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Abstract 
In this paper I want to shed light on some of the issues of the functioning of 

the law on commercial companies, and some of the problems that are raised for 
discussion recently in the field of criminal justice. This is why the title of this 
article is «commercial societies and criminal responsibility of the administrator». 
This issue in our country constitutes a fundamental importance from both 
theoretical and practical it as protects the legitimate interests of the public and 
private. 

In the daily activity of commercial companies that often occurs as a result of 
wrong actions or due to the inability to control certain activities can damage caused 
legal persons, or their property. 

In this article I will briefly addressed general issues such as the history of the 
evolution of law for commercial society since his first steps until today. Legal 
analysis will be treated to become law and issues arising during its implementation 
during practice. Occupies a special place and also the administrator's position in the 
direction of a legal person, limitations and his actions beyond the powers laid down 
in the law and in statute, the consequences of actions contrary to the interests of 
society , the criminal responsibility of the administrator as well as illustrations with 
cases from practice. We believe that this article will somehow influence the 
improvement of regulation of this issue, but do not pretend that this modest paper 
we addressed all issues that have a very wide range of the field which is quite 
interesting and with more value for practice. 

 
1. Definition of commercial companies 

In Albania, trader status, establishment and administration of companies, 
rights and obligations of founders, partners and shareholders, reorganization and 
liquidation of companies are regulated in accordance with the Law No. 9901, dated 
14.04.2008 «On Entrepreneurs and Companies». 

Companies are founded by two or more natural persons and / or entities 
which agree to achieve common economic goals, giving contributions into the 
Company, as stipulated in its charter. Limited liability companies and joint stock 
companies may be established only by a natural person and / or entity (companies 
with single partner or shareholder). 
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The statute of the company is its constitution it regulates the legal 
relationships between the members or shareholders with each other. The statute 
must contain certain information that define the identity of the company concerning 
the name, legal form, etc. centre of society. The company may engage in any 
activity which is not prohibited by law. 

 
2. Competency of administrator 
Company organs are the General Assembly which is the supreme organ of 

the company. Administrators who are the legal representatives of the company and 
act in accordance with the targets that the company has appointed in the statute 
enacted by the General Assembly. The rights and obligations defined in the Law 
Administrators commercial companies as well as the company's statute. 

 Administrators are obliged to act to protect the interests of society and not in 
conflict with them. The following will handle a case of violation of the statute of 
society, the law as well as contrary to the interests of society. In terms of financial 
difficulties, so that society bear its short-term obligations, administrator without the 
approval of general assembly of shareholder borrows money from third parties in 
the market with higher interest rates. According to the contracts signed between the 
administrator and lenders, interest due and unpaid, are capitalized in quarterly basis 
by returning these loans with very high cost to be unaffordable for Company. 

Following, it is logic that company in financial difficulty to cover its short-
term obligations, would not cover financial costs of these loans. After two or three 
years the liability for these loans (principal plus capitalized interest) almost 
doubled and the company is totally unable to repay these loans. Creditors faced 
with the financial difficulties of the company will go in the court against the 
company, where they will present the contracts signed in front of a notary public by 
the administrator of the company and stamped with the official seal of the 
company. These types of contracts have maximum probability to return to 
executive titles which will produce further coercive measures for the company. The 
shareholders of the company, facing these coercive measures (official notifications 
will arrive at their address from private bailiffs) will be confronted with the 
dilemma how to solve this problem. Based on the Company Law, the administrator 
must have notified and must have received approval from the General assembly of 
shareholders which shall authorize him to borrow from third parties on behalf of 
the company. Due to the fact that the administrator did not follow this path to legal 
binding, society should be directed against the administrator being positioned 
against him. It should recognize liabilities in the books of accounts (these charges 
would not have been recognized previously by the finance office accounting 
without the approval of the) and as counterparty obligations must recognize these 
rights against the administrator. 

The problem becomes more acute, if the administrator himself or his 
relatives give loan company, violating several rules simultaneously. First, the 
administrator acts in violation of the law without getting authorization assembly 
partners, enter into interaction with related parties , accept loans with higher 
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interest rates than the market and gives priority in payment to persons connected 
bypassing others. 

Also, the problem gets serious proportions in cases where other influential 
people within the company as finance director of the company lend with interests 
not only higher than market rates but also higher than other lenders. This 
constitutes a serious action because it looks like a stealth based on cooperation 
because in certain circumstances these people favour one another for personal gain. 
For the above, the following are doing a rendition by the limitations which the law 
provides for the administrators' activities. According to Law no. 9901, dated 
14.04.2008 «On Entrepreneurs and Companies» the powers of administrator reads 
as follows: A company, as a form of legal entity, represented in its relations by 
third parties form the administrator of the company, which is also its legal 
representative. According to Article 12 of the Law provides that: 

1. Companies shall be represented according to the rules defined by this law 
and the provisions of the statute. Legal representation of society is valid for any 
judicial or extrajudicial action. 

2. Legal representatives observe all the limits to representation, defined in 
statute or approved by the respective company. 

Under this general principle results that the company's legal representatives 
are persons representing the company have the right to enter into legal relations 
with third parties, and these legal relationships, not burden them with personally 
fulfilling obliger derived from them, it is society which undertakes to fulfill the 
obligations arising from these relationships. But by law, the Company has 
Administratori limitation of his powers. These restrictions are two-tiered. 

 Legal restrictions, which means that the administrator of the company 
may not enter into certain legal relationships when such a thing is forbidden by the 
legal provisions in force; 

 Statutory limitations, that the Statute of the company, with its 
provisions has limited administrator to exercise those dues society, which has 
passed provisions to any other organ of the Society, or for the exercise of dues 
must have prior approval from Assembly general Society.  

General legal restrictions are given in Section 13 of the Companies Law. 
According to this Article, in its paragraph 2 provided that: 

2. Person authorized to represent or to oversee the company may not enter 
into contracts or enter into other relationships with the company, if it fails to 
disclose the terms of the transaction and the nature of the object of his interest in 
action not authorized , in advance, for: 

a) All other partners, in the case of a partnership; 
b) All members or all the other partners, in the case of a limited liability 

company; 
c) The Board of Directors or Supervisory Board, in the case of 

administrator’s joint stock; 
d) Board of Directors or Supervisory Board, in the case of members of the 

Board of Directors or Supervisory Board in joint stock companies. 
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Any prior approval and notified for general registration in the National 
Registration Centre. 

The foregoing prohibition is related to those contracts administrator of 
society connects with society itself, and in this case that the contract should be 
valid before its connectivity is available with a 100 % approval of the shareholders 
of the company, otherwise legal action will be deemed invalid. 

Also, paragraph 3 of this Article provides for limitations of the powers of the 
administrator of the company, for any contract or other relationship that the 
company connects with a third party, which has personal or financial relationship 
with the persons authorized to represent or to supervisor, or by third parties, whose 
relations with the persons mentioned above are such that, reasonably, may affect 
their decision contrary to the interests of society. So under this Paragraph is set to 
limit the power of society administrator to access legal relationship with 

A. husband / wife, parents, brothers or sisters of the husband / wife; 
b) Children, parents, brothers, sisters, grandchildren or spouse / spouse of 

any of the foregoing; 
c) Persons related to the person authorized to represent or supervisor. Related 

persons are: the ancestors or descendants, lineal relative’s indirect second degree, 
adopter and adoptee, of first -degree relative of a husband / wife; 

d) A person who resides with the person authorized to represent or 
supervisor. 

