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ENERGY SAVING TECHNOLOGIES IN HIGHER  
EDUCATION INSTITUTIONS OF UKRAINE

ЕНЕРГООЩАДНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАКЛАДАХ  
ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗАВЕДЕНИЯХ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ

Summary. The peculiarities of the main tendencies of development of the state energy policy of Ukraine are considered, 
namely: ensuring sustainable development of the country and formation of energy efficient consciousness of citizens through 
active application of energy efficiency measures in higher educational institutions, use of energy saving technologies and de-
centralization strategies. The effectiveness of energy balance optimization is determined and energy savings are stimulated by 
applying the main measures of energy saving in the activities of higher education institutions, while minimizing energy losses 
to the environment and the cost of economic resources for energy. The consumption of different types of energy is analyzed. 
Energy- saving measures are distinguished, depending on the stage of work with energy, they are used: energy- saving measures 
in energy production, energy- saving measures in energy conversion, energy- saving measures in energy transportation, energy- 
saving measures in energy consumption. Proposals are provided on the directions of resolving the existing contradictions in the 
implementation of the state energy policy of Ukraine.

Key words: energy, fuel and energy resources, rational distribution of fuel and energy resources, energy saving policy, energy 
saving, energy saving technologies.

Анотація. Розглядаються особливості головних тенденцій розвитку державної енергетичної політики України, а 
саме: забезпечення сталого розвитку країни і формування енергоефективної свідомості у громадян за рахунок актив-
ного застосування заходів щодо підвищення рівня енергоефективності у вищих навчальних закладах, використання 
енергоощадних технологій і стратегії децентралізації. Визначається результативність оптимізації енергетичного балан-
су і стимулюється енергозаощадження, шляхом застосування у діяльності вищих навчальних закладів основних заходів 
економії енергетики, мінімізуючи при цьому втрати енергії у навколишнє середовище і витрати економічних ресурсів на 
енергетику. Аналізується споживання різних видів енергетики. Виокремлюються енергозберігаючі заходи, залежно від 
того, на якому етапі роботи з енергетикою вони використовуються: енергозберігаючі заходи при виробництві енергії, 
енергозберігаючі заходи при перетворені енергії, енергозберігаючі заходи при транспортуванні енергії, енергозберіга-
ючі заходи при споживанні енергії. Надаються пропозиції щодо напрямів розв’язання наявних суперечностей реалізації 
державної енергетичної політики України.

Ключові слова: енергетика, паливно- енергетичні ресурси, раціональний розподіл паливно- енергетичних ресурсів, 
енергозберігаюча політика, енергозбереження, енергоощадні технології.

Аннотация. Рассматриваются особенности главных тенденций развития государственной энергетической политики 
Украины, а именно: обеспечение устойчивого развития страны и формирование энергоэффективного сознания у граж-
дан за счет активного применения мер по повышению уровня энергоэффективности в вузах, использование энергос-
берегающих технологий и стратегии децентрализации. Определяется результативность оптимизации энергетического 
баланса и стимулируется энергосбережение путем применения в деятельности высших учебных заведений основных мер 
экономии энергетики, минимизируя при этом потери энергии в окружающую среду и затраты экономических ресурсов 
на энергетику. Анализируется потребление разных видов энергетики. Выделяются энергосберегающие мероприятия 
в зависимости от того, на каком этапе работы с энергетикой они используются: энергосберегающие мероприятия при 
производстве энергии, энергосберегающие мероприятия при преобразовании энергии, энергосберегающие мероприятия 
при транспортировке энергии, энергосберегающие меры при потреблении энергии. Предоставляются предложения по 
направлениям разрешения существующих противоречий реализации государственной энергетической политики Украины.

Ключевые слова: энергетика, топливно- энергетические ресурсы, рациональное распределение топливно- 
энергетических ресурсов, энергосберегающая политика, энергосбережение, энергосберегающие технологии.



11

// International scientific journal «Internauka» // № 2 (121), 2022 // Economic sciences //

Formulation of the problem. The need to ensure 
the sustainable development of society’s economy, 

in general, is impossible without energy security. Its 
provision is becoming one of the primary tasks for 
the effective transformation of the economy and the 
implementation of economic policy. Since in the mod‑
ern world energy is the basis of virtually all spheres 
of life, ensuring the energy efficiency of the state 
and its energy resources is one way to ensure global 
energy security and economic security of any state. 
Therefore, solving energy problems will contribute 
to the full development of the energy sector and the 
functioning of all economic and government institu‑
tions located in the country. Since energy policy is 
primarily the energy efficiency of the state and its 
availability of energy resources, it is the minimiza‑
tion of energy costs in its production, distribution, 
and use that will help increase energy efficiency and 
achieve maximum and energy saving energy use by 
all economic entities.

Analysis of recent research and publications. To 
date, many scientists have studied energy issues, 
finding ways to ensure global energy security and 
discovering new opportunities for energy‑ saving en‑
ergy use, as well as defining the concept of energy, 
including V. Kupchak, V. Lagodienko, V. Pavlov, 
A. Yakymchuk. However, transformation, economic 
development, and changes in approaches to energy 
policy are forcing us to turn to the theoretical heri‑
tage of the past and use the experience of scientists 
to find solutions to new problems facing humanity 
in an era of complex economic crises and threats to 
global energy security.

Setting objectives. The article aims to study the‑
oretical and practical methods of improving energy 
efficiency of the state, state institutions, including 
higher education institutions, and overcoming en‑
ergy security (methodological, technological, intra‑ 
industry, environmental, financial, economic, and 
political problems) to model and solve them. Scien‑
tists forecast that by 2050. We expect a significant 
increase in demand for energy resources (almost 
twice), showing the feasibility of studying energy 
security, the energy efficiency of the state, and the 
use of energy‑ saving technologies as an integral part 
of economic security and sustainable development 
of the state.

Presenting main material. Today, transformation 
processes in the economy significantly affect the 
formation of energy policy: changing ways of using 
energy resources, there are several problems asso‑
ciated with high energy consumption, new methods 
of energy production from alternative and renew‑
able sources, implementation of development in pro‑
duction, processing fossil fuels, energy production, 
distribution and consumption, the number of inno‑
vative energy‑ saving technologies is increasing to 
increase energy efficiency and reduce the negative 

impact on the environment from energy use, includ‑
ing the depletion of natural resources.

Energy policy, like any other policy, is im‑
plemented through government intervention. By 
developing strategies, using them, and new ap‑
proaches to energy production, transportation, 
and consumption, public authorities address en‑
ergy policy issues or a set of interrelated issues. 
Thus, energy is a set of industries that study and 
use energy resources to produce, convert, transmit 
and distribute energy. There are thermal energy, 
nuclear energy, hydropower (these species are most 
developed in Ukraine), as well as wind and solar 
energy, etc. [4].

Then, energy‑ saving — activities (organization‑
al, scientific, practical, information), which are 
aimed at the rational use and economical use of 
primary and transformed energy and natural energy 
resources in the national economy and which are 
implemented using technical, economic, and legal 
methods [5].

Scientists Borovik Yu. T. and Yelagin Yu. V. Pav‑
lov K. V., Pavlova O. M., Kupchak V. R., Korotya M. I. 
having analyzed foreign experience in the use of 
energy‑ saving mechanisms, note that: “different tax‑
ation schemes are used to encourage energy‑ saving 
or to combat inefficient or excessive energy con‑
sumption; financial incentives are used: in complex 
programs that combine the interests of government 
agencies, the public and business circles; to encour‑
age the implementation of energy‑ saving policies by 
increasing the economic attractiveness of relevant 
investments and procurement or reducing operating 
costs” [2; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15].

Energy‑ saving policy — administrative, legal and 
financial, and economic regulation of extraction, 
processing, transportation, storage, production, dis‑
tribution, and use of fuel and energy resources for 
their rational use and economical consumption [5]. 
All connections and relations in the field of energy‑ 
saving, which are carried out on the territory of 
Ukraine are regulated by the Legislation of Ukraine 
on energy saving.

The purpose of energy‑ saving legislation is to 
regulate relations between economic entities, as 
well as between the state and legal entities and in‑
dividuals in the field of energy‑ saving related to 
the extraction, processing, transportation, storage, 
production, and use of fuel and energy resources, 
ensuring the interest of enterprises, organizations, 
and citizens in energy saving, the introduction of 
energy‑ saving technologies, development and pro‑
duction of less energy‑ intensive machines and tech‑
nological equipment, consolidation of responsibili‑
ty of legal entities and individuals in the field of 
energy‑ saving [5].

It should be noted that only with a reliable sup‑
ply of energy resources is the full development of 
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the energy sector and the functioning of all econom‑
ic and state institutions of the country.

No less important and relevant is the next prob‑
lem of energy, which is the irrational use of fuel 
and energy resources. Fuel and energy resources — 
a set of all‑natural and transformed fuels and en‑
ergy used in the national economy [5]. Rational use 
of fuel and energy resources — achieving maximum 
efficiency in the use of fuel and energy resources at 
the current level of development of machinery and 
technology and while reducing the man‑made impact 
on the environment [5]. To prevent additional and 
wasteful energy losses in the environment and the 
cost of economic resources, it is necessary to use 
and save energy efficiently.

Saving fuel and energy resources — a relative 
reduction in the cost of fuel and energy resources, 
which is manifested in the reduction of their unit 
costs for production, the performance of works, and 
provision of services of established quality [5]. By 
using the aforementioned methods, it is possible to 
increase the energy efficiency of any business enti‑
ty, including budget organizations and institutions 
whose activities are not based on commercial nature, 
such as higher education institutions financed from 
the budget of Ukraine.

Due to technical progress on innovative energy‑ 
saving developments, it is possible to significantly 
minimize energy losses to the environment and the 
cost of economic resources. This has contributed 
to the development of financing mechanisms for 
energy‑ efficient and energy‑ saving technologies.

Energoefactive products, technology, equip‑
ment — products or methods, means of its produc‑
tion, ensuring the rational use of fuel and energy 
resources compared to other options for use or pro‑
duction of products of the same consumer level or 
with similar technical and economic indicators [5].

In recent years, the energy sector is increasing‑
ly penetrating other areas of human life and indus‑
try, forming strong intersectoral ties. As a result, 
energy problems significantly affect the activities 
of enterprises and organizations, increasing their 
costs, which can be significantly minimized by using 
energy‑ saving technologies, which in turn help reduce 
energy costs in its production, distribution, and use.

The introduction of energy‑ saving technologies 
in the economic activity of enterprises is one of 
the important steps in solving many environmental 
problems — climate change, air pollution, depletion 
of resources, and more [1, p. 53].

For Ukraine, the spread of their use in the over‑
all energy balance with the simultaneous introduc‑
tion of energy‑ saving technologies will not only 
increase energy supply but also improve the envi‑
ronmental parameters of society [3].

Energy‑ saving technologies are a set of achieve‑
ments of scientists: techniques and technologies 

that are designed to achieve the most efficient and 
energy‑ efficient use of energy and help increase en‑
ergy efficiency.

Energy‑ saving — activities (organizational, sci‑
entific, practical, information), which are aimed at 
the rational use and economical use of primary and 
transformed energy and natural energy resources 
in the national economy and which are implemented 
using technical, economic, and legal methods [5].

Conventional energy‑ saving measures can be di‑
vided into the following types, depending on the 
stage of work with the energy they are used: energy 
saving measures in energy production; energy sav‑
ing measures for energy conversion; energy saving 
measures for energy transportation; energy saving 
measures for energy consumption.

For example, these could be new alternative 
types of internal combustion engines and hybrid 
systems that minimize energy consumption during 
production and transformed, improved networks 
with additional insulation to reduce heat loss during 
transportation, the use of new materials for energy‑ 
saving power lines, thereby reducing the cost of 
each unit of electricity, etc.

The main energy‑ saving methods and measures 
that are actively used by economic and government 
institutions, including higher education institutions 
to improve energy efficiency, can be divided into 
several types, depending on the type of energy that 
should be saved: saving electricity; gas savings; wa‑
ter saving; heat‑saving; fuel economy [1, p. 53–54].

Today, the use of energy‑ saving technologies is 
especially relevant in the activities of higher educa‑
tion institutions. This increases the level of energy 
efficiency, reduces the cost of economic resources 
when paying for utilities, increases the investment 
attractiveness of energy efficiency measures and 
projects, and in general significantly increases the 
energy efficiency of any higher education institu‑
tion, positively affecting the optimization of energy 
balance region and even the state.

The most effective result from the use of energy‑ 
saving technologies and measures can be achieved by 
comprehensively applying various energy‑ efficient 
techniques in practice, combining them, and imple‑
menting innovative developments.

For example, to minimize the cost of electricity 
in higher education, it is necessary to use it only 
when necessary, to make maximum use of daylight; 
installation of intelligent automated distributed 
lighting control systems will also help to optimize 
resource costs, and the use of lighting control de‑
vices and lighting devices, if necessary — more ef‑
ficient energy consumption; while the installation 
of energy‑ saving lighting devices will maximize the 
level of energy efficiency of the institution, when 
without the use of electricity is impossible, given 
that universities are active consumers of electricity: 
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about 50–70% — lighting, 10–30% — consumers 
with electric motors, about 10–20% of electricity 
is used by various heating systems and up to 10% 
of electricity is consumed by computers.

Application of even the simplest measures to re‑
duce thermal energy costs, such as proper insulation 
of heated premises, replacement of obsolete windows 
and doors with modern and more energy‑ efficient 
ones, installation of thermal energy consumption 
control systems depending on ambient temperature, 
thermal insulation networks to reduce heat loss 
to the environment during transport Energy, the 
use of heat metering units, the use of modernized 
equipment with higher heat generation are effective 
measures to reduce heat loss and save gas. If we 
modernize the ventilation systems in combination 
with the previous measures, update the thermal in‑
sulation of the foundation walls, basement, and roof 
ceilings, rationally use fuel and energy resources 
that give us heat, we can maximize the energy effi‑
ciency of public institutions such as higher educa‑
tion institutions. approximately 53–70% of thermal 
energy is consumed, 16–30% for hot water supply, 
and 10–25% for ventilation for the same energy.

Selecting the optimal power of the boiler and 
pump and, if possible, switching to alternative heat‑
ing or obtaining energy from alternative sources 
can also reduce both energy losses and the negative 
impact of energy use on the environment. Unfortu‑
nately, due to the insufficient level of capital ex‑
penditures for energy‑ saving measures and the lack 
of targeted budgets in higher education institutions 
aimed at achieving energy‑ saving goals, the afore‑
mentioned measures to improve energy efficiency 
are only partially used.

Analyzing the energy‑ saving technologies and 
measures that are currently in high demand in uni‑
versities, it should also be noted that the strategy of 
decentralization is becoming increasingly popular. It 
is about creating local and individual energy sources 
that help reduce the path of energy through heating 
networks and reduce heat loss to the environment. 
In addition, insulation of thermal networks is used, 
because a large percentage of thermal energy is lost 

during distribution, but reducing the distance from 
supplier to consumer due to decentralization is more 
energy‑ efficient and pays off over time.

This method of saving increases the efficiency 
and energy saving of energy sources helps the in‑
tensive development of its resource base, reduces 
disparities in energy development, promotes rational 
and efficient distribution among consumers, and op‑
timizes energy balance.

The decentralization strategy plays an important 
role for communal housing complexes, educational 
institutions, buildings, and dormitories.

If we talk about the cost of water resources, it 
should be noted that about 55–70% of cold water is 
consumed by student dormitories, and educational 
buildings — 30–45%. These costs can be reduced by 
modernizing the water supply system, using water in‑
take, energy‑ saving technologies, namely: automated 
water meters, automatic flow regulators, and the use 
of the residual potential of heat carriers for water 
heating. The application of these measures individ‑
ually or in combination can increase the level of ra‑
tional use of water resources and reduce their costs.

Conclusions. The article considers the basic con‑
cepts of energy, features of its development trends 
related to the energy sector, and the specifics of 
its measures to optimize and improve energy effi‑
ciency and energy efficiency in Ukraine and some 
government institutions, especially in higher edu‑
cation. The practical application of the main and 
priority measures mentioned in the article aimed 
at improving the energy efficiency of universities 
will increase the investment attractiveness of energy 
efficiency measures and projects, stabilize energy 
consumption and increase savings in energy and 
utilities, help increase energy supply University. 
Active use of energy‑ saving technologies and de‑
centralization strategies in higher education insti‑
tutions contribute to the efficient use of resources, 
intensive development of own resource base, sta‑
ble and predictable policies to attract investment 
in projects to improve energy efficiency, optimize 
energy balance and create energy efficiency in the 
younger generation.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ  
ТА ТУРИСТИЧНИХ ТЕРИТОРІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ  
И ТУРИСТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL AND  
TOURIST TERRITORIES IN THE MODERN CONDITIONS

Анотація. У статті досліджено особливості соціально економічного розвитку сільських і туристичних територій в сучас-
них умовах та показано основні методи розвитку інфраструктури об’єктів, що належать до цих територій. Зазначено зако-
нодавчі акти які регулюють соціально — економічний розвиток та діяльність на сільських і туристичних територіях в Україні. 
Розкрито сутність понять сільські та туристичні території, соціально- економічний розвиток території. Обґрунтовано необ-
хідність покращення методів розвитку інфраструктури та об’єктів що належать до сільських та туристичних територій..

Зроблено висновок, що важливим питанням є необхідність вдосконалення методів та процесів контролю за розвит-
ком територій. Запропоновано такі методи соціально- економічного розвитку територій як метод розповсюдження ін-
формації про сільські та туристичні території, метод відбору рентабельних об’єктів та інфраструктури та метод ініціативи 
щодо розвитку інфраструктури сільських та туристичних територій.

Висловлено думку, що землевласникам потрібно бути готовим до змін в законодавстві, що позитивно вплине на по-
жвавлення діяльності та розвиток інфраструктури сільських і туристичних територій.

Ключові слова: економічний розвиток, сільські та туристичні території, законодавчі акти, контроль за дотриманням 
законодавства, сучасні умови.

Аннотация. В статье исследованы особенности социально- экономического развития сельских и туристических тер-
риторий в современных условиях и показаны основные методы развития инфраструктуры объектов, принадлежащих к 
этим территориям. Указаны законодательные акты регулирующие социально — экономическое развитие и деятельность 
на сельских и туристических территориях в Украине. Раскрыта сущность понятий сельских и туристических территорий, 
социально- экономическое развитие территории. Обоснована необходимость улучшения методов развития инфраструк-
туры и объектов, принадлежащих к сельским и туристическим территориям.

