2]:

Этап 1. Идентификация целевого 
рынка. Принятие решений по рекламе 
базируется на том, кто является целе-
вой аудиторией. При этом учитыва-
ются социально-демографические ха-
рактеристики, факторы поведения 
потребителей, психографические 
факторы.

Этап 2. Определение целей рекламы. 
Реклама как составляющая системы 

маркетинга гостинично-ресторанного 
предприятия должна способствовать 
достижению целей бизнеса в целом и 
маркетинговых целей в частности.

Этап 3. Составление бюджета ре-
кламы. Непосредственно для расчета 
используются: метод расчета бюджета 
на основе целей и задач рекламы, метод 
определения бюджета в процентах от 
объема продаж и др.

Этап 4. Разработка рекламного об-
ращения. Рекламное обращение – сред-
ство представления информации ре-
кламодателя потребителю, которое 
имеет конкретную форму (текстовую, 
визуальную, звуковую, символическую 
и др.) [1, с. 31]. Рекламное обращение – 
это сообщение гостиницы или рестора-
на потребителям или посредникам, ко-
торое поступает к адресату с помощью 
определенного канала коммуникации с 
целью информационного или эмоцио-
нального воздействия на него.

Этап 5. Выбор рекламных средств. 
Среди наиболее популярных средств 
рекламы для гостинично-ресторанных 
предприятий в последнее время  – Ин-
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тернет и социальные сети (Facebook, 
Instagram и др.). Также часто использу-
ется печатная реклама (рекламные ли-
стовки, буклеты), уличная реклама 
(билборды) и др.

Этап 6. Составление графика выхо-
да рекламы. Разработка графиков пред-
усматривает определение времени и 
периодичности появления рекламы в 
средствах массовой информации, про-
должительность демонстрации и т.п.

Этап 7. Оценивание эффективно-
сти рекламы. Экономическая эффек-
тивность рекламы определяется ре-
кламной прибылью (это разница между 
рекламным доходом и издержками на 
рекламу) и изменением объема сбыта, 
обусловленного рекламой).

Оценивание достижения коммуни-
кативных целей рекламы получают до 
начала рекламной кампании (предва-
рительное тестирование) и после запу-
ска рекламы (посттестирование).

Среди методов, используемых для 
оценивания эффективности рекламы в 
гостинично-ресторанном бизнесе сто-
ит выделить:

– прямое оценивание с использова-
нием вербальной шкалы;

– портфельный тест (интервью, про-
веденное после организованного пока-
за рекламы);

– лабораторный тест, во время про-
ведения которого для определения эмо-
ций, внимания потребителя применя-
ются разные приборы.

Во время предварительного тести-
рования анализируются ответы на сле-
дующие вопросы:

– насколько эффективно рекламное 
обращение привлекает внимание целе-
вой аудитории;

– насколько полно сообщается о по-
требительских характеристиках товара;

– насколько четко изложены аргу-
менты;

– насколько выразительные художе-
ственные средства и др.

Таким образом, интересы гостинич-
ного предприятия заключаются в том, 
чтобы превратить потенциальных по-
требителей в реальных, для чего их сле-
дует проинформировать (поддерживаю-
щая реклама), сформировать мнение 
(стимулирующая реклама) или же сло-
мать существующий стереотип (конвер-
сионная реклама). В любом случае ре-
клама должна активизировать потреби-
теля, вызвать у него ответную реакцию, 
побудить его к действиям. Использова-
ние рекламы повышает престиж гости-
ницы или ресторана, позволяет устано-
вить обратную связь: реклама услуг – ре-
клама предприятия. Реклама тесно свя-
зана с имиджем гостиничного или 
ресторанного предприятия. Если оно 
имеет собственный уникальный имидж 
среди потребителей, тогда и реклама 
работает гораздо эффективнее.
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