In case the manager of the company enters into a relationship with these 
people must necessarily have a prior authorization by a general assembly of the 
society, where the decision to vote are excluded persons, partners, on behalf of 
whom the contract is required to connect or an action performed by the company, 
or when requested for those persons associated with him. 

 
Conclusions 
Article 45 of the Penal Code provides that «legal persons, with the exception 

of state institutions responsible for criminal acts committed on behalf of or for the 
benefit of their bodies and their representatives». 

In connection with criminal responsibility is not given a clear definition of 
what it meant by this concept in both legislation and criminal law theory. However, 
understand that criminal liability arises as a result of dangerous actions, unlawfully 
committed the fault, which by law are considered criminal offenses committed by 
persons criminally responsible. The Criminal Code provides for criminal 
proceedings as subjects of legal entities and natural persons. Exactly above any 
consequence arising from criminal proceedings and its effects, as applicable to 
natural persons and legal entities as well, which are subject to criminal law. 

Legal person have criminal liability, shall be fulfilled both criteria, namely: 
• The offense has been committed by the circle of individuals mentioned 

above. 
• The offense has been committed «on behalf» or «benefit» of the legal 

person. 
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Suffice absence of one of these criteria and legal entity exempt from criminal 
liability. Where these criteria are met, the legal entity charged with criminal 
liability, it is not necessary for the prosecutor to prove the knowledge of the board 
or governing bodies of the legal person for the offense, it is sufficient that it be 
conducted by an employee of the behalf or for the benefit of a legal person and 
legal person shall be criminally liable. One reason why this is done to encourage 
people to take legal measures to curb their employees to perform illegal acts. 

Although the legislation has undergone significant improvements must be 
made even more effort and changes to improve it. Besides improving laws and 
regulations should be increased and interaction between the various private 
institutions to exchange and state Information in order to identify and prevent 
economic crimes. 

For the above it is necessary to improve the criminal law by the time to adapt 
to developments in order to anticipate and prevent phenomena such as the one 
described above and beyond. I think it is not enough only through administrative 
penalty because it has no criminal conviction effects due to the kind and amount of 
punishment , but is also required criminal penalty, to make them legal persons be 
more careful in the steps that will be and can undertake to prevent breaches of 
legislation.  

 
References 

1. Law nr. 9901 date 14.04.2008 «Company Law in Albania».  
2. Penal Code, 2009, p. 35. 
3. Orkida Totojani, 2012, Fundamentals of Law, p. 81. 
4. Thomas Bachner, Edmund-Philipp Schuster, Martin Winner, The new Albanian Company 

Law, 2009, p. 30. 
5. Francesco Galgano, Private Law, 2006, p. 785. 

 
 

Кононова М.О. 
аспірантка, 

Одеський Національний Університет імені І.І. Мечникова 
 

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КЛАСТЕРНИХ 
УТВОРЕНЬ 

 
Світова практика показує, що в даний час промисловий кластер являє 

собою один з найбільш ефективних способів організації взаємодії 
господарюючих одиниць з метою успішного функціонування і реалізації 
економічної діяльності в умовах жорсткої конкуренції. Міжнародна практика 
демонструє, що ефективність реалізації кластерного підходу безпосередньо 
залежить, насамперед, від правильної ідентифікації таких утворень. 

З огляду на те, що теорія економічних кластерів достатньо молода, 
поки не існує єдиного універсального підходу до ідентифікації кластерів в 
регіоні. Слід розрізняти два типи діагностики кластерів [1, c.25]. До першого 
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типу, заснованому на вивченні конкретного кластера, можна віднести 
діагностику існуючих кластерів. Даний тип носить конкретний характер і, як 
правило, основною його метою є підтвердження (або спростування) 
існування конкретного кластера. До другого типу, що носить загальний 
характер, відноситься діагностика потенційних кластерів. Основною метою 
даного підходу є аналіз регіону або країни в цілому на наявність в ньому 
кластерів. Для початку визначаються географічні концентрації підприємств 
(галузей), а потім визначається наявність і ступінь взаємодії між ними. 

На сьогодні вчені виділяють три основні підходи до ідентифікації 
економічних кластерів у регіоні [2, c.165]: концепції індустріальних кластерів 
з позиції конкурентоспроможності; визначення індустріальних кластерів як 
результату дії економії на агломерації; техніко-економічні методи 
ідентифікації кластерів. 

Таблиця 1 
Методи ідентифікації кластерних утворень 

Найменування підходу Переваги Недоліки 

- коефіцієнт душового 
виробництва,  
- коефіцієнт локалізації, 
коефіцієнт спеціалізації 

Доступність необхідних даних; 
простота розрахунку; можливість 
використання в комплексі з 
іншими підходами. 

Свідчить про концентрацію / 
спеціалізацію галузі в регіоні, а не про 
наявність кластерного утворення; 
необхідно доповнювати якісним 
аналізом; немає ясності з вибором 
порогового значення 

Матриця «витрати-
випуск» 

Дозволяє формально виміряти 
взаємозв'язки між галузями, що, 
в свою чергу, дозволяє виявити 
наявність кластера. 

Відсутність / недоступність 
оперативної інформації про взаємодію 
потенційних учасників кластера; не 
враховує фінансові потоки, потоки 
інформаційного обміну, а також обміну 
знаннями та людськими ресурсами; 
основний акцент зроблено на 
матеріальних потоках, а для сфери 
послуг це не настільки актуально. 

Сдвиговий аналіз 

Дозволяє простежити зростання 
частки галузі в рівні зайнятості, 
відрізняючи ефект економічного 
зростання від місцевого ефекту, 
пов'язаного з локальною 
конкурентною перевагою. 

Не отримав широкого 
розповсюдження. 

Метод експертної оцінки 
Детальна інформація, 
індивідуальний підхід. 

Суб'єктивність оцінки; відсутність 
систематичного збору інформації; 
відсутність узагальнених даних. 

Метод опитування 
фокус-груп 

Відносно низькі витрати; 
невеликі тимчасові витрати. 

Проблема неявки респондентів у 
зазначений час і місце; необхідність 
застосування доп. стимулів, в тому 
числі оплати участі. 

Метод Дельфі 

Може застосовуватися практично 
в будь-якій ситуації, що вимагає 
прогнозування, в тому числі 
якщо для прийняття рішення 
недостатньо інформації; 
анонімність і незалежність думок 
експертів; орієнтація на 

Суб'єктивність думок фахівців; 
трудомісткість; великі витрати часу на 
багаторівневу експертизу та повне 
виключення прямого зіткнення думок 
експертів. 
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стратегічне планування; 
комплексний охоплення 
розв'язуваної проблеми. 

Мережевий аналіз 
(теорія графів) 

Візуальний аналіз взаємозв'язків 
Набір комп'ютерних технологій 
обмежений 

Спеціальні дослідження 
Гнучкість в зборі необхідних 
даних 

Високі витрати проведення таких 
досліджень 

Аналізуючи світовий досвід, можна бачити, що найбільш вдалі 
дослідження були проведені з використанням як кількісного, так і якісного 
підходів одночасно. При цьому кількісні показники використовуються для 
виявлення формальної структури кластера, а застосування якісних методів 
дозволяє на фоні отриманих цифр проаналізувати умови його формування, 
наявність всіх його елементів і ступінь їх взаємодії [3, c.86]. Але остаточний 
вибір окремого поєднання методів ідентифікації кластерних утворень 
повинен обумовлюватися особливостями економічного розвитку України. 

У загальному вигляді методи ідентифікації кластерних утворень можна 
систематизувати у вигляді наступної таблиці. 