Заключено, что важным вопросом является необходимость совершенствования методов и процессов контроля за 
развитием территорий. Предложены такие методы социально- экономического развития территорий как метод распро-
странения информации о сельских и туристических территориях, метод отбора рентабельных объектов и инфраструк-
туры и метод инициативы развития инфраструктуры сельских и туристических территорий.
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Высказано мнение, что землевладельцам нужно быть готовым к изменениям в законодательстве, что положительно 
отразится на оживлении деятельности и развитии инфраструктуры сельских и туристических территорий.

Ключевые слова: экономическое развитие, сельские и туристические территории, законодательные акты, контроль 
соблюдения законодательства, современные условия.

Summary. The article examines the features of socio- economic development of rural and tourist areas in modern conditions 
and shows the main methods of infrastructure development of facilities belonging to these areas. Legislation regulating socio — 
economic development and activities in rural and tourist areas in Ukraine is indicated. The essence of the concepts of rural 
and tourist areas, socio- economic development of the territory is revealed. The need to improve the methods of infrastructure 
development and facilities belonging to rural and tourist areas is substantiated.

It is concluded that an important issue is the need to improve methods and processes of control over the development of 
territories. Methods of socio- economic development of territories such as the method of dissemination of information about 
rural and tourist areas, the method of selection of cost-effective facilities and infrastructure and the method of initiative for the 
development of infrastructure of rural and tourist areas are proposed.

The opinion is expressed that landowners need to be ready for changes in the legislation, which will have a positive impact 
on the revival of activities and infrastructure development of rural and tourist areas.

Key words: economic development, rural and tourist territories, legislative acts, control over observance of the legislation, 
modern conditions.

Постановка проблеми. Сучасні умови та тенден‑
ції збільшення кількості земельних взаємовід‑

носин в Україні вказують на те, що соціально — 
економічний розвиток сільських і туристичних 
територій потребує постійного вдосконалення та 
покращення. Українські землевласники та держав‑
ні установи мають певний досвід в організації та 
впровадженні методів для соціально‑економічного 
розвитку територій, таких як: методи розбудо‑
ви інфраструктури, методи оновлення існуючого 
матеріально‑ технічного стану територій, методи змі‑
ни функціонального призначення територій. Проте 
зазначимо, що сьогодні їх недостатньо, оскільки 
потрібно, щоб методи соціально‑економічного роз‑
витку мали ціль не тільки покращити існуючий 
стан справ у використанні територій, а й також 
допомогли б привабити туристів та інвесторів.

До того ж залучені інвестиції та кошти від ту‑
ристичної діяльності сприяли б соціально‑еконо‑
мічному розвитку територій, що позитивно відо‑
бразиться в першу чергу на збільшенні доходної 
частини місцевих бюджетів, а також дозволить 
підвищити економічні показники рентабельності 
конкретної території. Тільки розуміючи це, по‑
тенційні інвестори допоможуть економіці України 
стати сильнішою та конкурентоздатною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про‑
блемою розвитку сільських та туристичних тери‑
торій займаються вчені, які вивчають питання 
розвитку сільських і туристичних територій. Се‑
ред них можна виділити таких, як Кабушкин Н., 
Бондаренко Г., Калинкин Л., Шкляев Н., Жол‑
дак В., Картер Г., Ланкар Р., Оллье Р. та інші. 
В їхніх працях окреслені проблеми, з якими 
зіш товхуються інші країни, та які заходи вони 
вживають для того, щоб подолати або зменшити 
ступінь впливу факторів на розвиток сільських 
і туристичних територій.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Проаналізувавши літературні дже‑
рела, які стосуються досліджуваної проблемати‑
ки можна переконатись, що сьогодні не в повній 
мірі висвітлена проблема соціально‑економічного 
розвитку сільських і туристичних територій, зо‑
крема не розкриті нові методи їх розвитку, а та‑
кож важелі впливу законодавчої бази на розвиток 
територій.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Цілями статті є вивчення шляхів покра‑
щення методів соціально‑економічного розвитку 
сільських і туристичних територій.

Виклад основного матеріалу дослідження. Дос‑
від таких іноземних держав як Німеччина, Норве‑
гія, Туреччина, Єгипет, Греція, Америка [7, с. 2] 
та багатьох інших туристичних країн доводить, 
що для того, щоб певні території стали цікавими 
для інвестування та відпочинку, в них необхід‑
но вжити дієвих заходів. Зазначимо, що вони б 
дозволили залучити максимальну кількість ін‑
вестицій та коштів для соціально‑ економічного 
розвитку територій від впровадження туристич‑
ної діяльності. В Україні на сьогодні вже існують 
такі законодавчі важелі, які регулюють соціально‑ 
економічний розвиток.

По перше, це Закон України «Про державне 
прогнозування та розроблення програм економіч‑
ного і соціального розвитку України» [3, с. 1], 
який визначає правові, економічні та організацій‑
ні засади формування цілісної системи прогнозних 
і програмних документів економічного і соціаль‑
ного розвитку України, окремих галузей еконо‑
міки та окремих адміністративно‑ територіальних 
одиниць як складової частини загальної системи 
державного регулювання економічного і соціаль‑
ного розвитку держави. Законом встановлюється 
загальний порядок розроблення, затвердження та 
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виконання прогнозних і програмних документів 
економічного і соціального розвитку, а також пра‑
ва та відповідальність учасників державного про‑
гнозування та розроблення програм економічного 
і соціального розвитку.

По друге, це Земельний кодекс України [4, с. 1, 
3], який регулює взаємовідносини між землевласни‑
ками, землекористувачами та учасниками земель‑
них відносин. Ці законодавчі важелі хоч і оновлю‑
ються та допускають оптимізацію деяких процесів 
пожвавлення економічного росту, що позитивно 
впливає на розвиток сільських і туристичних тери‑
торій, але швидкість їх оновлення є повільною для 
дієвого впливу на мінливе зовнішнє середовище.

Наступною важливою складовою компонентою 
є методи соціально‑економічного розвитку сіль‑
ських і туристичних територій. Як вже зазнача‑
лося вище, землевласники та державні установи 
мають певний досвід в організації та впроваджен‑
ні методів для соціально‑економічного розвитку 
територій, а саме: метод розбудови інфраструк‑
тури, метод оновлення існуючої інфраструктури 
територій, метод зміни функціонального призна‑
чення територій [2, с. 2–23].

Перший метод включає в себе забудову сіль‑
ської або туристичної території об’єктами інф‑
раструктури, які призначені для комерційного 
використання, а саме торгові центри, заклади 
харчування, лікарські центри, санаторії, курор‑
ти, господарські будівлі, музеї тощо. Другий 
метод включає в себе оновлення існуючої інфра‑
структури. Так, наприклад, це оновлення та ре‑
конструкція берегових ліній, пляжів, санаторіїв, 
курортів, лікарських центрів. Метод зміни функ‑
ціонального призначення територій дозволяє змі‑
нити статус певної ділянки для використання її 
у туристичних або сільськогосподарських цілях. 

Проте зазначимо, що цей метод використовують 
в останню чергу, тому що він потребує зміни ста‑
тусу певної території. Але перелік цих методів 
є недостатнім та потребує доповнення, так як ці 
методи окрім переваг розвитку сільських і турис‑
тичних територій мають суттєві недоліки. До ос‑
новних недоліків можна віднести такі як високі 
корупційні ризики, довгострокова реалізація, по‑
гіршення екологічної рівноваги в регіоні. Висо‑
кі корупційні ризики пов’язані з тим, що деякі 
фірми забудовники можуть використовувати ново‑
створені об’єкти як місце «відмивання» незаконно 
отриманих коштів, деякі посадові особи можуть 
вимагати певні відсотки від власників курортів 
та санаторіїв. Довгострокова реалізація проектів 
небезпечна тим, що через брак коштів неможливо 
буде їх виконати та вони будуть «заморожені» на 
досить довгий час. Крім того, погіршення еколо‑
гічної рівноваги в регіоні несе в собі небезпечні 
наслідки для фауни та флори, яка має ареал іс‑
нування в регіоні. Людське втручання в біологіч‑
ні процеси може призвести до зникнення певних 
водойм, струмків та представників дикої природи.

Саме тому для покращення соціально‑ еконо‑
мічного розвитку сільських і туристичних тери‑
торій необхідно використовувати окрім перших 
трьох методів ще й такі новітні методи (рис. 1).

Метод розповсюдження інформації про сільські 
та туристичні території включає в себе такі діє‑
ві компоненти, як поширення реклами в засобах 
масової інформації, а також даних щодо унікаль‑
них властивостей певної території чи готовності 
до співпраці з інвесторами у сфері їх розвитку. 
До того ж цей метод може включати видання доз‑
волів на використання територій чи певної місце‑
вості для проведення зйомок реклами та фільмів 
з дотриманням місцевого законодавства.

Рис. 1. Новітні методи соціально‑економічного розвитку сільських і туристичних територій
Джерело: запропоновано автором
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Метод відбору рентабельних об’єктів та інфра‑
структури має на меті відбір тільки тих об’єк‑
тів, які є не довгостроковими за реалізацією та 
принесуть більш високий прибуток. Це дозволить 
реалізувати певний проект, а в подальшому при‑
ступити до реалізації великих об’єктів. Також 
цей метод є актуальним для територій, які мають 
занедбані основні об’єкти інфраструктури та по‑
требують відновлення.

Метод ініціативи щодо розвитку інфраструкту‑
ри сільських та туристичних територій включає 
в себе опитування серед інвесторів, в який проект 
вони хотіли б вкласти свої кошти, та на основі їх 
відповідей представити варіанти територій, які є 
в Україні та які відповідають вимогам потенцій‑
них інвесторів. Включення цього методу дозволить 
зменшити витрати часу для фінансового гравця 
на ринку та задіяти для подальшого пожвавлення 
певну територію, яка потребує розвитку.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямі. Отже, як 
вже зазначалось розвиток сільських і туристичних 
територій впливає на збільшення доходної частини 
місцевих бюджетів та дозволить підвищити еконо‑
мічні показники рентабельності конкретної тери‑
торії. Але основною причиною незадовільного ста‑
ну справ, що впливають на розвиток територій, є 

те, що законодавство не встигає швидко реагувати 
на зміни в зовнішньому середовищі та адаптува‑
тись під них. Окрім цього методів, що використо‑
вуються для розвитку сільських і туристичних 
територій недостатньо. У зв’язку з цим необхідно 
постійно аналізувати відкриті джерела інформації 
на тему нових методів щодо покращення соціаль‑
но‑економічного розвитку сільських і туристичних 
територій. Виходячи з цього, запропоновано такі 
дієві методи як метод розповсюдження інформації 
про сільські та туристичні території, метод від‑
бору рентабельних об’єктів та інфраструктури та 
метод ініціативи щодо розвитку інфраструктури 
сільських та туристичних територій. Позитивний 
ефект від провадження даних методів стане в на‑
годі землевласникам та державним установам, які 
прагнуть покращити стан соціально‑ економічного 
розвитку сільських і туристичних територій.

Майбутні перспективи розвитку територій вка‑
зують на те, що в залежності від ситуації інвес‑
тори прагнутимуть знайти для себе перспективну 
та найприбутковішу територію для вкладення ін‑
вестицій. І для того, щоб завжди бути готовим до 
нових викликів у сфері соціально‑ економічного 
розвитку необхідно бути в курсі останніх новин 
у проблемах та питаннях розвитку сільських і ту‑
ристичних територій.
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УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ОСНОВНИХ  
БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА

УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬНОСТЬЮ ОСНОВНЫХ  
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

PROFITABILITY MANAGEMENT OF MAJOR  
BUSINESS PROCESSES ENTERPRISES

Анотація. На сучасному етапі розвитку ринкових відносин в Україні, молочна галузь являється однією з найбільш 
потужних сфер, що здатна в повному обсязі задовольнити існуючий попит на вітчизняному ринку та експортувати про-
дукцію за кордон. Не зважаючи на це, ефективність управління прибутковістю основних бізнес- процесів на підприєм-
ствах молочної галузі також залежить від впливу мінливих факторів зовнішнього середовища, що зумовлюють падіння 
рентабельності, втрату позицій на ринку та зниження рівня конкурентоспроможності. Однак, в силу того, що молочна 
продукція купується споживачами навіть в кризових умовах, тобто попит на неї не зникає, а навпаки вітчизняна продук-
ціє стає більш популярною — прибутковість основних виробників ринку молочних виробів суттєво не скорочується. Проте 
виробники мають враховувати той факт, що динамічна зміна факторів зовнішнього середовища, вимагає перегляду 
підходів до управління прибутковістю основних бізнес- процесів. Для ефективного управління підприємством у цілому й 
таким важливим показником як прибуток, зокрема, необхідне удосконалення існуючих інструментів управління, а також 
розробка нових, що відповідають сучасним економічним умовам. Таким чином, постає питання пошуку нових шляхів, 
щодо управління процесом формування прибутковості з метою підвищення ефективності діяльності таких підприємств, 
що в свою чергу вимагає постійної модернізації своєї діяльності, прийняття економічно- обґрунтованих управлінських 
рішень щодо зниження собівартості і підвищення рівня конкурентоспроможності продукції.

Ключові слова: прибуток, прибутковість, управління прибутковістю підприємства.

Аннотация. На современном этапе развития рыночных отношений в Украине молочная отрасль является одной 
из наиболее мощных сфер, способной в полном объеме удовлетворить существующий спрос на отечественном рынке 
и экспортировать продукцию за рубеж. Несмотря на это, эффективность управления прибыльностью основных бизнес- 
процессов на предприятиях молочной отрасли также зависит от влияния изменяющихся факторов внешней среды, обу-
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славливающих падение рентабельности, потерю позиций на рынке и снижение уровня конкурентоспособности. Однако, 
в силу того, что молочная продукция покупается потребителями даже в кризисных условиях, то есть спрос на нее не 
исчезает, а наоборот отечественная продукция становится более популярной — доходность основных производителей 
рынка молочных изделий существенно не сокращается. Однако производители должны учитывать тот факт, что динами-
ческое изменение факторов внешней среды требует пересмотра подходов к управлению доходностью основных бизнес- 
процессов. Для эффективного управления предприятием в целом и столь важным показателем как прибыль, в частности, 
необходимо усовершенствование существующих инструментов управления, а также разработка новых, отвечающих 
современным экономическим условиям. Таким образом, возникает вопрос поиска новых путей, по управлению процессом 
формирования прибыльности с целью повышения эффективности деятельности таких предприятий, что в свою очередь 
требует постоянной модернизации своей деятельности, принятия экономически обоснованных управленческих решений 
по снижению себестоимости и повышению уровня конкурентоспособности продукции.

Ключевые слова: прибыль, прибыльность, управление прибыльностью предприятия.

Summary. At the present stage of development of market relations in Ukraine, the dairy industry is one of the most powerful 
areas that is able to fully meet the existing demand in the domestic market and export products abroad. Nevertheless, the ef-
fectiveness of managing the profitability of key business processes in the dairy industry also depends on the impact of changing 
environmental factors, leading to falling profitability, loss of market position and reduced competitiveness. However, due to 
the fact that dairy products are bought by consumers even in crisis conditions, ie demand for it does not disappear, but on the 
contrary, domestic products become more popular — the profitability of major producers of dairy products is not significantly 
reduced. However, manufacturers must take into account the fact that the dynamic change of environmental factors requires a 
review of approaches to managing the profitability of major business processes. For effective management of the enterprise as 
a whole and such an important indicator as profit, in particular, it is necessary to improve existing management tools, as well as 
the development of new ones that meet modern economic conditions. Thus, there is a question of finding new ways to manage 
the process of profitability in order to increase the efficiency of such enterprises, which in turn requires constant modernization 
of their activities, making economically sound management decisions to reduce costs and increase product competitiveness.

Key words: profit, profitability, profitability management of the enterprise.

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Необхідність нарощення ефективності діяль‑

ності підприємств ставить перед ними завдання 
удосконалення фінансового забезпечення в напрямі 
формування перспектив стабільного довгостроково‑
го розвитку, що можливе лише за умови наявності 
у підприємства належного ресурсного підґрунтя 
та високого рівня прибутковості. При цьому саме 
фінансова складова відтворювального процесу є 
потужним каталізатором розвитку підприємства, 
а тому пошук найбільш доцільних схем та ме‑
ханізмів фінансового забезпечення прибуткової 
діяльності підприємства стає першочерговим ви‑
кликом в умовах зовнішніх метаморфоз, що нині 
відбуваються у вітчизняній економіці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проб‑
лемам управління прибутковістю основних бізнес‑ 
процесів підприємств висвітлено в значній кількості 
наукових робіт вчених‑ економістів: В. М. Шелудько 
[1], М. Д. Білик [2], Н. Г. Пігуль [3], І. А. Бланк [4], 
Ф. Ф. Бутинець [5], М.Г Савицька [6]., М. Г. Чума‑
ченко [7], С. В. Мочерний [8], та інші.

Формулювання цілей статті. Ціль статті поля‑
гає в обґрунтуванні науково‑ методичних положень 
та практичних рекомендацій щодо підвищення 
ефективності управління прибутковістю основних 
бізнес‑ процесів ТДВ «Яготинський маслозавод».

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
сьогоднішній день прибуток є основним джерелом 
фінансування діяльності суб’єкта господарювання, 

задоволення фінансових інтересів власників під‑
приємства і його найманих робітників. Завдяки 
своїй природі, дана категорія в економічній літе‑
ратурі розглядається з різних точок зору, в зв’яз‑
ку з цим виникає об’єктивна необхідність уточ‑
нення сутності прибутку.

Прибутковість підприємства — це дохідність, 
окупність вкладених витрат і використаного май‑
на, кінцевий результат діяльності підприємства, 
що характеризується сумою отриманого прибутку 
на одиницю відповідних складових процесу ви‑
робництва або сукупних витрат підприємства [1].