Враховуючи специфіку вітчизняної економіки та беручи до уваги 
основні підходи до ідентифікації кластерів, можна запропонувати наступну 
послідовність виявлення кластерів. На першому етапі необхідно провести 
кількісну ідентифікацію концентрації підприємств певної сфери в певному 
регіоні. Для цього можна використовувати коефіцієнт локалізації. Спочатку 
необхідно обчислити окремі показники локалізації за такими аспектами як: 
основні засоби та кількість робочої сили, обсяг виробленої продукції, 
продуктивності  та фондовіддачі, а потім розрахувати загальний коефіцієнт 
локалізації. 

На другому етапі необхідно виявити взаємозв'язків між учасниками 
кластеру. З цією метою для виявлення зв'язків між підприємствами доцільно 
використовувати прямий аналіз взаємозв'язків в ланцюжку цінностей. 
Прямий аналіз взаємозв'язків в ланцюжку цінностей групує окремі сектори на 
основі взаємозв'язків у вертикальній продуктової ланцюжку. 

На наступному етапі треба провести аналіз конкурентної стійкості 
кластера, який виявлено. Для цього необхідно протестувати регіон базування 
кластера за допомогою ромба конкурентних переваг М. Портера, який 
включає наступні 4 фактори: умови для факторів виробництва; зміст стратегії 
фірми і суперництва; стан попиту; родинні й підтримуючі галузі [4, c.20]. В 
результаті даного аналізу необхідно визначити, які саме фактори, що 
впливають на кластерну структуру, можуть бути найбільш ефективно 
використані з метою підвищення конкурентоспроможності кластеру в цілому. 
При виявленні недостатньої кількості або якості аналізованих факторів 
можлива розробка пропозицій щодо додаткового фінансування відсутніх 
елементів. Також даний етап включає розрахунок таких коефіцієнтів як 
коефіцієнт підприємництва і коефіцієнт розвитку малого бізнесу. 

Таким чином, пропонований  алгоритм дозволяє з'єднати кількісний і 
якісний аналіз і може бути покладений в основу ідентифікації кластерів 
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регіону і виявлення найбільш конкурентоспроможного. Тобто такий алгоритм 
може бути покладений в основу методологічної концепції з ідентифікації 
кластерів та аналізу ступеня взаємодії їх складових елементів. 

 
Література: 

1. Кострюкова О.Н. Методы идентификации туристских кластеров в системе 
регионального туризма / О.Н. Кострюкова, Е.Г. Карпова // Проблемы современной 
экономики. – 2011. – №4 (40). – с. 24-32 

2. Корчагина Н.А. Адаптация международного опыта идентификации кластеров к 
условиям российской экономики / Н.А. Корчагина, Ю.Н. Томашевская // Научные 
труды Вольного экономического общества России. – 2010. – №. 3 (Том 132). – с. 
163 – 179. 

3. Гончарова К.В. Вдосконалення методики визначення потенціалу кластерізації 
галузей окремого регіону / К.В. Гончарова // Економічний простір. – 2009. – №29. – 
80-89 

4. Горшенева О.В. Кластеры: сущность, виды, принципы организации и создания в 
регионах / О.В. Горшенева // Экономический вестник Ростовского 
государственного университета. – 2006. – №4. – Ч.2. – с. 17-23. 
 

Кукарин М.В. 
старший преподаватель 

Московский государственный университет пищевых производств, Россия 
 

СОВРЕМЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: ИНТЕГРАЦИОННЫЕ 
ПРИОРИТЕТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

 
В современной научной литературе интеграция преимущественно 

представлена как совокупность многократно повторяющихся взаимодействий 
обменного, передаточного, конкурентного и объединительного типа, которая 
способствует образованию новой системы (структуры) хозяйствующих 
субъектов с высокой устойчивостью и эффективностью функционирования, 
адаптируемостью, оптимальностью, нелинейностью, эффективной 
управляемостью и устойчивыми связями.  

При этом на микроуровне взаимосвязь интеграции с экономическим 
развитием целесообразно рассмотреть с точки зрения институционального 
подхода. В рамках институционального подхода экономическая система 
выступает совокупностью отдельных взаимодействующих структур 
(институтов), эффективность деятельности которой проявляется только во 
взаимодействии всех ее элементов. Данная тенденция имеет 
непосредственную связь с интеграцией отдельных предприятий (институтов) 
по отраслям. Их тесное сотрудничество в рамках отдельно взятой отрасли 
обусловливает снижение трансакционных издержек и, как следствие, 
повышение эффективности деятельности самих организаций и увеличение 
темпов экономического роста отдельных отраслей. В конечном счете, все это 
обеспечивает увеличение темпов роста экономики государства в целом. 
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На макроуровне экономическую интеграцию обусловливают 
объективные процессы интернационализации общественно-экономической 
жизни человечества. Так, основу экономической интеграции составляет 
международное разделение труда, подразделяющееся на два относительно 
самостоятельные направления: международная (межгосударственная) 
специализация и международное (межгосударственное) кооперирование 
производства хозяйствующих субъектов. 

К настоящему времени прогрессирующее развитие сферы услуг, 
которая последовательно абсорбировала основную часть ограниченных 
ресурсов, столкнулось с ограничениями дальнейшего роста. При этом 
сформировалась новая воспроизводственная структура, которая является 
результатом трансформации главных видов хозяйственной деятельности и, в 
первую очередь – промышленности. С одной стороны, промышленное 
производство в силу роста производительности труда отличается 
сокращением занятости и тем самым обостряет социально-экономическое 
положение. С другой стороны, все чаще более остро встает вопрос о новой 
взаимосвязи между промышленной трансформацией и социально-
экономическим развитием страны [4, 313-316; 1, 62-71].  
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Рис. 1. Динамика изменения объема промышленного производства и 
численности занятых в промышленности в период с 2000 по 2011 годы, в % к 

2000 году  
(графики построены автором на основе данных: Промышленность России. 2012: 
Статистический сборник. – М.: Росстат, 2012. – С. 21) 
 

На рис. 1 представлены графики, иллюстрирующие динамику 
изменения объема промышленного производства и численность занятых в 
промышленности. Из графиков однозначно видно, что проиллюстрированные 
тенденции обладают противоположной динамикой. Так, объем 
промышленного производства, не считая резкого снижения в 2009 году, на 
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всем рассматриваемом временном интервале увеличивался, а темп роста 
показателя 2011 года к 2000 году составил 153,9%. В то же время 
численность занятых в промышленности – напротив, устойчиво сокращалась, 
а темп роста показателя 2011 года к 2000 году составил 74,1%.  

Таким образом, процесс увеличения объема промышленного 
производства сопровождается непрерывным сокращением численности 
занятых в данном секторе экономики. 

С другой стороны, следует учитывать возможность наличия косвенной 
связи между уровнем развития промышленного производства в экономике, и 
характером процессов общественного воспроизводства. В частности, 
специфика промышленного производства в целом и обрабатывающих 
отраслей в частности заключается в сложности и продолжительности 
производственных цепочек, в рамках которых осуществляется не только 
внутриотраслевая, но и межотраслевая интеграция. Благодаря чему 
производство основной части добавленной стоимости осуществляется за 
пределами отраслей промышленности, с участием занятых в других секторах 
экономики [2, 13-20; 3, 128-133]. Кроме того, детально анализируются 
особенности воспроизводственного развития современной промышленности 
[1, 62-71]. 

Таблица 1 
Объемы промежуточного потребления продукции, созданной по видам 

экономической деятельности в промышленности * 
Промышленность – всего 

Сектора экономики 
млрд. руб. % 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 657,4 5,8 
Рыболовство, рыбоводство 18,5 0,2 
Добыча полезных ископаемых 2533,8 22,2 
Обрабатывающие производства 5426,1 47,6 
Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды 

1109,7 9,7 

Строительство 173,2 1,5 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 

21,3 0,2 

Гостиницы и рестораны 7,9 0,1 
Транспорт и связь 600,0 5,3 
Финансовая деятельность 167,8 1,5 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

645,0 5,7 

Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное страхование 

22,4 0,2 

Образование 5,4 0,0 
Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 

2,9 0,0 

Предоставление прочих коммунальных, социальных 
и персональных услуг 

10,4 0,1 

ИТОГО использовано в ценах покупателей 11401,7 100,0 
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* таблица рассчитана и составлена автором на основе данных: Национальные 
счета России в 2001-2008 годах // Федеральная служба государственной статистики. – 
URL: 
http://www.gks.ru/bgd/regl/B09_15/IssWWW.exe/Stg//%3Cextid%3E/%3Cstoragepath%3E::%7
C5.2.xls 
 

Причем следует отметить, что промежуточное потребление 
непосредственно промышленными производствами не отличается высокими 
показателями потребления продукции, созданной в других секторах 
экономики. Так, из таблицы 1 видно, что порядка 80% промежуточного 
потребления в отраслях промышленности представлено продукцией 
непосредственно самих отраслей промышленности. И лишь оставшиеся 20% 
с небольшим приходятся на продукцию, произведенную в других секторах 
экономики, среди которых продукция таких видов экономической 
деятельности, как: «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», 
«Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», 
«Транспорт и связь». 

Таким образом, становится видно, что в современных условиях 
общественного воспроизводства промышленный сектор экономики 
приобретает черты интегрирующей основы, формирующей необходимые 
условия для производства и занятости в других секторах экономики, является 
фактором становления новых организационно-экономических форм. Такая 
постановка вопроса размывает традиционные представления о границах 
отраслей, особенно по части промышленного производства, часть 
результатов которого оказалась непосредственно представленной в сервисной 
деятельности. По сути дела, необходимо формирование новой 
промышленной основы для сервисной деятельности с учетом требований 
трансформационных процессов.  
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ ДЕРЖАВИ В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ 
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СОЦІАЛЬНОГО ОБ’ЄКТУ 

 
У межах наших попередніх досліджень було з’ясовано, що трудовий 

потенціал є перш за все власністю його носія, хоча до процесу його 
формування, крім самої особистості, причетні у тому числі і інші суб’єкти 
(родина, суспільство, держава, капітал тощо) [1]. Крім того, слід прийняти до 
уваги, що власник трудового потенціалу самостійно, під впливом виключно 
власних уявлень про доцільність його використання, приймає відповідне 
рішення. Така монополія власника трудового потенціалу на розпорядження 
власним потенціалом, з одного боку, є цілком логічною, а з іншого – 
обумовлює окремі втрати як з боку суспільства, так і з боку держави. По-
перше, суспільство приймає активну участь в формуванні трудового 
потенціалу окремого індивіда (безоплатне надання блага індивіду у вигляді 
послуг у межах освітніх, соціальних, природоохоронних програм, програм з 
охорони здоров’я тощо), що призводить до витрачення суспільних ресурсів. 
Ефективність таких витрат важко обрахувати з огляду неможливості чіткого 
розмежування в об’ємі цих витрат, часток які розподіляються за окремими 
напрямами (наприклад, частка суспільних витрат яка спрямовується на 
забезпечення суспільного спокою у державі та частка витрат яка 
безпосередньо приймає участь у формуванні трудового потенціалу 
особистості). Крім того, оцінювання ефективності ускладнено неоднаковим 
доступом членів суспільства до відповідних благ (наприклад, особи які 
мешкають за межами великих міст, позбавлені можливості прямого доступу 
до культурної спадщини регіону). Цей фактор суттєво впливає на формування 
якісної складової трудового потенціалу. Таким чином, експерти з оцінювання 
не мають можливості визначити виправданість тих чи інших витрат 
суспільства у контексті їх результативності. По-друге, суспільство втрачає від 
недовикористання трудового потенціалу, пов’язаного з відсутністю бажання 
індивіду максимізувати власну трудову активність. Людина має трудовий 
потенціал, але використовує його не у повному обсязі, або використовує за 
межами суспільно-економічних відносин (наприклад, працює у межах 
домогосподарства або працює з неповним навантаженням). Таке вільне 
відношення особистості до так званого суспільного боргу суттєво (в своїй 
критичній масі) впливає на накопичення відповідних благ. Відповідна 
позиція громадян може породжувати своєрідний мультиефект пов’язаний з 
виникненням бажання в іншої частини громадян відносно активного 
споживання суспільних благ з мінімальною участю у їх накопиченні. Отже, 
виникає нагальна необхідність опрацювання такого механізму державного 
управління трудовим потенціалом, функціонування якого може забезпечити 
виникнення бажання у носіїв трудових можливостей до максимального їх 
використання.  

Ринкова система з її економічним механізмом у якості основного 
інструментарію впливу, передбачає добровільний обмін товарами 
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(послугами), в той час як політична система (дія політичного механізму) 
спонукає людину до сплати податків в обмін на суспільні блага, хоча 
споживачем цих благ є суспільство в цілому. Ринкова система спонукає 
потенційного учасника ринкових відносин до самостійного прийняття 
рішення щодо доцільності відповідних дій (рішення про купівлю або продаж 
товару (послуги) приймається безпосередньо індивідом в залежності від 
конкретної потреби). В цьому випадку мова йде скоріше про мотивуючий 
вплив ринкової системи. Політична система не передбачає прийняття до 
уваги бажання окремої людини щодо сплачування податків (рішення про 
обмін стягнутих з індивіда грошей у вигляді податків на суспільні блага, до 
формування переліку та об’єму яких індивід не має прямого відношення, 
приймається зовнішньою по відношенню до індивіда системою). Крім того, 
державно-управлінське рішення не завжди буде оцінено як ефективне за 
умови використання суто економічних критеріїв відповідного аналізу. Така 
розбіжність у критеріях оцінювання прийнятого рішення у межах теорії 
суспільного вибору не може бути обґрунтована виключно з позиції суспільної 
доцільності (необхідності) тієї чи іншої дії, а скоріше обумовлюється 
прагненням суб’єкту управління максимізувати владу з метою збільшення 
можливостей впливу на об’єкт управління. Нажаль, вектор такої зміни 
(напрям державної політики) не завжди є спрямованим на досягнення 
суспільних цілей та не сприяє становленню інституціональної архітектоніки. 
Виникає ситуація, за якою політичний та економічний механізми не здатні 
забезпечити виникнення прагнення у носія трудових можливостей до їх 
максимальної реалізації у межах суспільного виробництва. 