Процес управління прибутковістю основних 
бізнес‑ процесів підприємства повинен відбуватися 
в певній послідовності і забезпечувати реалізацію 
головної мети і основних завдань цього управлін‑
ня. Функціональна спрямованість об’єктів управ‑
ління прибутком відповідно до загальноприйнятих 
стандартів підрозділяється на два основних види: 
управління формуванням прибутку і управління 
розподілом і використанням прибутку.

Мета управління прибутковістю підприємства 
зумовлює необхідність пошуку шляхів найбільш 
ефективного його формування та оптимального 
розподілу, що спрямовані на забезпечення сталого 
розвитку підприємства, підвищення ефективності 
поточної діяльності та діяльності в перспективі, 
а також зростання ринкової вартості бізнесу.

Таким чином, виражений через різницю сукуп‑
ного доходу та сукупних витрат із урахуванням 
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оподаткування, прибуток як чистий дохід від під‑
приємницької діяльності є винагородою за здійс‑
нення підприємницької діяльності із урахуванням 
її ризикованості.

Головною метою управління прибутковістю є 
визначення напрямів найефективнішого його фор‑
мування та оптимального розподілу, які спрямо‑
вані на забезпечення розвитку діяльності підпри‑
ємства та зростання його ринкової вартості.

Виходячи з головної мети, управління прибут‑
ковістю підприємства дає змогу вирішувати такі 
завдання (рис. 1).

Висока роль прибутку в розвитку підприємства 
і забезпеченні інтересів його власників і персо‑
налу визначають необхідність ефективного і без‑
перервного забезпечення прибутковості. Забезпе‑
чення прибутковості являє собою процес розробки 
і прийняття управлінських рішень за всіма ос‑
новними аспектами його формування, розподілу, 
використання і планування на підприємстві.

Забезпечення ефективного управління прибут‑
ковістю основних бізнес‑ процесів підприємства 
визначає ряд вимог до цього процесу, основними 
з яких є [3, с. 24]:
 – інтегрованість із загальною системою управління 
підприємством. В якій би сфері діяльності під‑
приємства не приймалося управлінське рішення, 
воно прямо або побічно впливає на прибуток. 
Забезпечення прибутковості безпосередньо пов’я‑
зано з виробничим менеджментом персоналу, 
інвестиційним, фінансовим і деякими іншими 
видами функціонального менеджменту;

 – комплексний характер формування управлінських 
рішень. Всі управлінські рішення в області фор‑
мування і використання прибутку найтіснішим 

чином пов’язані між собою і мають прямий або 
непрямий вплив на кінцеві результати управління 
прибутком. У ряді випадків цей вплив може носи‑
ти суперечливий характер. Так, наприклад, здійс‑
нення високоприбуткових фінансових вкладень 
може викликати дефіцит фінансових ресурсів, що 
забезпечують виробничу діяльність, і як наслідок

 – істотно зменшити розмір операційного прибутку. 
Тому управління прибутком і рентабельністю 
має розглядатися як комплексна система дій, що 
забезпечує розробку взаємозалежних управлін‑
ських рішень, кожне з яких вносить свій внесок 
в результативність формування і використання 
прибутку по підприємству в цілому;

 – високий динамізм управління. Навіть найбільш 
ефективні управлінські рішення в області фор‑
мування і використання прибутку, розроблені і 
реалізовані на підприємстві в попередньому пері‑
оді, не завжди можуть бути повторно використані 
на наступних етапах його діяльності. Перш за 
все, це пов’язано з високою динамікою факторів 
зовнішнього середовища на стадії переходу до 
ринкової економіки, і в першу чергу — зі зміною 
кон’юнктури товарного і фінансового ринків. Крім 
того, змінюються в часі і внутрішні умови функ‑
ціонування підприємства особливо на етапах пере‑
ходу до наступних стадій його життєвого циклу.

 – багатоваріантність підходів до розробки окремих 
управлінських рішень.
Підготовка кожного управлінського рішення 

в сфері формування, розподілу і використання 
прибутку повинна враховувати альтернативні 
можливості дій. При наявності альтернативних 
проектів управлінських рішень їх вибір для ре‑
алізації повинен бути заснований на системі 

Рис. 1. Основні завдання системи управління прибутковості основних бізнес‑ процесів підприємства
Джерело: складено автором на основі [9]
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критеріїв, що визначають політику управління 
прибутком підприємства. Система таких критері‑
їв встановлюється самим підприємством [8, с. 52].

Бланк І. О. виділяє п’ять основних принци‑
пів, що лежать в основі управління прибутком 
[4, с. 23–26]:
 – інтегрованість із загальною системою управління 
підприємством; 

 – комплексний характер прийняття управлінських 
рішень;

 – високий динамізм управління;
 – варіативність підходів до розробки окремих 
управлінських рішень;

 – орієнтованість на стратегічні цілі розвитку під‑
приємства.
Система управління прибутком підприємства 

наведена на рис. 2.
З рис. 2 видно, що основними складовими сис‑

теми управління прибутком є його формування 
та розподіл. Отриманий загальний прибуток ви‑
користовується в першу чергу на сплату відсотків 
банку за кредитами, встановлених податків і пла‑
тежів до бюджету.

Таким чином, процес управління прибутком — це 
комплексний процес розробки та реалізації обґрун‑
тованих управлінських рішень у розрізі процесів 
формування, розподілу, використання прибутку, 
спрямованих на забезпечення стійкого підвищен‑
ня прибутковості, ринкової вартості та досягнення 

довгострокового економічного розвитку підприємства, 
що сприяє успішній реалізації його головної мети.

Нижче запропоновано аналіз ефективності 
управління прибутковістю основних бізнес‑ процесів 
ТДВ «Яготинський маслозавод», що входить до 
групи компаній «Молочний альянс» — лідера мо‑
лочної галузі України.

У табл. 1 подано динаміку основних фінан‑
сових результатів діяльності ТДВ «Яготинський 
маслозавод»

Отже, як свідчать дані табл. 1, зростання ха‑
рактерне лише для показника сукупного капіталу. 
Він виріс на 11,43% за період 2018–2019 року та 
на 14,17% за 2019–2020 роки. Усі інші показни‑
ки нажаль показують тенденцію зниження.

Оскільки рентабельність більш змістовно, ніж 
прибуток, зображають кінцеві результати госпо‑
дарювання розрахуємо коефіцієнт рентабельності 
на ТДВ «Яготинський маслозавод».

Рентабельність показує, наскільки прибуткова 
діяльність підприємства. Відповідно, чим вищі 
коефіцієнти рентабельності — тим ефективніша 
діяльність підприємства. Тому, на сьогоднішній 
день, підприємство повинно прагнути досягти 
більш високих показників, а керівництво повинно 
визначати шляхи їх зростання [16].

Далі дослідимо показники рентабельності на 
прикладі досліджуваного підприємства ТДВ «Яго‑
тинський маслозавод» (табл. 2).

Рис. 2. Процес управління прибутку на підприємстві
Джерело: складено автором на основі [4, с. 25]
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Із розрахунків видно, що рентабельність сукуп‑
ного капіталу на ТДВ «Яготинський маслозавод» 
у 2018–2020 роках була позитивною. Це дозволяє 
стверджувати, що продуктивність ресурсів підпри‑
ємства у 2018 р., 2019 р. та в 2020 р. була на 
рівні 21%, 14% та 83% відповідно.

Більш песимістичні значення показника рента‑
бельності власного капіталу. Так, зафіксовано, що 
рентабельність власного капіталу протягом трьох 
років знижується. У 2018 р., 2019 р. та в 2020 р. 
показники складали 56%, 35% та 22% відповід‑
но. Це означає, що рентабельність інвестицій, 
первісно спрямованих, а згодом і реінвестованих 
у підприємство його власниками була негативною 
та на досить низькому рівні.

Аналіз рентабельності продажів показав, що 
динаміка показника валової рентабельності реа‑
лізованої продукції на ТДВ «Яготинський масло‑
завод» також йде на спад. У 2018 році показник 
складав 26%, 2019 р. — 19%, 2020 р. — 16%.

Окрім цього відмітимо, що в 2018 р., 2019 р. 
та 2020 р. одна гривня реалізованої підприємством 
продукції приносила 79, 58, та 40 копійок прибутку.

Безумовно, негативною тенденцією є змен‑
шення показників загальної рентабельності 

підприємства, у 2018 р. він склав 78%, 2019 р. — 
46%, 2020 р. — 35%.

Досягнутий рівень рентабельності є на досить 
високому рівні для підприємства таких масш‑
табів, хоча показник і має тенденцію до спаду. 
Спостерігаються також зниження показників 
рентабельності запасів (2018 р. складає 179%, 
2019 р. — 116%, 2020 р. — 73%).

Висновки та перспективи. Аналіз показників 
рентабельності ТДВ «Яготинський маслозавод» 
показав, що процес управління формуванням при‑
бутку на підприємстві відбувається досить ефек‑
тивно. З врахуванням цього, можна зробити ви‑
сновок, що подальше зростання обсягу прибутку 
на обраному підприємстві можливе за рахунок:
 – нарощення обсягів виробництва і реалізації то‑
варів;

 – зменшення витрат на виробництво продукції;
 – кваліфікованого здійснення цінової політики;
 – грамотної побудови договірних відносин з поста‑
чальниками, посередниками, покупцями;

 – підвищення якості продукції;
 – постійного проведення наукових досліджень ана‑
лізу ринку, поведінки споживачів і конкурентів.

Таблиця 1
Динаміка змін показників для розрахунку прибутку компанії ТДВ «Яготинський маслозавод»  

за 2018–2020 роки

№ Показник 2018 2019 2020
Δ2019/2018 2020/2019

+/– % +/– %

1 Сукупний капітал 1217950 1357108 1549405 139158 11,43% 192297 14,17%

2 Власний капітал 454715 528350 592784 73635 16,19% 64434 12,20%

3 Чистий дохід від реалізації 
продукції

3201672 3160485 3166323 –41187 –1,29% 5838 0,18%

4 Валовий прибуток 859321 593733 508455 –265588 –30,91% –85278 –14,36%

5 Прибуток від операційної 
діяльності

367868 297379 223338 –70489 –19,16% –74041 –24,90%

6 Чистий прибуток 253709 184741 129547 –68968 –27,18% –55194 –29,88%

Джерело: складено автором на основі [10–12]

Таблиця 2
Основні показники рентабельності компанії ТДВ «Яготинський маслозавод» за 2018–2020 роки

№ Показник
Роки

2018 2019 2020

Рентабельність інвестицій (капіталу)

1. Рентабельність сукупного капіталу 0,21 0,14 0,83

2. Рентабельність власного капіталу 0,56 0,35 0,22

Рентабельність продажів

3. Валова рентабельність реалізованої продукції 0,26 0,19 0,16

4. Операційна рентабельність реалізованої продукції 0,12 0,09 0,07

5. Чиста рентабельність реалізованої продукції 0,79 0,58 0,4

6. Загальна рентабельність виробничих запасів 1,79 1,16 0,73

7. Загальна рентабельність підприємства 0,78 0,46 0,35

Джерело: складено автором на основі [10–12]
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КЛІЄНТООРІЄНТОВАНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ  
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ  

ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ  
ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ  

ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСТОРАННОГО ХОЗЯЙСТВА

CLIENT CUSTOMER ORIENTATION AS A TOOL  
FOR FORMATING COMPETITIVE ADVANTAGES  

OF RESTAURANT ENTERPRISES

Анотація. Розглянуто теоретичні основи конкуренто- спроможності в індустрії гостинності, формування клієнто- 
рієнтованості та підвищення рівня лояльності споживачів в закладах індустрії гостинності. Обґрунтовано шляхи розвит-
ку  клієнторієн- тованого підходу в готельно–рестораному бізнесі.

Ключові слова: клієнторієнтованість, клієнторієнтований підхід, алгоритм оцінки, фактори формування.

Аннотация. Рассмотрены теоретические основы конкуренто- способности в индустрии гостеприимства, формирова-
ния клиентоориентированности и повышения уровня лояльности потребителей в заведениях индустрии гостеприимства. 
Обоснованы пути развития клиенториентированного подхода в гостинично- рестораном бизнесе.

Ключевые слова: клиенториентированность, клиенториенти- рованный подход, алгоритм оценки, факторы форми-
рования.

Summary. The theoretical foundations of competitiveness in the hospitality industry are considered, formation of client- 
orientation and increase of level of loyalty of consumers in establishments of the industry of hospitality are considered. The 
ways of development of the client- oriented approach in the hotel and restaurant business are substantiated.

Key words: customeroriented, customeroriented approach, evaluation algorithm, formation factors.
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Постановка проблеми. Основною метою під‑
приємств, які мають намір залишатися на 

ринку у довгостроковій перспективі та отримува‑
ти стабільний прибуток, є задоволення не лише 
наявних, але й прихованих потреб споживача. 
На сьогоднішній день необхідно постійно аналі‑
зувати ринок ресторанних послуг та визначати 
його основні тенденції розвитку, які надають нові 
можливості підприємцям для заснування бізнесу 
в перспективних сегментних нішах, що в свою 
чергу призведе до активного розвитку ресторанного 
бізнесу в Україні.

Таким чином, клієнтоорієнтованість підпри‑
ємств має бути не лише новою філософією їхньої 
діяльності, але й новітньою парадигмою ведення 
бізнесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ос‑
новною базою для проведення даного наукового 
дослідження виступали роботи вітчизняних і за‑
рубіжних вчених‑ економістів, які займаються ви‑
вченням проблеми сталого розвитку і функціону‑
вання підприємств індустрії гостинності, зокрема 
В. О. Александрової [1], Дж. Блума [11], Л. Верга‑
на Кастро [12], М. Мульфорда Хайтоса, В. С. Най‑
дюк [7], Д. А. Панової [5], Г.Т. П’ятницької [6; 7], 
О. І. Табенської [8] та ін. Вчені висувають думку, 
що фактори зовні‑ шнього і внутрішнього середо‑
вища закладу ресторанного господарства безпосе‑
редньо впливають на сам процес управління роз‑
витком підприємством, і з цим досить складно не 
погодитися. Безслівно, формування конкурентних 
переваг ресторанного господарства — дуже склад‑
ний і трудомісткий процес. Його складність по‑
лягає саме у відкритій системі, яка розвивається 
в динамічному навколишньому середовищі і скла‑
дається з великої кількості елементів, що пов’я‑
зані між собою та характеризують можливості 
будь‑якого конкретного підприємства. Тому слід 
зазначити, комплексне вивчення дії факторів як 
позитивного, так і негативного впливу значною 
мірою впливає на активний розвиток сфери гос‑
тинності і надає можливість формування її кон‑
курентних переваг.

Виклад основного матеріалу дослідження. Клі‑
єнтоорієтованість, як сучасна концепція в межах 
теорії управління, базується на дослідженні по‑
треб клієнтів та їх схильностей до вибору товарів 
чи послуг, що дозволяє приймати управлінські 
рішення щодо ефективної політики утримання на‑
явних та залучення нових клієнтів, забезпечення 
споживчої лояльності клієнтів до підприємства.

Якщо розглядати систему управління підпри‑
ємством в цілому, то клієнтоорієнтований підхід 
служить основою для управління взаємовідноси‑
нами з клієнтами, яке, в свою чергу, базується на 
управлінні процесами залучення, обслуговування 
та продажів, підтримки споживачів, аналізу клі‑
єнтських даних. Весь цей процес супроводжується 

формуванням та обробкою клієнтської бази да‑
них. База даних клієнтів служить основою для 
прийняття управлінських рішень керівництвом 
компанії, що підтримує клієнтоорієнтованість 
в бізнесі.

Концепція клієнтоорієнтованого підходу пе‑
реносить акценти у маркетинговій діяльності із 
застосування традиційного інструментарію мар‑
кетингу на формування систем, що виявляють ін‑
дивідуалізовані прояви взаємодії зі споживачами.

Клієнтоорієнтований підхід дозволяє швидко 
адаптуватися до динамічного ринкового середови‑
ща, управляти відносинами з клієнтами, проводити 
їх моніторинг, підтримувати і розвивати найбільш 
цінних і значущих клієнтів, виводити з системи 
клієнтів, котрі є для компанії баластом, і оновлю‑
вати систему новими продуктивними клієнтами.

Таким чином, клієнтоорієнтований підхід роз‑
глядає клієнтів як основний ресурс організації, 
що забезпечує її прибутковість, ефективність, кон‑
курентоспроможність і безпосередньо впливає на 
ефективність виробничого потенціалу.

Основним суб’єктом, котрий реалізує клієнтоорі‑
єнтований підхід в організації, є її персонал. Клієн‑
тоорієнтованість персоналу — це сукупність знань, 
умінь, навичок, які завдяки відповідній мотивації, 
цінностям, настановам і особистим якостям співро‑
бітників сприяють формуванню певної поведінки, 
встановленню і підтримці відносин із клієнтами 
для отримання необхідного результату [3].

В літературі наразі не існує чіткого визначення 
поняттю «клієнтоорієнтованість персоналу». Так 
наприклад, Д. Панов запевняє, що — клієнтоо‑
рієнтованість персоналу — це коли клієнт пішов 
задоволеним. Задоволення клієнта залежить від 
найменших дрібниць, а саме як тебе зустріли, як 
посміхнулися, як обслужили, який навколо був 
інтер’єр, як виглядають інші відвідувачі і персо‑
нал, яка музика грає та інше [4, с. 7]. Н. Шику‑
нова стверджує, що — клієнтоорієнтований пер‑
сонал — це той персонал, основним для якого є 
цінність клієнта [9]. Дж. Шоул також не надає 
чіткого визначення, він пише про те, що — клієн‑
тоорієнтовані співробітники — це ті, які люблять 
і поважають людей, а також володіють такими 
якостями, як моторність, товариськість, ентузіазм 
[10, с. 28]. Очевидно, що вчені відзначають схожі 
характеристики персоналу і його поведінки, але 
не дають точного визначення клієнтоорієнтовано‑
сті персоналу.

Підсумовуючи всі погляди вище зазначених 
вчених, можна визначити клієнтоорієнтованість 
персоналу як сукупність певних знань, умінь та 
навичок, які, завдяки відповідним цінностям, 
настановам і особистим якостям співробітників, 
будуть сприяють певній поведінці і встановленню 
та підтриманню відносин зі споживачами для от‑
римання необхідного результату [3, с. 10].
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Основною ознакою розвиненого клієнтоорієнто‑
ваного підходу є наявність політики формування 
клієнтської бази, ключових способів визначення 
її основних цілей, пріоритетів та ресурсів.