У контексті вирішення цього протиріччя автором було запропоновано 
змінити акцент у дії політичного механізму з стимулюючого (який відповідно 
до природи взаємодії суб’єкту та об’єкту державного управління є основним 
у функціонуванні політичного механізму) на мотивуючий (використання 
якого є більш природним у межах дії економічного механізму). Відповідно до 
наших уявлень про особливості функціонування запропонованого механізму 
він отримав назву «мотиваційний механізм стимулювання трудової 
активності» [2]. Метою функціонування такого механізму стає створення 
умов для формування потреби у індивіда для використання наявного у нього 
трудового потенціалу. Тобто, напрямом впливу суб’єктів державного 
управління стає не власник трудових можливостей, а умови, у межах яких ці 
можливості формуються, використовуються та розвиваються. З одного боку, 
держава використовує політичний механізм (стимулювання трудової 
активності), але дія цього механізму спрямована на середовище, у межах 
якого функціонує об’єкт державного управління, який відповідно до 
визначених умов самостійно формує індивідуальні спонукальні мотиви. Така 
опосередкована роль держави в управлінні трудовим потенціалом 
підтверджена результатами проведеного автором соціологічного дослідження 
«Оцінка рівня розвитку трудового потенціалу особистості». Зміст анкети 
було опрацьовано відповідно до основних положень теорії та методології 
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соціологічного дослідження [3].У письмовому опитуванні взяли участь 
респонденти, які мешкають на території Харківської, Донецької, Луганської, 
Запорізької, Львівської областей та Автономній Республіці Крим, а також 
громадяни Латвії (м. Рига, м. Даугавпілс та Даугавпільський край) та 
Фінляндії (м. Варкаус та Північна Савонія). Контрагентами на території країн 
Європейського Союзу виступили кафедра менеджменту Інституту транспорту 
та зв’язку (Латвія, м. Рига) та кафедра індустріального менеджменту 
Інституту прикладних наук Савонія (Фінляндія, м. Куопіо). Аналіз анкет 
респондентів дозволив сформулювати такі висновки: 

1) лише 30% опитаних здійснює трудову діяльність за фахом 
отриманим після закінчення навчального закладу, що свідчить про 
недостатній рівень організації профорієнтаційної роботи та недосконалість її 
теоретично-методичного забезпечення, а також про неефективність 
функціонування механізму державного замовлення на підготовку спеціалістів 
відповідного фаху; 

2) лише 35% респондентів згодні з тим, що рівень використання 
власного трудового потенціалу обумовлює рівень життя особистості 
(мікрорівень), хоча 50% погодились з тим, що рівень використання 
особистістю власного трудового потенціалу обумовлює рівень життя у 
відповідній країні (макрорівень), що свідчить про існування значного розриву 
між рівнем використання трудового потенціалу та можливостями у 
задоволенні його власником життєвих потреб; 

3) при розподілі часток відповідальності між людиною, родиною, 
безпосереднім оточенням людини, трудовим колективом, державними 
органами виконавчої влади вищого рівня; державними органами виконавчої 
влади місцевого рівня; органами місцевого самоврядування та органом 
законодавчої влади країни, на долю органів влади у межах їх сумарного 
впливу на процес формування трудового потенціалу припадає лише 9% (на 
процес використання та розвитку трудових можливостей – по 8% відповідно), 
що свідчить про можливість сприйняття ролі суб’єктів владних відносин на 
рівні опосередкованих впливів; 

4) розподіл часток впливу якісних характеристик на загальний рівень 
трудового потенціалу особистості має такий вигляд: здоров’я – 34%; освіта – 
22%; професіоналізм – 27%; творчість – 17%, що свідчить про значущість 
освітньо-кваліфікаційного рівня у поєднанні з досвідом трудової діяльності 
людини; 

5) 90% респондентів мають бажання використовувати наявний 
трудовий потенціал, в той час як бажання до його розвитку має 80%, що за 
умови прийняття до уваги факту обсягів використання респондентами 
наявних у них трудових можливостей на рівні більшим ніж 80% від 
доступних до використання, становить лише 30%, тобто 70% респондентів 
мають резерви труда, що свідчить про відсутність умов до їх використання; 

6) при визначенні домінуючого впливу стимулюючих факторів на 
формування потреби щодо використання трудового потенціалу, який на цей 
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час знаходиться поза межами повсякденного використання: 45% 
респондентів назвало матеріальну зацікавленість; 40% – визначило 
отримання морального задоволення; 5% – назвало суспільну потребу; 10% 
респондентів запропонувала власні варіанти, що свідчить про необхідність 
забезпечення гідного рівня оплати труда у поєднанні зі створенням умов, за 
яких людина буде перебувати у гармонії з власною трудовою діяльністю; 

7) серед основних перешкод щодо формування бажання в особистості 
до використання власного трудового потенціалу: 40% респондентів 
визначило власні лінощі, 25% – розуміння відсутності потреби суспільства у 
результатах використання людиною трудових можливостей (наявний 
трудовий потенціал не відповідає потребам суспільства); 20% – розуміння 
відсутності власної потреби у результатах такого використання (збільшення 
рівня реалізації наявного трудового потенціалу не забезпечить підвищення 
рівня життя); 15% – відсутність умов для використання трудового потенціалу, 
що свідчить про необхідність удосконалення механізму державного 
управління розвитком трудового потенціалу за напрямом перегляду 
співвідношення у його межах стимулюючих та мотивуючих методів; 

8) державна політика за напрямом формування, використання та 
розвитку трудового потенціалу особистості може бути розбудована без 
прийняття до уваги гендерних особливостей (цей висновок не означає, що 
діяльність суб’єктів державного управління за напрямом використання та 
розвитку трудового потенціалу не повинна враховувати деякі особливості 
трудової діяльності жінки); 

9) порівняння відповідей респондентів, які мешкають в Україні з 
відповідями респондентів з країн Європейського Союзу, не дозволило 
виявити принципові відмінності, хоча певні особливості таки існують. 

Результати проведеного дослідження дозволили сформулювати 
загальний висновок про те, що вплив держави має швидше опосередковану 
роль щодо забезпечення функціонування та розвитку системи трудового 
потенціалу держави. Основним об’єктом державно-управлінського впливу 
повинно стати середовище, у межах якого відбувається процес саморозвитку 
системи трудового потенціалу. На підставі проведеного дослідження у 
дисертації обґрунтовано основні напрями державно-управлінського впливу 
на систему стимулювання праці та принципи формування мотиваційного 
механізму стимулювання трудової активності громадян. 
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ  ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ІПОТЕЧНОГО РИНКУ У КАЗАХСТАНІ ТА ПРОБЛЕМИ  ЇХ 

ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАІНІ 
 
В межах інституційного реформування економіки України, одним з 

пріоритетних напрямків є розвиток ринку іпотеки, як джерела доступного 
житла. На сучасному етапі розвитку економіки інститут іпотеки виступає у 
ролі ефективного механізму трансформації заощаджень у цільове 
інвестування реального сектору економіки. Адже за посередництвом 
інституту іпотеки активізується ринок житла, йде розвиток будівничої галузі 
та пов'язаних з нею секторів промисловості. Таким чином відбувається 
розширення робочих місць, пожвавлення діяльності банківської системи. 
Таким чином інститут іпотеки може у цілому розглядатись і як фактор 
можливого пожвавлення та зростання економіки України. Але інститут 
іпотеки в Україні знаходиться на стадії свого формування і становлення, має 
деякі інституціональні дефекти та дуже обмежений адміністративними 
бар'єрами різного рівня. Отже, постає необхідність усестороннього 
теоретичного аналізу шляхів побудови і модернізації інституту іпотеки в 
Україні з урахуванням світової практики. Одним з можливих шляхів 
модернізації інституту іпотеки в Україні є застосування інституціональних 
особливостей функціонування ринку іпотеки у Казахстані, як однієї з 
пострадянських країн, яка досягнула значного успіху на даному шляху. Так, 
ще на початку ХХІ сторіччя Казахстан почав активно розвивати житлове 
іпотечне кредитування. Перш за все було сформовано законодавчі основи 
функціонування ринку іпотечних кредитів: прийнято Указ Президента 
Республіки Казахстан, що має законну силу від 23 грудня 1995 р. «Про 
іпотеку нерухомого майна»; Закон Республіки Казахстан від 2 липня 2003 р. 
«Про ринок цінних паперів»; Ухвалою Уряду Республіки Казахстан від 21 
серпня 2000 р. схвалено «Концепцію довгострокового фінансування 
житлового будівництва і розвитку системи іпотечного кредитування». 

По-друге у 2000 р. було створено Казахстанську іпотечну компанію, яка 
відіграє особливу роль у розвитку іпотечного ринку Казахстану завдяки тому, 
що займається рефінансуванням банків, що надають житлові іпотечні кредити 
відповідно до встановлених цією компанією стандартів і вимог. Діяльність 
Казахстанської іпотечної компанії регламентується основними положеннями 
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щодо придбання прав вимог за іпотечними кредитами, виданими, на території 
Республіки Казахстан, та іпотечних свідоцтв. Крім того, положеннями 
регламентується залучення Казахстанською іпотечною компанією коштів, 
перш за все шляхом випуску і розміщення іпотечних цінних паперів, а також 
відносини компанії з банками-кредиторами, інвесторами, страховиками й 
оцінювачами нерухомості. Основними функціями Казахстанської іпотечної 
компанії є: залучення довгострокових ресурсів у сферу житлового іпотечного 
кредитування шляхом емісії й продажу на ринку інвесторам іпотечних цінних 
паперів; підвищення ліквідності банків, що займаються іпотечним 
кредитуванням, шляхом рефінансування довгострокових іпотечних кредитів; 
забезпечення надійності іпотечних кредитів шляхом розробки і впровадження 
стандартних процедур надання й обслуговування іпотечних кредитів [2, с 
113]. Казахстанська іпотечна компанія купує права вимоги за довгостро-
ковими іпотечними кредитами, виданими на придбання житла на території 
Республіки Казахстан й таким чином здійснюється рефінансування іпотечних 
кредитів, наданих комерційними банками. Дотепер Казахстанська іпотечна 
компанія емітувала іпотечні цінні папери, забезпечені іпотечними кредитами, 
на суму близько 7 млн. дол. США з метою залучення довгострокових 
ресурсів інституційних інвесторів. Основними покупцями іпотечних цінних 
паперів виступають пенсійні фонди, які залучили значні суми коштів від 
населення і потребують надійних, ліквідних фінансових інструментів для роз-
міщення накопичених коштів, а також банки [2, с.115]. 

 Казахстанська іпотечна компанія викуповує у банків тільки ті кредити, 
які відповідають встановленим нею вимогам до кредитних продуктів. Такими 
вимогами є: іпотечні кредити на придбання житла (квартири, індивідуального 
будинку) надаються лише фізичним особам, які є резидентам Республіки 
Казахстан; сума кредиту може становити еквівалент від 3000 до 30 000 
доларів США й лише в окремих випадках сума кредиту може бути збільшена 
до еквіваленту в 100 000 доларів США. Іпотечні кредити видаються лише в 
національній валюті (тенге). За кредитами встановлюється плаваюча 
процентна ставка, що переглядається з періодичністю у 6 місяців залежно від 
ставок доходу за державними цінними паперами. З 1 липня 2001 р. процентні 
ставки за такими кредитами становлять від 13 до 15 % річних залежно від 
терміну, на який надається кредит. Термін кредитів, що надаються, становить 
від 3 до 10 років. Погашення кредиту і сплата відсотків за ним здійснюється 
шляхом щомісячних платежів. Кредити забезпечуються житлом, що 
купується. Розмір кредиту має становити не більш ніж 70-85 відсотків від 
ринкової вартості житла, що купується, на дату його придбання. Позичальник 
за рахунок власних коштів вносить перший внесок кредитору в сумі 15-30 
відсотків від вартості житла, що купується. Обов'язковою вимогою є також 
проведення оцінки вартості майна, що заставляється. Така оцінка робиться 
незалежними оцінювачами відповідно до вимог Казахстанської іпотечної 
компанії. Також необхідними умовами іпотечного кредитування є обов'язкове 
страхування майна, що передається в заставу банку-кредитору, а також 
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страхування життя і втрати працездатності позичальника. Зазначимо, що 
Казахстанською іпотечною компанією встановлені суворі вимоги щодо 
платоспроможності позичальника. Так сума щомісячних платежів за 
кредитом не може перевищувати 35 відсотків від суми місячного сукупного 
доходу позичальника. Іншим обмеженням є те, що частка платежів за 
кредитом і витрат, пов'язаних з іншими довгостроковими зобов'язаннями, 
такими як споживчі кредити, платежі за навчання, медичне страхування, не 
повинна перевищувати 40 відсотків від суми місячного сукупного доходу 
позичальника. Крім того, передбачається, що після сплати щомісячного 
платежу за кредитом та іншим довгостроковим зобов'язанням у позичальника 
має залишатися коштів у розмірі не менше 5 тисяч тенге, що дорівнює 
приблизно 30–35 доларам США на кожного члена сім'ї позичальника на 
місяць. Значною відзнакою казахстанського іпотечного кредитування також є 
те, що сам банк-кредитор має право самостійно застрахувати виданий 
позичальнику іпотечний кредит шляхом укладення договору зі страховою 
компанією про добровільне страхування кредитного ризику. Таке 
страхування здійснюється у страховиків, які мають ліцензію уповноваженого 
державного органу. Загалом рефінансування банків-кредиторів у Казахстані 
виконується наступним шляхом: 

1. Банк-кредитор укладає з Казахстанською іпотечною компанією ге-
неральну угоду про купівлю прав вимог за іпотечними кредитами. У договорі 
встановлюється зворотне зобов'язання банка-кредитора викупити у 
Казахстанської іпотечної компанії права вимоги за іпотечними кредитами, які 
повністю сплачені позичальником.  

2. Компанія укладає з банком договір про довірче управління придба-
ними іпотечними активами, відповідно до якого банк здійснює обслу-
говування іпотечних кредитів і отримує за це комісійні. Банк повинен також 
здійснювати контроль за збереженням закладеного нерухомого майна і 
надавати звіт у Казахстанську іпотечну компанію про поточний стан 
закладених житлових приміщень за правилами, визначеними компанією [1, 
с.212].  

На сьогодні казахська іпотечна компанія уклала угоди, з декілька 
банками і небанківськими кредитними організаціями, такими як ЗАТ 
«Алматинський торговельно-фінансовий банк», ВАТ «Іпотека», ВАТ «Банк 
ЦентрКредит», ВАТ «Астана-фінанс», та ведеться робота із залучення в 
програму ще ряду найбільших банків Казахстану. При цьому, крім створення 
основного оператора вторинного ринку, Національний банк Республіки 
Казахстан ухвалив рішення про створення спеціальної організації, яка 
страхуватиме банки, що надають громадянам житлові іпотечні кредити, від 
ризику фінансових втрат у разі можливості настання неплатоспроможності 
позичальника. Передбачається, що Казахстанське агентство з іпотечного 
страхування може бути створене у формі акціонерного товариства, капітал 
якого буде сформований за рахунок залучення коштів від приватних 
інвесторів.  
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Отже, у Казахстані послідовно формується та розвивається іпотечний 
ринок та створюються основи для широкого розвитку житлового іпотечного 
кредитування. За основну модель розвитку іпотечного ринку Казахстану 
обрано інвестиційну (американську) модель іпотечного ринку. Дана модель 
достатньо успішно функціонує у Казахстані, так як у ньому, по-перше, є такі 
інституціональні інвестори, як не державні пенсійні фонди, а, по-друге, у 
зв'язку зі значною підтримкою іпотечного ринку зі сторони держави. Загалом 
необхідно зазначити, що у повній мірі досліджена методика функціонування 
ринку іпотеки у Казахстані представляє інтерес для розвитку й 
вдосконалення системи іпотечного кредитування в Україні у майбутньому. 
Сьогодні для розвитку іпотечного кредитування в Україні на наш погляд слід 
залучити такі моменти з практики функціонування інституту іпотеки у 
Казахстані, як надання іпотечних кредитів лише у національній валюті, 
встановлення порогу найменшої суми, яка може залишаться у позичальника 
на кожного з членів його сім'ї  (на наш погляд це, щонайменше два 
прожиткові мінімуми) та страхування саме банків від ризику фінансових 
втрат у разі можливості настання неплатоспроможності позичальника. 
Залучення саме цих моментів на наш погляд дозволить знизити ризик 
несплати за іпотечними кредитами навіть за умови економічної кризи  та 
швидкого зростання курсу долара США, а також додатково застрахує 
вкладників банків від ризику втрати власних заощаджень, що у цілому буде 
сприяти пожвавленню іпотечного ринку в Україні. 