Все більше і більше компаній, які спираються 
на клієнтоорієнтованість, з метою максимальної 
задоволеності споживача, запускають програми 
лояльності, які допомагають підвищити увагу на‑
явних та потенційних споживачів їх послуг та, 
за рахунок цього, збільшити свій прибуток. В на‑
слідок цього, задоволений споживач, з великою 
ймовірністю, поділиться радістю від отримання 
бонусів своєму оточенню, розповість про них в со‑
ціальних мережах та/або на форумах, тим самим 
це буде сприяти збільшенню потоків споживачів.

Лояльний гість — велика цінність для ком‑
панії. З його допомогою можливо поліпшити 
продукт, оскільки такий гість надає якісний 
зворотний зв’язок, що в свою чергу допомагає 
поліпшити загальні характеристики продукції та 
обслуговування.

На рис. 1 відображено елементи, що допома‑
гають формувати клієнтоорієнтованість компанії.

Проаналізувавши рис. 1 можна зробити ви‑
сновок, що взаємозв’язок між внутрішнім 
і зовнішнім середовищем компанії, безпосередньо 
формується саме за рахунок механізмів клієнтоо‑
рієнтованості, і якомога ефективніше будуть нала‑
годжені комунікації та партнерство, тим продук‑
тивнішими будуть взаємовідносини.

Також, необхідно виокремити вигоди клієн‑
тоорієнтованого підходу для компаній, окрім 
отримання конкурентних переваг та додатково‑
го прибутку. Встановлення довгострокових взає‑
мовідносин із споживачами надає змогу знизити 
транзакційні витрати ринкових угод, таких як: 
пошук інформації, укладання контрактів, вимі‑
рювання якості товару, захисту прав власності.

Висновки. Узагальнюючи, слід зазначити, що 
клієнтоорієнтований підхід в управлінні потенціа‑
лом підприємства пов’язаний зі зміною розуміння 
цінності клієнта для підприємства, котрий є його 
головною персоною при формуванні товарної, ко‑
мунікаційної та інших політик підприємств, які 
покладаються в основу їх діяльності й розвитку. 
Крім цього, маркетинг, що максимально врахо‑
вує переваги клієнта при формуванні ринкового 
потенціалу, розглядається як можливість довго‑
строкових інвестицій підприємства, що вплива‑
ють не лише на витрати, але і на його стратегію 
і вартість у майбутньому, на величину сукупного 
потенціалу і перспективи розвитку.

Отже, клієнтоорієнтований підхід до управлін‑
ня підприємством є одним з ефективних методів 
підвищення конкурентоспроможності підприєм‑
ства. Він дає змогу підприємству позиціонувати 
себе як таке, що краще за конкурентів може задо‑
вольнити потреби споживачів, створити цінність 
та отримати лояльність споживачів на значний 
час.

Рис. 1. Взаємозв’язок елементів, що включаються у механізм клієнтоорієнтованості компанії [2, с. 216]
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ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ І БУХГАЛТЕРСЬКИЙ РИЗИКИ  
У БІЗНЕС–МОДЕЛІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ И БУХГАЛТЕРСКИЙ РИСКИ  
В БИЗНЕС–МОДЕЛИ СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

ENTREPRENEURIAL AND ACCOUNTING RISKS  
IN THE BUSINESS MODEL OF A BUSINESS ENTITY

Анотація. На основі вивчення теорії та практики у статті розкрито питання, яке стосується визначення місця підпри-
ємницького і бухгалтерського ризиків у бізнес- моделі суб’єкта господарювання, а також наведено відповідні висновки 
і пропозиції у цьому напрямі, зокрема: у сукупності бухгалтерський і підприємницький ризики у бізнес- моделі суб’єкта 
господарювання включають ризики недостовірності обліку та звітності про його фінансовий стан, ризики повної чи ча-
сткової втрати підприємством частини своїх ресурсів, майна чи грошового внеску, недоодержання доходів, в тому числі 
і ризик банкрутства, характерний для ринкових відносин.

Ключові слова: ризик, підприємницький ризик, бухгалтерський ризик, оцінка ризику, управління підприємницькими 
ризиками.

Аннотация. На основе изучения теории и практики в статье раскрыты вопросы, касающиеся определение места 
предпринимательского и бухгалтерского рисков в бизнес- модели субъекта хозяйствования, а также приведены соот-
ветствующие выводы и предложения в этом направлении, в частности: в совокупности бухгалтерский и предпринима-
тельский риски в бизнес- модели предприятия включают риски недостоверности учета и отчетности о его финансовом 
состоянии, риски полной или частичной потери предприятием части своих ресурсов, имущества или денежного взноса, 
недополучение доходов, в том числе и риск банкротства, характерный для рыночных отношений.

Ключевые слова: риск, предпринимательский риск, бухгалтерский риск, оценка риска, управление предпринима-
тельскими рисками.
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Summary. Based on the study of theory and practice, the article reveals issues related to determining the place of entrepre-
neurial and accounting risks in the business model of a business entity, as well as presents the relevant conclusions and propos-
als in this direction, in particular: in the aggregate, accounting and entrepreneurial risks in the business model of an enterprise 
include the risks of inaccurate accounting and reporting on its financial condition, the risks of complete or partial loss by the 
enterprise of part of its resources, property or cash contribution, shortfall in income, including the risk of bankruptcy, typical 
for market relations.

Key words: risk, entrepreneurial risk, accounting risk, risk assessment, entrepreneurial risk management.

Вступ. Як відомо, сьогодні в умовах ринкової еко‑
номіки ризик є ключовим елементом підприєм‑

ницької діяльності (підприємництва) [1–4]. У ст. 42 
Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. 
№ 436‑IV із змінами, внесеними згідно із Законами 
України, зазначено, що: «Підприємництво — це 
самостійна, ініціативна, систематична, на власний 
ризик господарська діяльність, що здійснюється 
суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою 
досягнення економічних і соціальних результатів та 
одержання прибутку» [5]. «Однак процес прийняття 
відповідальності одночасно є й процесом прийнят‑
тя на себе ризику. Отже, здатність і готовність 
до ризику — якість, що притаманна підприємцю. 
В умовах політичної й економічної нестабільності 
міра ризику значно зростає. …» [4, c. 6] (Л. Донець).

Звідси очевидно, що: «… Вміння вчасно визна‑
чити ризик, мінімізувати його — важливе завдан‑
ня для успішного розвитку підприємства. … « [6, 
с. 104]. Все це обумовило актуальність теми до‑
слідження, його доцільність і важливість у цьому 
напрямі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Так, 
перш ніж вивчати види ризиків у підприємни‑
цтві, необхідно зазначити, що: «Ціну ризику (ЦР) 
у найзагальнішому вираженні можна визначити 
як різницю між очікуваним (запланованим без 
урахування ризику) прибутком від певного під‑
приємницького проекту (По) та прибутком із імо‑
вірним ризиком (Пр), тобто за формулою: ЦР = 
= По – Пр» [6, с. 105] (В. Рєзнікова, Р. Стефанчук).

В контексті цього тут необхідно також відмі‑
тити, що: «… Система показників оцінки ризи‑
ку — це сукупність взаємопов’язаних показників, 
націлена на розв’язання конкретних завдань під‑
приємницької діяльності. В умовах визначеності 
група показників оцінювання ризику включає фі‑
нансові показники, які відображають наявність, 
розміщення і використання фінансових ресурсів 
і тим самим дають можливість оцінити ризик на‑
слідків результатів діяльності компанії. Як вихід‑
на інформація при оцінюванні ризику використо‑
вується бухгалтерська звітність підприємства: 
баланс (Звіт про фінансовий стан), що фіксує май‑
нове і фінансове становище організації на звітну 
дату; звіт про прибутки та збитки, який становить 
результати діяльності за звітний період. Основні 
фінансові ризики, що оцінюються компаніями, 
такі: ризики втрати платоспроможності; ризики 

втрати фінансової стійкості і незалежності; ризи‑
ки структури активів і пасивів» [7, c. 85] (Т. За‑
вора, А. Лебедин); «… Головне завдання якісно‑
го аналізу полягає в одержанні інформації про 
структуру, властивості об’єкта і наявних ризиків, 
у визначенні факторів ризику й обставин, що при‑
водять до ризикових ситуацій. Шляхом якісного 
аналізу виявляються джерела, причин, факторів 
ризиків, установлюються потенційні зони ризи‑
ків, його види. … При кількісному аналізі ризи‑
ку можуть використовуватися … групи методів: 
статистичні, експертних оцінок та розрахунково‑ 
аналітичні» [4, c. 89] (Л. Донець).

Аналіз понятійного апарату дефініцій «ризик», 
«бухгалтерський ризик» і «підприємницький ри‑
зик» дозволяє визначити місце підприємницького 
та бухгалтерського ризиків у бізнес‑ моделі суб’єк‑
та господарювання (рис. 1).

Водночас з’ясовано, що сьогодні основними 
методами подолання і нейтралізації негативних 
наслідків ризиків, які знаходять відображення 
в бухгалтерському обліку, є такі [2, с. 67]:
 – комерційне страхування ризиків;
 – самострахування (шляхом формування і забез‑
печення страхових резервів для покриття по‑
тенційних збитків);

 – диверсифікація і хеджування ризиків;
 – формування і розвиток системи бухгалтерського 
аутсорсингу.
З урахуванням цього, Б. Засадний [3] дотриму‑

ється думки, і ми з цим повністю погоджуємось, що 
«… всі фактори ризику слід поділити на три групи:

1. Фактори ризику, що піддаються повному 
контролю та впливу;

2. Фактори ризику, що піддаються частковому 
контролю та впливу;

3. Фактори ризику, що не піддаються контро‑
лю та впливу» [3, c. 114].

Висновки. Таким чином, в умовах ринкової 
економіки ризик є ключовим елементом підприєм‑
ництва, у сукупності бухгалтерський і підприєм‑
ницький ризики у бізнес‑ моделі суб’єкта господа‑
рювання (див. рис. 1) [1–12] — включають ризики 
недостовірності обліку та звітності про його фі‑
нансовий стан, ризики повної чи часткової втрати 
підприємством частини своїх ресурсів, майна чи 
грошового внеску, недоодержання доходів, в тому 
числі і ризик банкрутства, характерний для рин‑
кових відносин тощо.



32

// Економічні науки // // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» // № 2 (121), 2022

Література
1. Нестеренко О. О. Методологічні засади опису ризиків бізнес‑ моделі суб’єкта господарювання в інтегрованій 

звітності // Проблеми економіки. 2017. № 4. C. 369–375. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems‑
of‑economy‑2017‑4_0‑pages‑369_375.pdf (дата звертання: 05.01.2022 р.).

2. Атамас П. Й., Атамас О. П., Крамаренко Г. О. Роль бухгалтерського обліку в управлінні ризиками підпри‑
ємництва // Академічний огляд. 2016. № 1. С. 60–69. URL: https://acadrev.duan.edu.ua/images/PDF/2016/1/8.
pdf (дата звертання: 05.01.2022 р.).

3. Засадний Б. А. Ризики системи бухгалтерського обліку в умовах застосування МСФЗ // Науковий вісник 
Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 
2017. Вип. 14(1). С. 111–115. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_14%281%29__24 (дата звертан‑
ня: 05.01.2022 р.).

4. Донець Л. І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: Навчальний посібник. Київ: Центр навчальної 
літератури, 2006. 312 с.

Рис. 1. Місце підприємницького та бухгалтерського ризиків у бізнес‑ моделі суб’єкта господарювання
Джерело: [1, с. 374] (О. Нестеренко, 2019)



33

// International scientific journal «Internauka» // № 2 (121), 2022 // Economic sciences //

5. Господарський кодекс України: Кодекс України від 16.01.2003 р. № 436‑IV (із змінами і доповненнями). 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436‑15#Text (дата звертання: 05.01.2022 р.).

6. Рєзнікова В., Стефанчук Р. Оцінка ризиків у підприємництві та управління ними // Право України. 2018. 
№ 5. С. 101–115. doi: https://doi.org/10.33498/louu‑2018‑05‑101

7. Завора Т. М., Лебедин А. Г. Методичні основи оцінювання ризиків в контексті забезпечення фінансово‑ 
економічної безпеки підприємства // Економіка і регіон. 2015. № 1. С. 80–88. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
econrig_2015_1_15 (дата звертання: 05.01.2022 р.).

8. Скриньковський Р. М., Крамар О. М., Замула Х. П., Хмиз В. Т., Візняк Ю. Я., Гудима В. В., Горбонос Ф. В., 
Тиркало Ю. Є., Павленчик Н. Ф. Особливості обліково‑ аналітичного забезпечення управління підприємницьки‑
ми ризиками // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2021. № 12(56), 3 т. 
С. 23–33. doi: https://doi.org/10.25313/2520‑2294‑2021‑12‑7813

9. Скриньковський Р. М., Максимчук Я. С., Харук К. Б. Діагностика економічної стійкості підприємства і роль 
інформації та комунікації в контексті стійкості динамічної рівноваги, функціонування і розвитку // Проблеми еко‑
номіки. 2015. № 3. С. 162–168. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2015_3_23 (дата звертання: 05.01.2022 р.).

10. Скриньковський Р. М., Семчук Ж. В., Костюк Н. Р. Діагностика ризиків діяльності та особливості 
страхового захисту підприємства // Бізнес Інформ. 2015. № 12. С. 189–197. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
binf_2015_12_29 (дата звертання: 05.01.2022 р.).

11. Скриньковський Р. М. Діагностика фінансового, виробничого, трудового, соціально‑ економічного та інноваційно‑ 
інвестиційного потенціалів і аналіз потенційних ризиків підприємства в умовах невизначеності // Проблеми економі‑
ки. 2015. № 2. С. 186–193. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2015_2_28 (дата звертання: 05.01.2022 р.).

12. Skrynkovskyy R., Tyrkalo Y. Entrepreneurial Risks: Nature, Types, Assessment Methods and Ways to Reduce 
Them // Path of Science. 2021. Vol 7, No 12. P. 2015–2023. doi: http://dx.doi.org/10.22178/pos.77‑11

References
1. Nesterenko O. O. Metodolohichni zasady opysu ryzykiv biznes‑ modeli subiekta hospodariuvannia v intehro‑

vanii zvitnosti // Problemy ekonomiky. 2017. № 4. S. 369–375. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/prob‑
lems‑of‑economy‑2017‑4_0‑pages‑369_375.pdf (data zvertannia: 05.01.2022 r.).

2. Atamas P. Y., Atamas O. P., Kramarenko H. O. Rol bukhhalterskoho obliku v upravlinni ryzykamy pidpryiem‑
nytstva // Akademichnyi ohliad. 2016. № 1. S. 60–69. URL: https://acadrev.duan.edu.ua/images/PDF/2016/1/8.
pdf (data zvertannia: 05.01.2022 r.).

3. Zasadnyi B. A. Ryzyky systemy bukhhalterskoho obliku v umovakh zastosuvannia MSFZ // Naukovyi visnyk 
Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. 
2017. Vyp. 14(1). S. 111–115. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_14%281%29__24 (data zvertan‑
nia: 05.01.2022 r.).

4. Donets L. I. Ekonomichni ryzyky ta metody yikh vymiriuvannia: Navchalnyi posibnyk. Kyiv: Tsentr navchalnoi 
literatury, 2006. 312 s.

5. Hospodarskyi kodeks Ukrainy: Kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 r. № 436‑IV (iz zminamy i dopovnenniamy). 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436‑15#Text (data zvertannia: 05.01.2022 r.).

6. Rieznikova V., Stefanchuk R. Otsinka ryzykiv u pidpryiemnytstvi ta upravlinnia nymy // Pravo Ukrainy. 2018. 
№ 5. S. 101–115. doi: https://doi.org/10.33498/louu‑2018‑05‑101

7. Zavora T. M., Lebedyn A. H. Metodychni osnovy otsiniuvannia ryzykiv v konteksti zabezpechennia finansovo‑ 
ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva // Ekonomika i rehion. 2015. № 1. S. 80–88. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
econrig_2015_1_15 (data zvertannia: 05.01.2022 r.).

8. Skrynkovskyy R. M., Kramar O. M., Zamula Kh. P., Khmyz V. T., Vizniak Yu. Ya., Hudyma V. V., Horbonos 
F. V., Tyrkalo Yu. Ye., Pavlenchyk N. F. Osoblyvosti oblikovo‑ analitychnoho zabezpechennia upravlinnia pidpryiem‑
nytskymy ryzykamy // Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Internauka». Seriia: «Ekonomichni nauky». 2021. № 12(56), 
3 t. S. 23–33. doi: https://doi.org/10.25313/2520‑2294‑2021‑12‑7813

9. Skrynkovskyy R. M., Maksymchuk Ya. S., Kharuk K. B. Diahnostyka ekonomichnoi stiikosti pidpryiemstva i rol in‑
formatsii ta komunikatsii v konteksti stiikosti dynamichnoi rivnovahy, funktsionuvannia i rozvytku // Problemy ekono‑
miky. 2015. № 3. S. 162–168. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2015_3_23 (data zvertannia: 05.01.2022 r.).

10. Skrynkovskyy R. M., Semchuk Zh. V., Kostiuk N. R. Diahnostyka ryzykiv diialnosti ta osoblyvosti stra‑
khovoho zakhystu pidpryiemstva // Biznes Inform. 2015. № 12. S. 189–197. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
binf_2015_12_29 (data zvertannia: 05.01.2022 r.).

11. Skrynkovskyy R. M. Diahnostyka finansovoho, vyrobnychoho, trudovoho, sotsialno‑ ekonomichnoho ta innovatsiino‑ 
investytsiinoho potentsialiv i analiz potentsiinykh ryzykiv pidpryiemstva v umovakh nevyznachenosti // Problemy ekono‑
miky. 2015. № 2. S. 186–193. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2015_2_28 (data zvertannia: 05.01.2022 r.).