 
Література: 

1. Кравченко В. Т., Паливода К. В. Фінансування будівництва житла. – К.: Вид. дім " 
Києво-Могилянська академія", 2006.-350с. 

2. Придибайло О. М. Іпотека як фінансовий інструмент ринку // Фінанси України. – 
2004.-№6.- – С. 136-140. 

Степанюк А.С. 
асистент 

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 
 

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОПТОВОГО ТОВАРООБОРОТУ 
УКРАЇНИ 

 
Діяльність оптових підприємств забезпечує поєднання економічних 

інтересів виробників продукції та споживачів, які обслуговуються 
роздрібною торговельною мережею. Тому оптовий товарооборот відображує 
стан і розвиток сфери товарного обігу. Дослідження оптового товарообороту 
дає можливість узагальнити тенденції як виробництва, так і торгівлі. 

Динаміка оптового товарообороту України починаючи з 2000 року 
відображує поступове зростання до 2009 року. Оскільки останній 
характеризується економічною кризою в усіх галузях, спостерігається 
негативна зміна і оптового товарообороту, а саме скорочення на 18% 
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порівняно з попереднім роком. У 2010 та 2011 роках оптовий товарооборот 
зростав, а у 2012-2013 роках його обсяги знову зменшувалися. У 2013 році 
оптовий товарооборот підприємств України становив 1053719 млн. грн., що 
на 3,6% менше показника 2012 року. Попередня ланцюгова зміна в динаміці є 
також негативною, вона складала -1,3%. За останні 10 років прослідковується 
тенденція уповільнення динаміки оптового товарообороту.   

Регіональна структура оптового товарообороту України є досить 
неоднорідною. За питомою вагою значно виділяється м. Київ (займає 37% в 
загальному обсязі). Основною причиною цього є те, що більшість оптових 
підприємств будують логістичні схеми, починаючи зі столиці. Також 
вагомою є частка Донецької області – 18%. Це пов’язано із товарною 
структурою оптового товарообороту, в якій суттєво виділяються кам’яне 
вугілля, основні метали та продукція їх первинного оброблення, газойлі і 
бензин. Від 3 до 18% у регіональній структурі оптового товарообороту мають 
Дніпропетровська, Київська, Харківська, Одеська та Львівська області, інші – 
до 2%.  

Основною частиною оптового товарообороту України є непродовольчі 
товари. Їх питома вага складає близько 80%. Товарна структура оптового 
товарообороту протягом тривалого періоду суттєво не змінювалась. Це є 
наслідком того, що склад промислової продукції, яка виробляється в нашій 
країні, також не змінився. Промисловість залишається сировинною. 

В цілому обсяг оптового товарообороту залежить від значної кількості 
факторів на мікро- і макрорівні. Як основні фактори впливу на оптовий 
товарооборот досліджувались валовий регіональний продукт, імпорт та обсяг 
інвестицій в основний капітал оптової торгівлі. Для вивчення взаємозв’язків 
було застосовано кореляційно-регресійний аналіз. Найбільш тісний зв'язок 
виявлено між обсягами валового регіонального продукту (ВРП) та оптового 
товарообороту, потім імпорту і помітний у інвестицій (значення парних 
коефіцієнтів кореляції відповідно 0,942, 0,904, 0,745). Таким чином, всі 
названі фактори суттєво впливають на зміну оптового товарообороту. 
Множинний коефіцієнт кореляції 0,951 відображає загальну сильну тісноту 
зв’язку між названими факторними та результативним показником. Сукупний 
коефіцієнт множинної детермінації свідчить, що зміна значень оптового 
товарообороту на 90,5% викликана зміною значень досліджуваних факторів, 
а на 9,5% – впливом інших чинників. Розраховані коефіцієнти еластичності 
показують, що зі зростанням кожного фактора (ВРП, імпорту та інвестицій) 
на 1% оптовий товарооборот зростає на 1,83%, 0,93% та 0,68% відповідно. 

Проведений аналіз оптового товарообороту України свідчить про його 
сильну залежність від розвитку виробничої сфери, імпорту та інвестицій. 
Таким чином, оптовий товарооборот можна вважати одним з індикаторів 
розвитку національної економіки. Всебічний аналіз оптового товарообороту 
забезпечує ефективне управління діяльністю підприємств оптової торгівлі.  
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МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ  В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

Головними пріоритетами цивілізованого суспільства є забезпечення 
реалізації соціальної політики держави, шляхом забезпечення відтворення 
соціальних ресурсів, які в свою чергу забезпечують цілісність, динамізм, 
стабільність соціальної сфери, досягнення відповідного рівня соціальної 
рівності, соціальної солідарності в суспільстві. Політична нестабільність, 
соціальна та економічна невизначеність породжують необхідність посилення 
соціальної відповідальності щодо збільшення тривалості життя, збільшення 
можливості отримання освіти, збільшення можливості доступу до засобів які 
забезпечують необхідний рівень життя. Відповідно, соціальна захищеність, 
соціальна злагода з однієї сторони є невід’ємним загальним критерієм 
демократичних змін у соціальній сфері, а з іншої – механізмом забезпечення 
соціальної безпеки держави.  

Соціальна політика, в сучасних умовах нестабільності, за своїм змістом 
повинна бути направлена на соціальний захист, соціальну підтримку і 
соціальне забезпечення, а за напрямом впливу – на зростання матеріального 
становища всіх верств настелення. Останнє повинне реалізуватися за рахунок 
адресності та адекватності як соціальної допомоги, так і соціальних послуг в 
цілому. Під соціальним послугами слід розуміти комплекс заходів з надання 
допомоги особам, окремим соціальним групам, які перебувають у складних 
життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, з метою 
розв'язання їхніх життєвих проблем [1, ст.1]. Але завданням соціальних 
послуг є не лише сприяння в подоланні життєвих проблем, а й попередження 
виникнення складних життєвих обставин, створення умов для самостійного 
розв’язання проблем.  