12. Skrynkovskyy R., Tyrkalo Y. Entrepreneurial Risks: Nature, Types, Assessment Methods and Ways to Reduce 
Them // Path of Science. 2021. Vol 7, No 12. P. 2015–2023. doi: http://dx.doi.org/10.22178/pos.77‑11



34

// Економічні науки // // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» // № 2 (121), 2022

УДК 657.631.6
Шарманська Валентина Миколаївна
кандидат економічних наук, доцент
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Шарманская Валентина Николаевна
кандидат экономических наук, доцент
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Sharmanska Valentyna
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Taras Shevchenko National University of Kyiv

Чапля Павло Вікторович
студент
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Чапля Павел Викторович
студент
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко
Chaplia Pavlo
Student of the
Taras Shevchenko National University of Kyiv

ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ПОКАЗНИКІВ ЗВІТУ  
ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТА  
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

FEATURES OF ANALYSIS OF CASH  
FLOW STATEMENT INDICATORS

Анотація. Аналіз грошових потоків важлива складова діяльності будь-якого підприємства. У статті систематизовано 
та розглянуто різні підходу до аналізу показників фінансової звітності, які розкривають інформацію про грошові кошти. 
Зокрема, у статті виділено основні етапи та визначено ключові особливості аналізу даних відображених у звіті про рух 
грошових коштів.

Ключові слова: грошові кошти, грошовий потік, звіт про рух грошових коштів, аналіз грошових потоків.

Аннотация. Анализ денежных потоков является важной составляющей деятельности любого предприятия. В статье 
систематизированы и рассмотрены различные подходы к анализу показателей финансовой отчетности, раскрывающие 
информацию о денежных средствах. В частности, в статье выделены основные этапы и определены ключевые особенности 
анализа данных, отраженных в отчете о движении денежных средств.

Ключевые слова: денежные средства, денежный поток, отчет о движении денежных средств, анализ денежных по-
токов.

Summary. Cash flow analysis is an important component of any business. The article systematizes and considers different 
approaches to the analysis of financial reporting indicators that disclose information about cash. In particular, the article high-
lights the main stages and identifies key features of the analysis of data reflected in the statement of cash flows.

Key words: cash, cash flow, cash flow statement, cash flow analysis.
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Постановка проблеми. Господарська діяльність 
будь‑якого підприємства невід’ємно пов’язана 

з рухом коштів. Тому важливим аспектом успіш‑
ного функціонування підприємства є формування 
ефективної та дієвої системи управління грошовими 
коштами та їх потоками. Не зважаючи на важли‑
вість якісного аналізу грошових коштів та їх пото‑
ків, система аналізу звіту про рух грошових коштів 
є недостатньо розробленою й потребує додаткової 
уваги з боку вітчизняних науковців та практиків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різ‑
ні методи та підходи щодо аналізу грошових ко‑
штів та їх потоків здійснювали у своїх працях 
ряд вітчизняних та іноземних науковців: В. І. Го‑
ловко, М. В. Голованенко, І. А. Дерун, О. О. Езер‑
ська, Г. С. Мельничук, А. А Сахно. О. Ф. Томчук, 
Г. М. Филюк та інші.

Метою статті є дослідити основні підходи та 
розробити пропозиції щодо аналізу показників, 
відображених у звіті про рух грошових коштів.

Виклад основного матеріалу. Грошові кошти є 
ключовим ресурсом, з яким взаємодіють усі під‑
приємства, не залежно від галузі, виду діяльно‑
сті тощо, тому аналіз грошових коштів має бути 
одним з ключових аспектів діяльності підприєм‑
ства. Детальний та всеосяжний аналіз грошових 
ресурсів дозволяє оцінити поточу забезпеченість 
компанії цим найбільш високоліквідним активом, 
визначити основні напрями вибуття та притоку 
грошових коштів, оцінити забезпеченість підпри‑
ємства коштами на довгострокову перспективу. 
Крім того, зважаючи на те, що отримання прибут‑
ку не завжди передбачає реальне надходження гро‑
шових коштів, аналіз грошових потоків дозволяє 
більш якісно робити висновки щодо результатів 
діяльності підприємства та його рентабельності.

Основним джерелом для здійснення аналізу є 
фінансова звітність підприємства, зокрема звіт 
про рух грошових коштів.

Третя форма фінансової звітності є одним із 
найкорисніших та досить недооцінених для цілей 
аналізу фінансових звітів, які формує компанія. 
Багато аналітиків, управлінців, бухгалтерів до‑
сить часто не звертають значної уваги на дану 
форму звітності при оцінці стану та ефективнос‑
ті діяльності компанії, а приділяють увагу при 
здійсненні аналізу передусім більш зручним та 
зрозумілим звітам — балансу та звіту про фінан‑
сові результати. Тому, вкрай важливо визнати, 
що звіт про рух грошових коштів може відобра‑
жати суттєву інформацію, яка дає змогу пізнати 
реальну картину бізнесу більш ефективно, ніж 
інші звіти.

Наприклад, якщо компанія здійснює реаліза‑
цію, такий дохід, за принципом першої події, ви‑
знаватиметься і в подальшому відображатиметь‑
ся у звіті про прибутки та збитки, навіть якщо 
реальне надходження коштів відбудеться значно 

пізніше. З точки зору бухгалтерського обліку, 
компанія отримала прибуток, що засвідчилося 
у звіті про фінансові результати. Прибуток, у свою 
чергу, є основним показником, яким керується 
компанії при здійсненні своєї діяльності. Однак, 
слід розуміти, що відображений чистий прибуток 
не обов’язково означає, що підприємство отримало 
сплату покупцем своєї заборгованості [9].

Тому, за даними бухгалтерського обліку, ком‑
панія може бути прибутковою, але якщо дебі‑
торська заборгованість стане простроченою або 
взагалі не буде погашена дебіторами, компанія 
може зіткнутися з серйозними фінансовими про‑
блемами, спричиненими відсутністю реальних 
грошових надходжень. Навіть високі фінансові 
результати не можуть гарантувати фінансову ста‑
більність на довгострокову перспективу, тому звіт 
про рух грошових коштів є важливим інструмен‑
том для аналітиків та інвесторів.

Звіт про рух грошових коштів відображає рух 
грошових ресурсів залежно від виду діяльності та 
їх напряму — позитивного та негативного, надхо‑
дження та вибуття. Звіт про рух грошових коштів 
містить три розділи: рух грошових коштів від опе‑
раційної діяльності, інвестиційної діяльності та 
фінансової діяльності [5]. Кожен із цих розділів 
дає нам корисну інформацію про ефективність 
діяльності суб’єкта. Різниця між позитивним та 
негативним рухом коштів визначається чистим 
грошовим потоком. Значення показника чистого 
руху грошових коштів у звіті визначається як ок‑
ремо за кожним видом діяльності, так і загальним 
показником чистого руху грошових коштів за пе‑
ріод. Залежно від переважання одного з напрямів 
грошових потоків, він також може бути як пози‑
тивним, так і негативним.

Структуру грошових потоків, залежно від по‑
зитивного чи негативного руху та виду діяльності, 
наведено на рисунку 1.

Узагальнюючи різні методики щодо проведення 
аналізу грошових коштів, можна виділити 2 ос‑
новних підходи до аналізу звіту про рух коштів — 
інтерпретаційний аналіз та коефіцієнтний аналіз, 
які можуть як використовуватися разом, так і ви‑
користовуватися вибірково для цілей загального 
аналізу стану грошових коштів та їх потоків [2].

Сутність першого підходу полягає у аналізі да‑
них звітності без використання розрахункових фі‑
нансових коефіцієнтів. Його перевагою є концен‑
трація уваги аналітика на абсолютних значеннях, 
а не на відносних коефіцієнтах, які необхідно до‑
датково розраховувати [2]. Аналіз здійснюється 
у межах трьох видів діяльності: операційної, ін‑
вестиційної діяльності з фінансування.

Першим ключовим показником, який потрібно 
розглянути, є грошові кошти, отримані від опера‑
ційної діяльності. Це показує, скільки грошей біз‑
нес може отримати від своєї основної діяльності. 
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Отримані грошові ресурси фактично є грошовим 
прибутком від операційної діяльності. Чистий гро‑
шовий потік, отриманий від операцій, необхідно 
порівнювати з фактично відображеним фінансо‑
вим результатом.

Якщо прибуток від операційної діяльності знач‑
но перевищує чистий грошовий потік, отриманий 
від таких операцій, це свідчить про те, що бізнес 
не в змозі перетворити цей прибуток у готівку, 
що може призвести до проблем з короткостроко‑
вою ліквідністю. При цьому навпаки занадто ви‑
соке переважання чистого грошового потоку над 
прибутком також повинно піддаватися розумному 
скептицизму з боку аналітика, керівника чи інших 
осіб, що здійснюють аналіз. Зокрема, якщо з та‑
ким переважанням відбувається значне збільшен‑
ня кредиторської заборгованості, це свідчить про 
значне відстрочення платежів постачальникам, 
тягар виплати яких може перейти на наступні пе‑
ріоди, що створює додаткові ризики для бізнесу.

Окрім дослідження результатів основної діяль‑
ності, при аналізі грошових потоків необхідно до‑
слідити й такі питання [8]:
 – чи заробляє компанія від інвестиційної діяль‑
ності;

 – за рахунок яких коштів компанія здійснює при‑
дбання необоротних активів;

 – із чим пов’язані коливання сум грошових потоків 
від фінансової діяльності;

 – як впливає емісія акцій та отримання кредитів 
на грошовий потік підприємства;

 – із чим пов’язане придбання акцій інших ком‑
паній.
Наступний розділ звіту відображає рух гро‑

шових коштів від інвестиційної діяльності. Ана‑
лізуючи грошові потоки по даному розділу звіту 

можна дослідити заробляє чи навпаки витрачає 
кошти компанія в своїй інвестиційній діяльності. 
Інвестиційна діяльність, з точки зору бухгалтер‑
ського обліку, стосується операцій з руху необо‑
ротних активів, вкладання коштів у цінні папери 
чи інші підприємства, з метою отримання в май‑
бутньому дивідендів, відсотків чи інших матері‑
альних вигід [5]. Проте у більшості підприємств 
грошові потоки від інвестиційної діяльності, як 
правило, обмежені передусім операціями з необо‑
ротними активами — їх придбанням чи продажем 
[9]. Як показує практика, компанії частіше про‑
дають активи, які вони ще не повністю замор‑
тизували, а також купують нові активи на суму 
більше, ніж продають [2]. Тому в результаті інвес‑
тиційної діяльності, як правило, підприємствам, 
які не здійснювали інвестування в інші суб’єкти 
господарювання чи цінні папери, притаманний 
негативний грошовий потік.

Дещо відмінна ситуація в компаній, які ма‑
ють дочірні підприємства, вкладають свої кошти 
в довгострокові цінні папери та придбання інших 
підприємств, здійснюють надання довгострокових 
позик іншим суб’єктам тощо. У такому випадку, 
важливо дослідити основні напрямки інвестуван‑
ня та проаналізувати віддачу від таких вкладень, 
шляхом порівняння грошових потоків спрямова‑
них на інвестування та фінансових результатів 
від таких операцій, сум отриманих дивідендів та 
інших вигід, приведеними такими капіталовкла‑
деннями. Якщо компанія не отримує реальних 
грошових надходжень від раніше здійснених ін‑
вестицій, це свідчить про її неефективність в да‑
ному напрямі.

Іншим напрямом руху грошових коштів є фі‑
нансування або фінансова діяльність. Відповідно 

Рис. 1. Структура грошових потоків підприємства
Джерело: розроблено автором
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до НПСБО 1 [5], фінансова діяльність стосуєть‑
ся усіх господарських операцій, здійснення яких 
призводить до змін у розмірах та структурі влас‑
ного та залученого капіталу. Іншими словами, це 
операції із залучення грошових коштів задля фі‑
нансування потреб підприємства та подальше по‑
гашення таких запозичень. Основними джерелами 
фінансування є отримання внесків від власників 
підприємства, емісія акцій, випуск облігацій та 
отримання кредитів й позик від банків та інших 
суб’єктів, що здійснюють кредитування. Нега‑
тивний грошовий потік від фінансової діяльності 
включає виконання зобов’язань за залученими 
коштами (проценти по кредитам й позикам, диві‑
денди) та поверненням запозичених коштів.

При аналізі грошових потоків від фінансової 
діяльності чистий грошовий потік є менш важли‑
вим, чим у попередніх видах, адже для стабільної 
компанії може бути характерний як позитивний, 
так і негативний потік, залежно від того залучає 
кошти чи ні компанія в даний момент. Тому ви‑
никає необхідність аналізу грошових потоків від 
фінансування, беручи до уваги іншу інформацію 
звіту про рух грошових коштів [2].

По‑перше, треба розібратися, компанія отри‑
мує кредитні ресурси або ж здійснює емісію влас‑
них акцій [9]. Залучення додаткових ресурсів для 
ведення бізнесу є важливим аспектом існування 
компанії й повна відмова від будь‑якого зовніш‑
нього фінансування стримує розвиток компанії, 
проте, залучаючи додаткове фінансування, по‑
трібно враховувати усі можливі ризики. Вкрай 
важливо керівництву компанії контролювати спів‑
відношення надходження власного та позикового 
капіталу, щоб підтримувати фінансову незалеж‑
ність та прийнятне навантаження з погашення по‑
зикового капіталу, при цьому залучати достатні 
суми фінансування своєї основної діяльності.

Залучаючи довгострокове фінансування, необ‑
хідно враховувати майбутні наслідки. Наприклад, 
отримання позики призведе до підвищення процент‑
них платежів у майбутньому. Крім того, якщо ком‑
панія має негативний грошовий потік від операцій‑
ної діяльності або недостатній для виконання своїх 
зобов’язань за позичковим капіталом, при цьому 
посилюється відтворення коштів з допомогою інших 
джерел, це створює значні загрози платоспроможно‑
сті підприємства в майбутньому, що може призве‑
сти навіть до банкрутства підприємства [9].

Залучення коштів через збільшення власно‑
го капіталу, хоч і є менш ризиковим, але також 
може призвести до збільшення негативного гро‑
шового потоку в майбутньому, оскільки випуск 
акцій чи загальне збільшення статутного капіта‑
лу для неакціонерних товариств призводить до 
збільшення кількості акціонерів, власників, що, 
у свою чергу, впливає на структуру загальних ви‑
плат дивідендів в майбутньому.

Іншою складовою аналізу стану та руху гро‑
шових коштів є розрахунок низки коефіцієнтів, 
порівняння яких в динаміці та з іншими підпри‑
ємствами галузі дає змогу більш якісно робити 
висновки про забезпеченість підприємства грошо‑
вими ресурсами.

В таблиці нижче наведено основні коефіцієнти 
та показники, розрахунок яких допоможе дослі‑
дити ефективність політики підприємства щодо 
управління грошима та їх еквівалентами.

Здійснюючи як аналіз відносних, так і абсо‑
лютних значень, важливо враховувати специфіку 
діяльності компанії, вік компанії, обсяги вироб‑
ництва та інші характеристики [2]. Дані фактори 
суттєво можуть впливати на грошові потоки на 
підприємстві. Зокрема, підприємствам, що тільки 
починають свій розвиток, можуть притаманні ви‑
сокі обсяги залученого фінансування та відносні 

Таблиця 1
Коефіцієнти для аналізу грошових потоків

№ Коефіцієнт Розрахунок

1. Коефіцієнт грошового покриття 
виручки

Відношення грошового потоку від реалізації та доходу від реалізації

2. Коефіцієнт грошового покриття 
прибутку

Відношення чистого грошового потоку від основної діяльності та при‑
бутку від основної діяльності

3. Коефіцієнт ефективності грошових 
потоків

Відношення позитивного та негативного грошових потоків

4. Рентабельність витрачених грошо‑
вих коштів

Відношення фінансового результату до негативного грошового потоку

5. Коефіцієнт грошового покриття 
відсотків по кредитам

Сума грошового потоку від операційної діяльності, виплачених відсотків 
та податків поділена на відсотки сплачені

6. Коефіцієнт інвестиційного притоку Грошовий притік від інвестиційної діяльності поділений на суму гро‑
шового притоку від інвестиційної та фінансової діяльності

7. Коефіцієнт рентабельності активів 
по грошовому потоку

Грошовий потік від операційної діяльності поділений на середню вар‑
тість активів за рік

Джерело: розроблено автором за даними [1; 2; 3]
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малі грошові потоки від основної діяльності, зрілі 
підприємства більш охоче вкладають свої кошти 
в інвестиційну діяльність тощо. Впливають на 
грошові потоки багато й інших факторів, враху‑
вання яких надзвичайно важливе при здійсненні 
аналізу грошових коштів та їх потоків.

Висновки та пропозиції. Грошові кошти — ос‑
новний ресурс будь‑якої компанії. Якісний ана‑
ліз грошових ресурсів є запорукою стабільності та 

платоспроможності підприємства. Основним дже‑
релом, який потребує уваги з боку керівництва 
та аналітиків при цьому є фінансова звітність, зо‑
крема звіт про рух грошових коштів, який часто 
є осторонь при проведенні аналізу. Тому вкрай 
важливо компаніям більше уваги звертати на по‑
казники даної форми звітності, порівнюючи та 
аналізуючи їх з використання різних підходів та 
практик, зокрема тих, що описані в даній статті.
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USING GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION  
FUNDAMENTALS FOR WORKING WITH  

THE PROJECT METHOD

Summary. In today’s pandemic environment, institutions of professional higher education are facing an important task of 
creating access to quality education. With the help of modern technology distance learning is confidently introduced profound-
ly. Electronic means of information exchange, web-services, where students and teachers can hold virtual meetings and interact 
in the learning process, are constantly being used.

The possibilities of distance learning technologies allow to use complex method of project in the organization of educational 
process using Google Workspace for Education Fundamentals.

Key words: project method, project classification, Google Workspace for Education Fundamentals, distance education, web 
services.
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In the new educational paradigm the student be‑
comes a subject of cognitive activity, rather than 

an object of pedagogical influence. This leads to 
the necessity of organizing the educational process 
aimed at searching and developing each student’s 
potential and abilities. The result of the teacher’s 
work is active, creative activity of the student [5].

The Aim of the Work. The aim of the work is to 
apply the project method as a planned and permanent 
component of distance education based on Google 
Workspace for Education Fundamentals, a free set of 
easy‑to‑use tools that provide a flexible and safe basis 
for learning, collaboration and communication [3].

Materials and methods. One of the effective 
methods that allows you to form for a student 

certain, coordinated knowledge and skills is the 
method of projects. In addition, this method helps 
the teacher to create conditions for the implemen‑
tation of creative abilities of students, to form the 
ability to navigate in different life situations, to 
improve their research potential.

If you provide a leading role in the project tech‑
nology, you can create the conditions for:
 • forming and developing students’ intrinsic motiva‑
tion to master the material and general computer 
literacy in a better way;

 • to increase mental activity of students as well as 
the acquisition of logical thinking skills;

 • to develop students’ speech and to improve com‑
municative competence in general;
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 • to development individual peculiarities of students, 
their individuality, the need for self‑education;

 • to change the role of the teacher in a distance 
learning environment;

 • to solve the problems of distance education more 
effectively.
Results and discussion. E. S. Polat gives the fol‑

lowing definition of the project method in modern 
sense: “…method”, implying “a certain set of educa‑
tional and cognitive techniques, allowing to solve this 
or that problem due to individual actions of students 
with the required presentation of these results” [1].

The project method allowing you to move away 
from authoritarianism in learning, is always focused 
on the individual work of students. Through this 
method they do not just receive a set of this or that 
knowledge, but also learn to acquire this knowl‑
edge individually, to it use for solving cognitive and 
practical problems.

The implementation of the project method and 
the research method in practice leads to changing 
of the teacher’s position. He is transformed from 
a carrier of ready‑made knowledge into an organizer 
of cognitive activity of students [5].

Having studied the experience of Ukrainian and 
foreign scientists in pedagogical design, we can dis‑
tinguish the following types of projects: by content: 
monodisciplinary, interdisciplinary, superdisciplin‑
ary; by the end result: theoretical, theoretical and 
practical, practice‑ oriented; by duration: mini‑proj‑
ect, short‑term, medium‑term, long‑term, longitudi‑
nal; by number of participants: individual, collective 
(pair, group); by independence: reproductive and re‑
search, partially exploratory, research or experimen‑
tal research, hevristic; contact‑ depending, internal, 
external, international [4].

The following stages can be highlighted in the 
process of completing an educational project:

I. Goal‑setting stage — students awareness of the 
specific task (project organization).

II. Work planning stage — choosing the best 
method of action (project planning).

III. Implementation stage — implementation of 
activities. It is accompanied by ongoing monitoring 
and adjustment if necessary (implementation of the 
project).

IV. The stage of checking the results, correcting 
mistakes, comparing the results obtained with the 
planned, summing up the work and its evaluation 
(the result of the project) [2].

The analysis of the stages of project‑ based learn‑
ing has shown that the success of the project large‑
ly depends on the efficiency of constant contacts 
between the students and the teacher, as well as 
between themselves. Therefore, when choosing a web 
service for distance learning using the project meth‑
od, one should pay attention to the communicative 
properties of this environment.

Among the most widespread web services, the 
Workspace for Education Fundamentals distance‑ 
learning educational environment occupies one of 
the key places. The service allows communication 
between teachers and students or between students 
themselves as well as the exchange of files in differ‑
ent formats and simultaneous use by groups.

The implementation of the project method in 
a distance learning environment using Google Work‑
space for Education Fundamentals can be represent‑
ed through the following sequence of stages.

Stage I — goal setting.
Google Workspace for Education Fundamen‑

tals — Google Classroom, Google Meet, Chat, Google 
Docs, Google Calendar.

The teacher develops a training course in Class‑
room, provides a list of possible topics for projects. 
After determining the staff of the participants in 
the project together with the teacher using the ser‑
vice Google Calendar dates for meetings to discuss 
the project (using Google Meet), are set. Current 
issues students and teachers can discuss in Chat.

At the stage of collecting and analyzing infor‑
mation on the project, a general document using 
is created Google Docs for work with preliminary 
results and the formation of a completed project 
solution under the guidance of a teacher.

Stage II — work planning.
Google Workspace for Education Fundamentals — 

Google Classroom, Google Docs, Google Calendar.
At this stage of project development in the 

Google Classroom service, the instructor attach‑
es lecture materials and assignments. The lecture 
provides students with the necessary theoretical 
material for further study. With the help of Google 
Calendar, the dates and stages of work on the proj‑
ect are written out in detail, when the discussion 
with the instructor using Google Meet takes place.

III stage — implementation of the project.
Google Workspace for Education Fundamen‑

tals — Google Classroom, Google Docs.
At the stage of project implementation after con‑

trol checks have been done project participants add 
their part of work to the common document Google 
Docs. Working at a shared document is convenient, 
because project participants can see who and what 
part of the work has done and have an opportunity 
to add comments to the work.

Stage IV — the result of the project.
Google Workspace for Education Fundamen‑

tals — Google Classroom, Google Meet, Google Docs, 
Google Slides.

The teacher corrects and analyzes the results of 
the project with the help of the Google Classroom el‑
ement “Assignment” and “Assignment with a test”. 
Lecture materials describing the requirements for 
drawing up the results of project activities are also 
attached. If it is necessary to control the progress 
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of the project participants, the teacher can make 
up test tasks to check the level of knowledge. Such 
tests are created with the help of Google Forms.

Presentation materials of the project are created by 
participants using Google Slides; defense and discus‑
sion take place in real time in the Google Meet service.

At the end, a Google Forms survey is made up 
to help to evaluate and reflect the project. It is 

a stimulus to develop thinking and contributes to 
find a a common point of view in the study of the 
problem.

Conclusions. Based on the results of the per‑
formed work, a step‑by‑step project method based on 
technologies presented by the Workspace for Edu‑
cation Fundamentals distance education system and 
its services has been developed.
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РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ СОЛОДКИХ СТРАВ  
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У РЕСТОРАНАХ

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА СЛАДКИХ БЛЮД  
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В РЕСТОРАНАХ

EXPANSION OF THE RANGE OF SWEET DISHES  
OF SPECIAL PURPOSE IN RESTAURANTS

Анотація. На сьогодні актуальним є розширення страв спеціального призначення в ресторанах, наприклад для людей, 
що по різним причинам не споживають молоко та яйця. В якості замінника яєць використовують аквафабу. Цей напівфа-
брикат, що залишається після відварювання бобових, дає можливість приготувати різні види кулінарної продукції: борош-
няні кондитерські вироби, десерти, соуси. В даній статті наведено результати розробки рецептур і технології веганських 
солодких страв без яєць і молочних продуктів з використанням аквафаби. Це дасть можливість сформувати в закладах 
ресторанного господарства асортимент страв спеціального призначення і, таким чином, розширити коло своїх гостей.

Ключові слова: аквафаба, солодкі страви, вегани, ресторан.

Аннотация. На сегодняшний день актуально расширение блюд специального назначения в ресторанах, например для 
людей, по разным причинам не употребляющих молоко и яйца. В качестве заменителя яиц используют аквафабу. Этот 
полуфабрикат, остающийся после варки бобовых, дает возможность приготовить различные виды кулинарной продукции: 
мучные кондитерские изделия, десерты, соусы. В данной статье приведены результаты разработки рецептур и технологии 
веганских сладких блюд без яиц и молочных продуктов с использованием аквафабы. Это позволит сформировать в заведе-
ниях ресторанного хозяйства ассортимент блюд специального назначения и, таким образом, расширить круг своих гостей.

Ключевые слова: аквафаба, сладкие блюда, веганы, ресторан.
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Summary. Today it is important to expand special purpose dishes in restaurants, for example, for people who for various 
reasons do not consume milk and eggs. Aquafab is used as a substitute for eggs. This semi-finished product, which remains after 
boiling beans, allows you to cook different types of culinary products: flour confectionery, desserts, sauces. This article presents 
the results of the development of recipes and technology of vegan sweet dishes without eggs and dairy products using aquafab. 
This will give the opportunity to form a range of special dishes in restaurants and, thus, expand the range of its guests.

Key words: aquafaba, sweet food, vegans, restaurant.

У пошуках здорового харчування на сьогодні 
більшість населення не задовольняється тільки 

офіційним або традиційним поглядом, а постійно 
шукає свої шляхи. Це призвело до появи великої 
кількості альтернативних систем харчування та 
дієт, які приваблюють своїми назвами.

Останнім часом дуже популярним стало веган‑
ство — це найсуворіший тип вегетаріанства, в яко‑
му виключаються всі продукти, придбані шляхом 
експлуатації тварин. На відміну від вегетаріанців, 
вегани відмовляються ще й від молочних та яєчних 
продуктів. Також буває алергія на складові курячих 
яєць — одна з найпоширеніших і необхідно адапту‑
вати рецепти для тих, хто не може їх споживати.

Серед широкого асортименту кулінарної про‑
дукції солодкі страви користуються підвищеним 
попитом у дітей та дорослих. Але ці страви міс‑
тять яйця і молочні продукти, тож їх не можуть 
споживати вегани і люди, що мають харчову алер‑
гію на ці продукти.

Аквафаба — це рідина, яка залишається після 
варіння бобових — квасолі, гороху, нуту, сочеви‑
ці, є сучасним замінником яєць при виробництві 
солодких страв, десертів, соусів, кондитерських 
виробів [1].

У перекладі з латинської аквафаба так і зву‑
чить: «aqua» — вода, «faba» — боби, а використо‑
вують аквафабу як замінник яєць під час посту, 
або ж якщо є непереносимість яєчного білка. 
Вперше аквафабу було використано у 2014 році, 
коли випадково помітили її здатність до утворення 

піни. На вигляд аквафаба — це мутний, в’язкий 
бульйон. За рахунок того, що аквафаба містить 
багато рослинного білка, її можна збити в густу 
піну — так само, як і яєчний білок.

До складу аквафаби входять білки (0,95–1,5 г / 
100 г), полісахариди, сахароза, сапоніни, мікоза, 
міоінозитол і 20 інших органічних речовин, розчи‑
нених у воді (органічні кислоти, спирти та ін.) [2].

Більшість білків аквафаби мають низьку мо‑
лекулярну вагу і термостійкість (альбуміни). За 
піноутворення більшою мірою відповідають полі‑
сахариди, білки і сапоніни. Полісахариди сприя‑
ють стабілізації піни в основному за рахунок під‑
вищення в’язкості рідини. Сапоніни за рахунок 
своєї дифільної природи допомагають утримати 
більше піни. Також, ключовим фактором є від‑
сутність у складі аквафаби жирів, які зазвичай 
зменшують кількість і стабільність піни. В серед‑
ньому, вміст білка в аквафабі в 10 разів менше, 
ніж в яєчному білку. Але за рахунок присутності 
сапонінів і полісахаридів, яєчний білок можна за‑
мінювати аквафабою 1: 1 [3].

Вченими досліджено використання аквафаби 
для виробництва різної кулінарної продукції. 
Зок рема вченими КНТЕУ розроблена соусна про‑
дукція оздоровчого призначення з використанням 
відвару бобових і низьколактозної молочної сиро‑
ватки [5, 6]; вченими НУХТ розроблено техноло‑
гію вегетаріанського зефіру [4].

Аналіз попередніх досліджень виявив, що за‑
гальний вміст сухих речовин у відварах з нуту, 

а б в

Рис. 1. а) зображення упаковки нуту, що використано у роботі, б) нут відварений, в) аквафаба (відвар з нуту)
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білої квасолі та сочевиці менший ніж у білку 
яйця курячого. Але даний показник найбільший 
у відварі з нуту [4], тому для для розроблення 
солодких страв доцільно використовувати саме 
відвар нуту.

При розробленні солодких страв аквафабу го‑
тували наступним чином: замочували нут у спів‑
відношенні 1 частина нуту — 2,5 частини води, 
на 4–6 годин у прохолодній воді. Потім воду 
зливали, додавали свіжу воду у тій же кількості 

Таблиця 1
Рецептура гарячого суфле «піна-колада»

Сировина
Маса сировини на одну порцію, г

Оригінальна страва Веганська страва

Молоко коров’яче 120 ‑

Вода ‑ 100

Кокосові вершки ‑ 20

Яйця 80 ‑

Аквафаба ‑ 80

Цукор 25 25

Сіль 0,5 0,5

Масло вершкове 10 ‑

Борошно 35 ‑

Манна крупа ‑ 40

Апельсиновий лікер 8 ‑

Ананасовий сік ‑ 10

Вихід 200 200

Таблиця 2
Рецептура фондану з полуничним сорбетом

Сировина
Маса сировини на одну порцію, г

Оригінальна страва Веганська страва

Чорний шоколад 45 45

Цукор 25 25

Вершкове масло 20 ‑

Кокосові вершки ‑ 20

Борошно пшеничне 12 12

Яйця 40 ‑

Аквафаба ‑ 40

Полуниця 20 20

Вихід 120 120

Таблиця 3
Рецептура шарлотки з яблуками

Сировина
Маса сировини на одну порцію, г

Оригінальна страва Веганська страва

Борошно 40 40

Яйця 60 ‑

Аквафаба ‑ 60

Цукор 35 35

Розпушувач ‑ 2

Лимонна кислота ‑ 0,5

Сіль 0,5 0,5

Яблука 40 40

Кориця 1 1

Вихід 150 150
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Таблиця 4
Рецептура брауні

Сировина
Маса сировини на одну порцію, г

Оригінальна страва Веганська страва

Борошно 35 35

Яйця 30 ‑

Насіння чіа ‑ 10

Яблука ‑ 20

Горіхи 25 25

Чорний шоколад 20 20

Цукор 25 25

Сіль 0,5 0,5

Вихід 100 100

Таблиця 5
Рецептура шоколадного мусу

Сировина
Маса сировини на одну порцію, г

Оригінальна страва Веганська страва

Чорний шоколад 25 25

Желатин 5 ‑

Аквафаба ‑ 80

Цукор 10 10

Вода 80 ‑

Малина 10 10

Лимонна кислота ‑ 0,5

Вихід 120 120

Рис. 2. Параметро‑ технологічна схема приготування гарячого суфле піна‑колада
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і варили дві години. Після повного охолодження 
рідину зливали.

Для нових страв використано нут торгової мар‑
ки «Екород натуральний огород» підприємства‑ 
виробника ТОВ «Органік Оригінал» (рис. 1) [7].

Розроблені рецептури представлені у табл. 1–5, 
параметро‑ технологічні схеми приготування ве‑
ганських солодких страв представлені на рис. 2–6.

Для розроблення запропонованих страв вико‑
ристано традиційні рецептури, в яких повністю 

вилучено продукти, що не споживаються веганами: 
молочні та яєчні продукти, і відповідно проведено 
корекцію рецептури та технологічних режимів.

Висновки. Використання аквафаби дає можливість 
сформувати в закладах ресторанного господарства 
асортимент страв без використання яєць, що дуже 
важливо для людей, що не споживають яйцепродук‑
ти по морально‑ етичним принципам — вегани, або 
люди, що мають харчову алергію. Таким чином, за‑
клад гостинності зможе розширити коло своїх гостей.

Рис. 3. Параметро‑ технологічна схема фондану з полуничним сорбетом

Рис. 4. Параметро‑ технологічна схема шарлотки з яблуками
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Рис. 5. Параметро‑ технологічна схема брауні

Рис. 6. Параметро‑ технологічна схема шоколадного мусу
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ФАКТОРНО ПОДІЛЬНІ АБЕЛЕВІ ГРУПИ  
З ОБМЕЖЕННЯМИ НА СИСТЕМИ ФАКТОР-ГРУП

ФАКТОРНО ДЕЛИМЫЕ АБЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ  
С ОГРАНИЧЕНИЯМИ НА СИСТЕМЫ ФАКТОР-ГРУПП

FACTORIAL DIVISIBLE ABELIAN GROUPS WITH  
RESTRICTIONS ON SYSTEMS OF FACTOR GROUPS

Анотація. Факторно подільні групи були введені Б’юмонтом і Пірсом для випадку груп без скруту в 1961 р. і узагаль-
нені для всіх груп Уіклесом і А. А. Фоміним в 1998 р. У роботі вивчаються факторно подільні абелеві групи, фактор- група 
яких є факторно подільною групою рангу 1. Запропоновано досліджувати властивості таких груп за допомогою коха-
рактеристик та котипів. Отримано властивості кохарактеристик та котипів, а також знайдені достатні умови того, що 
нормальна підгрупа, фактор- група по якій є факторно подільною рангу 1 виділяється в факторно подільній групі прямим 
доданком, що сприяє подальшому вивченню будови груп.

Ключові слова: абелева група, факторно подільна абелева група, ранг.

Аннотация. Факторно делимые группы были введены Бьюмонтом и Пирсом для случая групп без кручения в 1961 г. 
и обобщены для всех групп Уиклеса и А. А. Фоминым в 1998 г. В работе изучаются факторно делимые абелевые группы, 
фактор- группа которых является факторно делимой группой ранга 1. Предложено исследовать свой ства таких групп 
с помощью кохарактеристик и котипов. Получены свой ства кохарактеристик и котипов, а также найдены достаточные 
условия того, что нормальная подгруппа, фактор- группа по которой является факторно делимой ранга 1, выделяется 
в факторно- делимой группе прямым слагаемым, что способствует дальнейшему изучению строения групп.

Ключевые слова: абелева группа, факторно делимая группа, группа без кручения, ранг.

Summary. Factorial divisible groups were introduced by Beaumont and Peirce for the case of torsion-free groups in 1961 and 
generalized to all groups by Wickles and A. A. Fomin in 1998. In this paper, we study quotient divisible Abelian groups whose 
quotient group is a quotient divisible group of rank 1. It is proposed to study the properties of such groups using cocharacteris-
tics and cotypes. The properties of cocharacteristics and cotypes are obtained, and sufficient conditions are found for a normal 
subgroup whose quotient group is quotient divisible of rank 1 to be distinguished in a quotient divisible group as a direct sum-
mand, which contributes to further study of the structure of groups.

Key words: Abelian group, factorially divisible Abelian group, rank.
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Абелева група називається факторно подільною, 
якщо вона не містить ненульових періодич‑

них подільних підгруп, але містить таку вільну 
підгрупу скінченного рангу, фактор‑ група по якій 
є періодичною подільною групою. Факторно по‑
дільні групи без кручення вперше були розглянуті 

в 1961 р. Р. Б’юмонтом і Р. Пірсом [2]. В 1998 г. 
в [3] А. А. Фомін і У. Уіклес розглянули зміша‑
ні факторно подільні групи скінченного рангу. 
О. І. Давидова в [4] описала факторно подільні гру‑
пи рангу 1 за допомогою кохарактеристик а також 
ендоморфізми цих груп.
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Всі поняття і позначення стандартні і відпові‑
дають [1].

Означення 1. [4]. Для елемента a  з групи 
A  і простого числа p  визначимо pm  як най‑
менше ціле невід’ємне число, таке, що елемент 

pmp a  ділиться на будь‑який степінь p  в групі 
A . Якщо такого числа не існує, приймаємо, що 

pm = ∞ . Характеристика ( )
1 2
, , , ,

np p pm m m… … , де 
{ }1 2, , , ,np p p… …

 
— множина всіх простих чи‑

сел, називається кохарактеристикою елемента a  
в групі A  і позначається ( )cochar a . Тип, який 
містить характеристику ( )pm , називається коти‑
пом елемента a  і позначається ( ).cotype a  Будемо 
вважати, що дві кохарактеристики ( )pm  і ( )pk  
рівними тоді і тільки тоді, коли pm  pk= . Анало‑
гічно ( ) ( )p pm k≥  тоді і тільки тоді, коли p pm k≥ . 
Введемо наступні покомпоненті операції:

( ) ( ) { }( ) ( ) ( ) { }( )min , , ma , .p p p p p p p pm k m k m k x m k∧ = ∨ =

( ) ( ) { }( ) ( ) ( ) { }( )min , , ma , .p p p p p p p pm k m k m k x m k∧ = ∨ =

З означень очевидним чином слідують наступні 
властивості кохарактеристик і котипів.

1. Для будь‑якого елемента а групи  
( ) ( )ãðóïèa A cochar a cochar a− = .

2. Нехай ( ) ( ).pcochar a m=  Якщо 0,
ip

m =
 то ( ) ( ),icochar p a cochar a=  тобто ( ) ( )

1 2
, , , 1,

ii p p pcochar p a m m m= … − … 
( ) ( )

1 2
, , , 1,

ii p p pcochar p a m m m= … − … (приймаємо, що 1 )∞ − = ∞ .
3. Для будь‑яких елементів b, c групи 

( ) ( ) ( ),ãðóïèb c A cochar b c cochar b cochar c+ ≤ ∨ .
4. Для будь‑якого гомоморфізму :f A B→  

і будь‑якого a A∈  є справедливою нерівність 
( ) ( )( ).A Bcochar a cochar f A≥

5. Якщо mb nc=  для ненульових цілих m  і n , 
то ( ) ( ).cotype b cotype c=

Теорема. Нехай A  — факторно подільна 
абелева група, /A B  факторно подільна гру‑
па рангу 1. Якщо кожен елемент a A∈  мож‑
на представити у вигляді a x b= + , де b B∈  
і ( ) ( / ),Acochar x cochar A B≤  то B  виділяється 
в A  прямим доданком.

Доведення. Нехай y B+  — базисний еле‑
мент факторно подільної групи /Ñ A B=  рангу 
1, .ó B∉  Згідно з умовою леми ,y x b b B= + ∈  
і ( ) ( / )Acochar x cochar A B≤ . Елемент x b+  також 
є базисним елементом для /A B , оскільки будь 
який елемент z B+  групи /A B  можна предста‑
вити у вигляді:

( ) ( )z B m y B my B m x B B+ = + = + = + + =

= mx mb B+ + = ( ).mx B m x B+ = +

З того, що ( ) ( )C Acochar x B cochar x+ ≤

( )4âëàñòèâ³ñòü êîõàðàêòåðèñòèêè  слідує, що

( ) ( )C Acochar x B cochar x+ = .

Згідно з теоремою 1 [4] існує єдиний гомомор‑
фізм :g C A→  такий, що ( )g x B x+ = .

Якщо 

( ) ,y B m x B mx B+ = + = +

то 

( ) ( )( ) ( ) .g y B g m x B mg x B mx+ = + = + =

Розглянемо : A Cπ →  — природний гомомор‑
фізм, тоді 𝜋𝜋 ∘ 𝑔𝑔 − 𝕝𝕝𝐶𝐶   — ендоморфізм групи Ñ  ран‑
гу 1. Ядро

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾(𝜋𝜋 ∘ 𝑔𝑔 − 𝕝𝕝𝐶𝐶) ≠ {0}, .

Доведемо це:

( ) ( ); ;g x B x x x B+ = π = +

  𝕝𝕝𝐶𝐶(𝑥𝑥 + 𝐵𝐵) = 𝑥𝑥 + 𝐵𝐵;   
(𝜋𝜋 ∘ 𝑔𝑔 − 𝕝𝕝𝐶𝐶)(𝑥𝑥 + 𝐵𝐵) = (𝑥𝑥 + 𝐵𝐵) − (𝑥𝑥 + 𝐵𝐵) = 𝐵𝐵 = 0𝐶𝐶 , 

тому 
𝑥𝑥 + 𝐵𝐵 ∈ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾(𝜋𝜋 ∘ 𝑔𝑔 − 𝕝𝕝𝐶𝐶)  

і тому
 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾(𝜋𝜋 ∘ 𝑔𝑔 − 𝕝𝕝𝐶𝐶) ≠ {0}. 

Образом базисного елемента x B+  групи Ñ  є 
0C . Тому, образи всіх інших елементів групи C  
також рівні 0C . Отже, 𝜋𝜋 ∘ 𝑔𝑔 − 𝕝𝕝𝐶𝐶=0𝐶𝐶    і 𝜋𝜋 ∘ 𝑔𝑔 = 𝕝𝕝𝐶𝐶  .

Образ групи ( )C g C−  — нормальна підгрупа 
групи A . З того, що для будь‑якого елемента a  
групи A ,

( )
1

1 1

, ; ; ;

, ;

a y b b B y B y mx b

a mx b b mx g C b b B

= + ∈ ∉ = +

= + + ∈ + ∈

слідує, що ( ) .A g C B= +  Перетин

( ) 0Ag C B∩ = ,

оскільки, якщо ( )c g C∈  і ñ B∈ , то c mx B= ∈ . 
Звідси слідує, що 0ñ = . Тому ( )A g C B= ⊕ , тоб‑
то, підгрупа B  виділяється в групі À  прямим 
доданком.

Отже, в роботі вивчено властивості кохаракте‑
ристик та котипів факторно подільних абелевих 
груп. Знайдено достатні умови того, що нормаль‑
на підгрупа, фактор‑ група по якій є факторно‑ 
подільною рангу 1 виділяється в факторно поділь‑
ній групі прямим доданком, що дає можливість 
повністю вивчити будову таких груп.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ  
ПОРОЕДЖЕОСКОПІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПОРОЭДЖЕОСКОПИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

PECULIARITIES OF CONDUCTING  
POROJEDEOSCOPIC EXAMINATION

Анотація. В статті розглянуті основні особливості проведення пороеджеоскопічної експертизи та принципи, які за-
сновані на глибокому і ретельному дослідженні слідів у цілому, окремих ознак папілярних узорів і папілярних ліній, які в 
них відобразилися, а також їх мікрорельєфу.

Ключові слова: пороеджеоскопічна експертиза, папілярні лінії, пора, пороскопія, пороскопічні ознаки, еджеоскопічні ознаки.

Аннотация. В статье рассмотрены основные особенности проведения пороэджеоскической экспертизы та принципы, 
которые основаны на глубоком ы тщательном исследовании следов в целом, частные признаки папиллярных узоров 
и папиллярных линий, которые в них отобразились, а также их микрорельеф.

Ключевые слова: пороэджеопическая экспертиза, папиллярные линии, пора, пороскопия, пороскопические признаки, 
эджеоскопические признаки.
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Summary. The article considers the main features of poroegeoscopic examination and the principles that are based on a 
deep and thorough study of traces in general, individual features of papillary patterns and papillary lines that are reflected in 
them, as well as their microrelief.

Key words: poroejeoscopic examination, papillary lines, pore, poroscopy, poroscopic signs, ejeoscopic signs.

Понад шістдесят відсотків слідів рук, що вилу‑
чаються з огляду місць подій, визнаються су‑

довими експертами непридатними для проведення 
по ним порівняльного дослідження. Відбувається 
це тому, що для ідентифікації особи за слідами рук 
є необхідним відповідний комплекс співпадаючих 
ознак: початків, закінчень, розгалужень, злиттів, 
острівців, гачків, містків, фрагментів та ін. Якщо ж 
слід неповний та нечіткий чи має невеликі розміри, 
судовий експерт може не знайти в ньому достатньої 
сукупності комплексу таких ознак.

Однак, не слід робити висновок про те, що всі 
обмежені за розмірами сліди рук непридатні для 
ідентифікації за ними особи. Якщо папілярні лінії 
в сліді відобразилися чітко, необхідно, поряд із 
традиційними особливостями їх будови шукати 
мікроознаки у вигляді пор і своєрідного рельєфу 
країв папілярних ліній. Це дозволить провести 
ідентифікацію особи, незважаючи на те, що робо‑
та з мікроознаками для експерта є більш склад‑
ною, ніж зі звичайними особливостями будови 
папілярних візерунків.

Першим звернув увагу на пори, які відобража‑
ються в слідах рук, відомий криміналіст Едмон 
Локар. Пори привернули увагу вченого під час 
вивчення додаткових ознак в будові папілярних 
узорів, які б дозволили провести ідентифікацію 
при недостатній кількості загальних та окремих 
ознак. Крім пор, у слідах відображаються також 
виступи та впадини — невеликі нерівності на бо‑
кових краях папілярних ліній. Першим можли‑
вість їх використання для ідентифікації особи об‑
ґрунтував український вчений Г. Л. Грановський 
у 1952 році.

Пороеджеоскопічна експертиза — це ідентифі‑
кація особи за мікрорельєфом папілярних ліній.

Папілярні лінії — деталі шкіряного рельєфу, 
які утворені на долонних поверхнях рук та стоп 
босих ніг, що являють собою валикоподібні висту‑
пи шкіри, площа яких в середньому складає до 
850 см2 з 16 тис. см2 загального шкірного покри‑
ву. Ширина папілярної лінії коливається від 0,4 
до 0,6 мм, а висота — 0,1–0,4 мм.

Передусім в пороеджеоскопічному дослідженні 
для ідентифікації особи як окремі ознаки будови 
папілярних ліній використовують не самі пори, 
а особливості будови пор та особливості їх розмі‑
щення на гребенях папілярних ліній, на дні яких 
є отвори потових залоз.

Пора — вивідний отвір потових залоз на папі‑
лярних лініях різної форми розміром від 80 до 
250 мікронів.

Пороскопія — розділ дактилоскопії, який ви‑
вчає можливості та методику ідентифікації особи 
за відображеннями пор у слідах папілярних узорів.

У більшості підручників з криміналістики по‑
роскопія розглядається як допоміжний метод дак‑
тилоскопічного дослідження. Між тим пороскопія 
не є допоміжною до дактилоскопії, тим більше 
її різновидом, бо вона вивчає свій самостійний 
об’єкт, має свої специфічні особливості, тому 
і становить собою, на мій погляд, самостійний 
вид експертизи.

Ідентифікація особи за особливостями будови 
контурів папілярних ліній, за формою, розміром, 
розташуванням та взаєморозташуванням пор у ви‑
падку неможливості встановлення факту тотож‑
ності при виконанні дактилоскопічної експертизи 
традиційним методом.

Об’єктами дослідження при проведенні порое‑
джеоскопічної експертизи є:
 – сліди рук (стоп босих ніг), папілярні узори яких 
обмежені за своїми розмірами та містять недо‑
статню для ідентифікації особи кількість загаль‑
них та окремих ознак;

 – зразки відбитків (відтисків) рук (стоп босих ніг).
При вирішенні питання ідентифікації особи 

за мікрорельєфом слідів папілярних узорів вико‑
ристовуються як традиційні дактилоскопічні озна‑
ки (загальні та окремі ознаки папілярних узорів), 
так і особливості мікрорельєфу (окремі ознаки) 
папілярних ліній.

До окремих ознак мікрорельєфу папілярних 
ліній належать:

1. Пороскопічні ознаки — ознаки, що відобра‑
зилися у результаті контакту зовнішніх поверхонь 
пор, розташованих на гребнях папілярних ліній, 
з об’єктом.

Пори, які відобразилися класифікуються:
 – за формою (круглі, овальні, квадратні та ін.);
 – за місцем розташування на гребені папілярної 
лінії (у центрі, у кромки папілярної лінії та ін.);

 – за взаємним розташуванням на папілярній лінії 
(у шаховому порядку, безладним скупченням 
та ін.);

 – за ступенем замкнутості (замкнуті, здвоєні, стро‑
єні та ін.).
2. Еджеоскопічні ознаки характеризують кон‑

тури країв папілярних ліній.
Еджеоскопічні ознаки класифікуються:

 – за формою (трикутна, квадратна, прямокутна, 
дугоподібна та ін.);

 – за взаємним розташуванням (протилежні ви‑
ступи, виступ і два протилежних виступи, 



53

// International scientific journal «Internauka» // № 2 (121), 2022 // Jurisprudence //

протилежні поглиблення, поглиблення і два 
протилежних виступи, виступ і два протилежних 
поглиблення).
Також у пороеджеоскопічному дослідженні ви‑

користовують допоміжні окремі ознаки. Їх слід 
використовувати при особливості будови:
 – тонких ліній: їх наявність на відповідній ділянці 
узору, форма, довжина та численні розриви;

 – мікродеталей флексорних ліній: їх наявність, 
розташування, численні мікровиступи і мікро‑
поглиблення;

 – білих ліній: їх наявність, розташування.
Дослідження у межах пороеджеоскопічної екс‑

пертизи проводять у такі стадії:
1) попереднє дослідження — необхідність 

у проведенні пороеджеоскопічної експертизи ви‑
никає на стадії визнання сліду непридатним для 
ідентифікації особи за сукупністю загальних та 
окремих ознак будови папілярного узору. Як по‑
казує практика, сліди, за яким можна провести 
пороеджеоскопічне дослідження, виявляють пере‑
важно на об’єктах з ідеально гладкою, рівною не‑
поглинаючою поверхнею (пластмаса, нікельована 
сталь, кахель, скло та ін.);

2) роздільне дослідження — полягає у виявлен‑
ні та вивченні традиційних загальних, окремих 
ознак, а також окремих ознак мікрорельєфу па‑
пілярних ліній та їх ідентифікаційну значимість 
та формуванні висновку про придатність сліду для 
ідентифікації;

3) отримання зразків для порівняльного дослі‑
дження — порівняльний матеріал, який надають 
для порівняльного дослідження має бути макси‑
мально відмінної якості, дактилоскопіювання має 
бути проведено відповідно до вимог, що висува‑
ється до такого виду відібрання зразків. Без якіс‑
них експериментальних відбитків пор та контурів 
папілярних ліній проведення пороеджеоскопічної 
експертизи неможливе;

4) порівняльне дослідження — одна з най‑
важливіших стадій пороеджеоскопічного дослі‑
дження, при проведенні якої потрібно бути мак‑
симально уважним та сконцетрованим сліді та 
порівнюваному зразку.

Розпочинати порівняльне дослідження потріб‑
но з визначення зони узору, яка відобразилася 
в сліді. Якщо зона не визначається, необхідно 
порівнювати слід з різними частинами зразків, 
використовуючи як відправні точки елементар‑
ні ознаки — деталі будови папілярних узорів, 
а якщо такі ознаки відсутні, за відправні точ‑
ки беруть продовженість та ширину папілярних 
ліній, міжпапілярних борозенок. Як відправну 
точку можна використовувати пори з характер‑
ною будовою, або вибирати ті мікроознаки, які 
можна порівнювати першими. У якості вихідних 
мікродеталей зручно використовувати розміще‑
ні біля них найбільш чіткі пори з характерною 

формою або мікровиступи (наприклад, два висту‑
пи і впадина біля закінчення папілярної лінії або 
чотири чіткі великі пори трикутної форми в точці 
розгалуження двох папілярних ліній). Не можна 
закінчувати порівняльне дослідження, якщо не 
збігаються форма і розміри мікродеталей, або зра‑
зу ж вважати їх відмінностями (так як це може 
бути умови слідоутворення). На початковому етапі 
досить встановити наявність мікродеталей. Форма 
та розміри виступів, впадин, пор — найменш стій‑
кі ознаки, повний їх збіг в пороеджеоскопічному 
дослідженні зустрічається дуже рідко.

Порівняння потрібно проводити за відбитками 
папілярних узорів усіх груп зразків, при цьому 
для експерта важливо одержати детальну інфор‑
мацію про методику отримання зразків (методи, 
які були використані при виявленні слідів та осо‑
бливості поверхні об’єктів на яких були виявлені 
сліди папілярних узорів). Визначивши наявність 
декількох збіжних мікродеталей на порівнюва‑
них ділянках узорів, потрібно перейти до аналізу 
таких ознак, як взаємне розташування, відстань 
між цими мікроознаками. У пороеджеоскопічному 
дослідженні проміжки між порами стійкі і мо‑
жуть бути визначені шляхом виміру на збільше‑
них знімках або приблизно.

У фототаблиці тотожні макроознаки зазвичай 
помічають однаковими літерами, а збіжні мікро‑
ознаки — однаковими цифрами червоного кольо‑
ру, а розбіжні мікроознаки — однаковими цифра‑
ми синього кольору;

5) оцінка результатів дослідження — на цій 
стадії проводять оцінку збігів за максимально 
можливою кількістю параметрів ознак, що збі‑
гаються, враховуючи при цьому різний ступінь 
варіативності цих параметрів при відображенні 
ознак у слідах. Найбільш варіаційні у процесі слі‑
доутворення такі параметри мікроознак, як форма 
і розміри, які можуть змінюватися, у той час як 
місце розташування і взаємне розташування най‑
більш стійкі;

6) формулювання висновку експерта та оформ‑
лення результатів експертного дослідження — 
висновок експерта з пороеджеоскопічного дослі‑
дження слідів папілярних узорів, формулюється 
в категоричній формі: категоричний позитивний 
висновок (встановлення тотожності сліду з відбит‑
ком) та категоричний негативний висновок (вста‑
новлення розбіжності сліду з відбитком).

Таким чином, використання ознак мікрорельє‑
фу папілярних ліній у процесі дактилоскопічного 
дослідження може значно збільшити кількість 
слідів, придатних для ідентифікації особи.

Також варто зазначити, що головною особли‑
вістю пороеджеоскопічного дослідження слідів па‑
пілярних узорів є те, що деталі будови папіляр‑
них узорів у слідах наявні в обмеженій кількості 
і мають іншу якість: вони є загальними ознаками, 
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а окремими ознаками, які індивідуалізують слід, 
будуть особливості пор та будови країв папіляр‑
них ліній; іншими словами, деталі папілярних 
узорів при пороеджеоскопічному дослідженні є 
орієнтирами, відправними точками для подаль‑
шого ідентифікаційного дослідження за мікро‑
ознаками.

Вищевикладене дозволяє зробити висновок, 
щодо пороеджеоскопічних досліджень звертають‑
ся тоді, коли у слідах відобразилися лише обри‑
вки папілярних ліній і незначне число деталей 
будови візерунків. Пори відображаються, як пра‑
вило, тільки в потожирових слідах на гладких 

поверхнях. Форма і розміри пор залежать від умов 
слідоутворення, тому дуже рідко спостерігаються 
їх збіги. Найчастіше можна тільки встановити на‑
явність пор та мікрорельєфу, проаналізувати їх 
розташування щодо повздовжньої вісі папілярної 
лінії, інших пор і деталей візерунка.

І хоча пороеджеоскопічні дослідження нечасто 
зустрічаються в практиці проведення після нега‑
тивного висновку дактилоскопічного досліджен‑
ня, однак потрібно вважати, що такі дослідження 
можливі, коли в слідах відображені окремі папі‑
лярні лінії з відбитками пор чи країв папілярних 
ліній.
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АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛІДІВ  
ДАКТИЛОСКОПИЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ

АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СЛЕДОВ  
ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

ASPECTS OF THE STUDY OF TRACES  
OF DACTYLOSCOPIC ORIGIN

Анотація. Проаналізовано проблеми дослідження слідів дактилоскопічного походження. Визначено основні пробле-
ми виявлення, фіксації та вилучення слідів рук, які зумовлюються як об’єктивними, так і суб’єктивними факторами. За-
пропоновано вирішення проблем дослідження слідів дактилоскопічного походження. Виділено перспективні напрямки 
роботи зі слідами рук. Відзначено, що одним із пріоритетних напрямків роботи правоохоронних органів та Експертної 
служби має бути цілеспрямована розробка та впровадження перспективних методів роботи зі слідами дактилоскопіч-
ного походження.

Ключові слова: дактилоскопія, сліди дактилоскопічного походження, проблеми роботи зі слідами, перспективи дак-
тилоскопічних досліджень.

Аннотация. Проанализированы проблемы исследования следов дактилоскопического происхождения. Определе-
ны основные проблемы выявления, фиксации и изъятия следов рук, которые обусловливаются как объективными так 
и субъективными факторами. Предложены решения проблем исследования следов дактилоскопического происхождения. 
Выделены перспективные направления работы со следами рук. Отмечено, что одним из приоритетных направлений 
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работы правоохранительных органов и Экспертной службы должна быть целенаправленная разработка и внедрение 
перспективных методов работы со следами дактилоскопического происхождения.

Ключевые слова: дактилоскопия, следы дактилоскопического происхождения, проблемы работы со следами, пер-
спективы дактилоскопических исследований.

Summary. The modern state of problems of research of tracks of dactyloscopic origin is analysed. The basic problems of 
exposure, fixing and withdrawals of tracks of hands that is stipulated both objective and by human factors, are certain. Given 
suggestion in decision of problems of research of tracks of dactyloscopic origin. Perspective work assignments are distinguished 
with tracks of hands. It is marked that purposeful development and introduction of perspective methods of work must one of 
priority work of law enforcement authorities and Expert service assignments be with tracks of dactyloscopic origin

Key words: dactylography, tracks of dactyloscopic origin, problems of work with tracks, prospect of dactyloscopic researches.

Постановка проблеми. Одним із найрозповсюд‑
женіших видів криміналістичних досліджень 

є дослідження слідів дактилоскопічного походжен‑
ня. В переважній більшості такими слідами є слі‑
ди пальців рук та долонь, хоча іноді до об’єктів 
дактилоскопічних досліджень відносять також 
візерунки босих ніг людини. Вказані дослідження 
допомагають вирішити ряд діагностичних та іден‑
тифікаційних питань спрямованих на встановлення 
особи, що вчинила кримінальне правопорушення.

Стан дослідження проблеми. Вказана пробле‑
матика завжди була актуальною. Це пояснюється 
потребами практики, обумовленими розповсюдже‑
ністю вказаного виду слідів. Незважаючи на сут‑
тєві наукові розробки дактилоскопії та існуван‑
ня значної кількості методичних рекомендацій, 
науково‑ технічний прогрес не стоїть на місці та 
обумовлює розробку нових ефективних методів та 
засобів роботи зі слідами дактилоскопічного по‑
ходження.

Метою вказаної статті є визначення основних 
аспектів дослідження слідів дактилоскопічного 
походження, а також впровадження ефективних 
методів та засобів при роботі зі слідами дакти‑
лоскопічних слідів. Для досягнення вказаної 
мети, поставлено наступні завдання: проаналізу‑
вати сучасний стан проблем виявлення та дослі‑
дження слідів рук; дослідити основні перспективи 
криміналістичного дослідження слідів рук.

Виклад основного матеріалу. Дослідження слі‑
дів дактилоскопічного походження в першу чергу 
залежить від правильної роботи з такими сліда‑
ми на місці події. Якість встановлення інформа‑
ції в результаті дактилоскопічного дослідження 
залежить від застосованих методів виявлення 
слідів рук на місці події. З метою забезпечення 
подальшого експертного дослідження та ідентифі‑
кації особи під час роботи зі слідами рук на місці 
події треба дотримуватись загальних рекоменда‑
цій: запобігання випадковому знищенню слідів на 
місці події, залишенню додаткових слідів члена‑
ми слідчо‑ оперативної групи тощо; та спеціаль‑
ні рекомендації роботи з об’єктами, які можуть 
містити дактилоскопічні сліди, а саме: обережне 
дослідження об’єктів без використання методів, 

що можуть пошкодити слід, надання переваги ви‑
лученню слідів разом із об’єктами носіями, обе‑
режна фіксація та вилучення дактилоскопічних 
слідів тощо.

Окрім дотримання рекомендацій щодо виявлен‑
ня слідів рук на місці події важливе значення має 
також процес вилучення та упакування таких слі‑
дів. Так при упакуванні об’єктів зі слідами дак‑
тилоскопічного походження криміналісти повинні 
обмежити можливість їх пошкодження шляхом 
контакту із упаковкою.

Недоліки в роботі зі слідами дактилоскопіч‑
ного походження обумовлюються різними причи‑
нами об’єктивного та суб’єктивного характеру: 
інтенсивний та напружений режим роботи на 
місці події, неналежне техніко‑ криміналістичне 
забезпечення правоохоронних органів, брак ка‑
дрів, низький рівень кваліфікації інспекторів‑ 
криміналістів, халатність у виконанні посадових 
обов’язків відповідальними особами тощо. Вирі‑
шення вказаних проблем можливе, але із засто‑
суванням комплексного загальнодержавного під‑
ходу до удосконалення роботи правоохоронних 
органів взагалі, а також підвищення підготовки 
інспекторів‑ криміналістів зокрема, адже саме від 
них залежить якість первинної роботи зі слідами. 
Тому на курсах первинної підготовки та освітньо‑ 
професійних програмах підготовки інспекторів‑ 
криміналістів повинна приділятись особлива увага 
роботі зі слідами рук під час огляду місця події. 
Крім того, курси підвищення кваліфікації вка‑
заних спеціалістів повинні включати не лише 
дисципліни щодо роботи з такими слідами, але й 
розглядатися новітні досягнення науки та техніки 
в галузі дактилоскопії та роботі зі слідами дакти‑
лоскопічного походження.

Поряд з цим робота на місці події хоч і є ос‑
новною частиною отримання якісних слідів дак‑
тилоскопічного походження, але не єдиною. Адже 
ідентифікаційні дослідження потребують також 
якісно відібраних зразків для експертного дослі‑
дження (дактилокарт осіб), які згодом поміщують‑
ся до криміналістичних обліків. Тому можна ви‑
ділити два шляхи отримання слідів рук: в процесі 
огляду місця події та під час дактилоскопічної 
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реєстрації осіб (підозрюваних, невпізнаних трупів 
тощо).

Так на даний час технічний прогрес дозволив 
впорядкувати і систематизувати дактилоскопіч‑
ну інформацію, шляхом створення автоматизова‑
них дактилоскопічних ідентифікаційних систем 
(далі — АДІС). На сьогоднішній день АДІС є най‑
більш інформативним та результативним із кримі‑
налітичних обліків. АДІС забезпечує можливість 
оперативного надання інформації органам досу‑
дового розслідування щодо осіб, дактилоскопічні 
карти, яких містяться в масиві дактилоскопічних 
обліків, та слідів рук з місць злочинів, що наявні 
в базі. Проте погана якість слідів впливає на час 
їх обробки та знижує пошукові характеристики 
[2, с. 202–203].

Врахування та недопущення недоліків при от‑
риманні відбитків слідів рук підвищить якість 
ідентифікаційного дослідження слідів дактилоско‑
пічного походження та збільшить можливості ав‑
томатизованих ідентифікаційних систем.

Проблеми, які виникають при застосуванні 
традиційних методів дактилоскопіювання та про‑
ведення дактилоскопічних досліджень можуть 
в певній мірі бути вирішеними новими перспек‑
тивними методами. Як то використання біоме‑
тричних технологій, а саме пристроїв для перетво‑
рення папілярного візерунку пальця в цифрове, 
тобто дактилоскопічних сканерів.

На сьогодні відомо багато видів дактилоско‑
пічних сканерів, які за принципом роботи можна 
поділити на три основні категорії: оптичні, уль‑
тразвукові та напівпровідникові.

Безконтактне дактилоскопіювання слідів рук 
є одним із нових та перспективних напрямком. 

Одним із різновидів безконтактного сканера є ска‑
нер, що використовує поляризацію світла. Пере‑
вагами оптичних сканерів є відносно низька ціна; 
компактність. Нажаль, маються і недоліки: пил, 
бруд, подряпини можуть суттєво погіршити якість 
цифрового відбитка, тому оптичні сканери потре‑
бують постійного догляду. Ще одним недоліком 
є чутливість до стану шкіри на самому пальці — 
жирна, суха чи потріскана шкіра можуть бути 
причиною розмитого зображення.

Найбільший недолік всіх сканерів — слабка за‑
хищеність від муляжів та інших способів обману, 
які потребують доопрацювання, а також вони є 
більш затратними ніж традиційні методи дакти‑
лоскопіювання. Проте дані технології дозволяють 
отримати відбитки пальців ідеальної якості без 
забруднення, а отже підвищити перспективи вста‑
новлення особи, яка вчинила кримінальне право‑
порушення.

Висновки. Проблеми криміналістичного дослі‑
дження слідів дактилоскопічного походження обу‑
мовлюються об’єктивними та суб’єктивними фак‑
торами. Вони повинні вирішуватися комплексно 
на загальнодержавному рівні шляхом удоскона‑
лення матеріально‑ технічного забезпечення право‑
охоронних органів, підвищення якості підготов‑
ки висококваліфікованих кадрів для підрозділів 
криміналістичного забезпечення розслідування, 
удосконалення процедури впровадження новітніх 
досягнень науки та техніки у експертну та кри‑
міналістичну діяльність. Одним із пріоритетних 
напрямів роботи правоохоронних органів та Екс‑
пертної служби має бути цілеспрямована розробка 
та впровадження перспективних методів роботи зі 
слідами дактилоскопічного походження.
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ЗАСОБИ ЗАХИСТУ БЛАНКІВ ДОКУМЕНТІВ  
І ПЕЧАТОК ВІД ПІДРОБОК

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ БЛАНКОВ ДОКУМЕНТОВ  
И ПЕЧАТЕЙ ОТ ПОДДЕЛОК

DOCUMENT AND SEAL PROTECTION  
AGAINST FORGERY

Анотація. У даній статті розглянуто види захисту від підробок бланків документів, та засоби захисту печаток і штам-
пів від підробок.

Ключові слова: бланки документів, засоби захисту, печатки і штампи.

Аннотация. В данной статье рассмотрены виды защиты от подделок бланков документов, и способы защиты печатей 
и штампов от подделок.

Ключевые слова: бланки документов, средства защиты, печати и штампы.

Summary. This article deals with the protection against forgery of blank documents and the protection of seals and stamps 
against forgery.

Key words: forms, security devices, seals and stamps.
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Сучасному періоду розвитку суспільства, що ха‑
рактеризується значними науково‑ технічними 

і комунікативними досягненнями, як ніколи раніш, 
притаманний процес інтелектуалізації кримінального 
середовища. Розвиток науково‑ технічного прогресу 
відкрив унікальні способи виготовлення документів 
і їх реквізитів, у тому числі в злочинних цілях. 
У кримінальне середовище втягуються особи, що 
володіють обширними знаннями в провідних галузях 
науки і техніки, а також мають професійні навички 
роботи з обладнанням, призначеним для виготовлення 
документів різного виду, що може бути використане 
для виготовлення підроблених документів.

Документи в цілому належать до найбільш роз‑
повсюджених об’єктів криміналістичного дослі‑
дження, що пояснюється широким застосуванням 
їх у різних сферах діяльності людини і частим 
використанням в злочинних цілях. Визначити 
справжність документів можна за наявністю на 
документі спеціальних захисних елементів.

Вдосконалення спеціальних елементів захисту 
цінних паперів, грошових знаків, і документів су‑
ворого обліку належить до сукупності загально‑
державних заходів запобігання їх фальшуванню.

Засоби захисту від підробок за видами поділяють‑
ся на: технологічні, поліграфічні, і фізико‑ хімічні.

Технологічний захист — це комплекс ознак, що 
являє собою елементи, внесені у процесі виготовлен‑
ня складових частин документів за допомогою спе‑
ціальних технологічних процесів. Елементами тех‑
нологічного захисту є: композиційний склад паперу, 
розміри документу, захисні волокна, захисні стрічки, 
захисні нитки, конфетті, водяний знак, тип підклад‑
ки, голограми, кінеграми, перфорація, композицій‑
ний склад фарб, ефект метамерії кольору, тощо.

Поліграфічний захист виражається у викорис‑
танні певних способів і прийомів поліграфічного 
друку, а також у нанесенні на папір спеціальних 
елементів поліграфічними способами. Основними 
видами поліграфічного захисту є: види друку, мі‑
кродрук, райдужний друк, орловський друк, при‑
ховані зображення, графічні елементи (гільйош‑
ні сітки, розетки, віньєтки, тощо), фонові сітки, 
наскрізні (сумісні) зображення, оптичні ефекти, 
безбарвне тиснення.

Фізико‑ хімічний захист базується на викорис‑
танні в сполуках матеріалів документів хімічних 
речовин, наявність яких може бути визначена 
спеціальними методами. До таких матеріалів на‑
лежать: люмінофори (флуоресцентні та фосфо‑
ресцентні фарби), інфрачервоні матеріали, феро‑
магнітні компоненти, метамерні фарби; оптично 
змінні (OVI) фарби.

Всі цінні папери, бланки суворого обліку і гро‑
шові знаки забезпечені комбінованим захистом від 
підробок, що включає певне поєднання елементів 
захисту різних видів. Конкретний набір елементів 
визначають виходячи з необхідності забезпечення 

відповідного рівня захисту та економічного об‑
ґрунтування застосування цінних паперів, банк‑
нот, та інших документів.

Одними із важливих реквізитів документів є 
відбитки печаток і штампів.

Для запобігання підробки печаток і штампів 
під час їх виготовлення застосовуються такі еле‑
менти захисту, як:
 – спеціальні шрифти (наприклад, оригінальні 
шрифти, розроблені на замовлення за унікаль‑
ним алгоритмами спеціально для виготовлення 
конкретної печатки);

 – фонові візерунки, растрові малюнки і гільйошні 
сітки, складні графічні зображення з дрібними 
деталями (використовуються дрібні елементи, 
тонкі лінії товщиною від 0,1 мм; складні малюн‑
ки з півтонами і фотографічними зображеннями 
— під час сканування таких відбитків відбува‑
ється спотворення ліній);

 – ультрафіолетові мітки і малюнки (хімічні міт‑
ки на кліше печатки утворюють невидимі при 
денному освітленні зображення, або зображення, 
що змінюють колір під дією ультрафіолетового 
випромінювання);

 – контрольні мітки (навмисне внесення на етапі 
розробки макета печатки дрібних елементів і 
похибок, про наявність яких відомо лише замов‑
нику печатки: імітації дефектів кліше, імітації 
забруднення і непродруківки кліше, відсутність 
елементів букв і зображень, мікро деформації 
малюнку, використання для окремих букв іншої 
гарнітури, тощо);

 – приховані зображення (такі печатки лишають 
на документі «два зображення»: перше явне і 
видиме, друге — приховане, яке можна побачи‑
ти тільки при накладенні на явне зображення 
прозорого шаблона‑ ключа, без якого виявити 
друге зображення неможливо;

 – штрих‑код у зображенні відбитку;
 – райдужні зображення (виготовлення кліше з 
декількома кольорами штемпельної фарби зі 
специфічним відтінками).
Печатки і штампи часто стають об’єктами під‑

робок. Як свідчить досвід експертної практики, 
підробка печаток (штампів) і їх відбитків, здійсню‑
ється різними способами: за допомогою принтерів 
і копіювально‑ множильної техніки; саморобним 
виготовленням кліше печаток і штампів; застосу‑
ванням сучасних технологій для виготовлення по‑
свідчувальних друкарських форм; малюванням від‑
битків на самих документах; копіюванням відбитків 
на підроблений документ. Справжні «фахівці» кри‑
мінального світу виготовляють підроблені кліше 
і наносять відбитки, які практично не відрізняються 
від оригінальних. За цих умов відрізнити підроблені 
відбитки печаток і штампів «на око» практично не 
можливо без залучення до вирішення такого пи‑
тання експерта з технічної експертизи документів.
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