Забезпечення стабільного розвитку суспільства здійснюється шляхом 
реалізації принципів соціальної безпеки, оскільки саме соціальна безпека 
характеризує стан суспільства при якому забезпечується номінальний рівень 
соціальних умов та соціальних благ, що визначають якість життя людини і 
суспільства в цілому. Соціальна безпека – це діяльність яка направлена на 
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адаптованість до наявних кризових ситуацій, забезпечення стійкості, 
збереження соціальності держави. Відповідно, головним завданням 
соціальної держави є реалізація соціальних інтересів, тобто системи потреб 
щодо формування, розвитку та відтворення людини, суспільства і держави в 
цілому. Отже, соціальні інтереси є основними пріоритетами розвитку 
держави, оскільки, згідно Конституції України [2, ст.3] людина, її здоров'я, 
життя, а також честь, гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю. Соціальні інтереси (рис. 1) можна 
класифікувати за ступенем важливості, за тривалістю дії, за характером 
зіткнення, за місцем дії, за ступенем реалізації, за сферами розповсюдження 
[3]. 

 
Класифікація соціальних інтересів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Класифікація соціальних інтересів 
 
Згідно визначення, соціальні інтереси є проявом соціальних потреб і 

держава шляхом реалізації функцій соціальної політики: забезпечення 
соціальної безпеки, соціальної справедливості, необхідного рівня соціального 
захисту, екологічної безпеки, управління соціальними процесами, повинна 
забезпечити їх. Сучасна соціальна політика має визнавати за кожним членом 
суспільства право на такий рівень життя, який необхідний для підтримки 
здоров'я і добробуту її самої та її сім'ї, в тому числі і у випадках безробіття, 
хвороби, інвалідності, старості. Крім того викладене є основними правами 
людини, які зазначені в загальній декларації прав людини [4, ст.25], що 
передбачає: кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи 
їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування, 
який є необхідним для підтримання здоров’я і добробуту її самої та її сім’ї, і 
право на забезпечення в разі безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства, 
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старості чи іншого випадку втрати засобів до існування через незалежні від 
людини обставини. 

Події сьогодення породили недовіру до влади, невпевненість у 
завтрашньому дні. Відповідно, держава, повинна посилити соціальну 
відповідальність, яка є одним із факторів соціальної безпеки, посилити 
соціальну справедливість. Для реалізації соціальної справедливості необхідно 
на рівні держави, оскільки їй належить провідна роль у суспільно-
політичному управлінні, забезпечити функціонування всіх складових 
соціально-політичного механізму управління суспільством. І найголовніше, 
держава повинна постійно дбати про головне багатство, про народ.  
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ ГНУЧКОГО РЕЖИМУ КУРСОУТВОРЕННЯ В 
УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО 

ДОСВІДУ 
 

Перехід світового співтовариства до застосування багатовалютного 
стандарту в другій половині ХХ ст. зумовив диферентність валютно-курсових 
режимів, що могли впроваджуватися країнами світу. Водночас, отримавши 
можливість самостійно визначати орієнтири курсової політики,  а також 
механізм її реалізації, більшість країн обрали курс на лібералізацію валютних 
відносин. Якщо в 1990 р. частка країн, що застосовували вільноплаваючий 
режим валютного курсу становила близько 20 %, то в 2013 р. – вже 34 %, або 
65 країн зі 191, які є членами МВФ [1; 2]. В основному це країни з 
розвинутою ринковою економікою та сформованим на високому рівні 
інституційним середовищем, частка яких у структурі світового ВВП 
становить понад 71 % [3].      

Проте застосування найбільш ліберального режиму курсоутворення не 
є саме по собі запорукою успіху для кожної окремо взятої країни. Зарубіжний 
досвід валютного регулювання вказує на те, що ефективність того, чи іншого 
валютно-курсового режиму залежить від багатьох інституційних чинників, 
зокрема типу економічної системи, рівня відкритості економіки країни, 
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конкурентоспроможності її продукції на закордонних ринках, особливостей 
реалізації фіскальної та монетарної політики тощо.  

Для України, в цьому плані, корисним може виявитися досвід деяких 
сусідніх країн, яким, свого часу, також довелося трансформувати власну 
економічну систему в напрямку ринкових перетворень, та які мали подібні 
вихідні умови в процесі формування нової валютної системи. Цікавим є ще й 
той факт, що дані країни в період перебудови вдалися до застосування 
принципово різних валютних режимів в межах як «проміжних» так і 
«кутових» рішень. Зокрема, Польща, зафіксувавши на початку 1990-х рр. 
валютний курс своєї національної валюти до курсу іноземної, поступово 
рухалася в напрямку запровадження режиму «вільного плавання». В той же 
час, Росія, навпаки, відпустивши курс рубля у неконтрольоване плавання та 
втративши контроль над функціонуванням валютного ринку, допустила 
шокову девальвацію, що врешті-решт змусило центральний банк Російської 
Федерації перейти до більш жорстокого режиму курсоутворення.   

Мінливість валютно-курсової політики зазначених країн пов’язана 
також зі зміною цільових орієнтирів, що визначалися центральними банками 
на кожному етапі економічної трансформації. Для прикладу, запровадивши 
режим таргетування валютного курсу із застосуванням жорсткої прив’язки до 
американського долара, при високих темпах інфляції всередині країни, 
Польща зіткнулася з проблемою укріплення реального ефективного 
обмінного курсу злотого. В результаті, це призвело до зниження рівня 
конкурентоздатності польських товарів на зовнішніх ринках, погіршення 
сальдо торговельного балансу та посилення тиску на валютний курс, що в 
будь-який момент міг спричинити різку девальвацію, яка зрештою і відбулася 
всередині 1991 р. [4; 5, с.12]. 

Зрозумівши неефективність обраного валютно-курсового режиму, 
монетарні органи влади Польщі вирішили перейти до застосування більш 
гнучких методів валютного регулювання. Протягом 1991-1995 рр. в Польщі 
офіційно застосовувався режим повзучої прив’язки валютного курсу (вже до 
кошика валют), протягом 1995-2000 рр. – режим прив’язки до повзучого 
коридору, а вже з 2000 р. – режим вільного плавання. Доцільно звернути 
увагу на той факт, що лібералізація валютних відносин у Польщі 
здійснювалася поступово і супроводжувалася інституційною перебудовою 
економічної системи країни, збалансуванням фіскальної та монетарної сфер 
економіки [6, с.201-203].  

З метою недопущення ревальвації реального обмінного курсу злотого, 
Національний банк Польщі, застосовуючи режим повзучої прив’язки, 
допускав щомісяця незначну девальвацію номінального валютного курсу, 
темп якої до 2000 р. скоротився з 1,8 % до 0,3 % [7, c. 286]. Така стратегія 
дозволила Польщі уникнути шокової девальвації, підвищила рівень 
прогнозованості виробничої та інвестиційної діяльності в країні, а також 
забезпечила зростання конкурентоспроможності польських виробників, що 
сприяло економічному зростанню та суттєвому зниженню темпів інфляції. 
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Тільки в цих умовах, коли економіка країни стала на шлях стійкого 
економічного розвитку (в майбутньому це гарантувало надходження 
іноземної валюти в країну внаслідок збільшення валютної виручки, 
іноземних інвестицій, дешевих кредитних ресурсів з-за кордону), було 
завершено перехід до режиму «вільного плавання». 

Росія, на відміну від Польщі, пішла дещо іншим шляхом. Переслідуючи 
принцип масштабної лібералізації відносин у всіх сферах економіки для 
якнайшвидшого переходу до ринкових умов господарювання, в 1992 р. вона 
оголосила про запровадження плаваючого режиму курсоутворення. Проте в 
умовах глибокої стагнації виробництва, гіперінфляції та незавершеності 
грошової реформи довіра до російської національної валюти стрімко падала, 
що перетворило режим «вільного плавання» у «вільне падіння». За 
підсумками 1992-1995 рр. темпи знецінення російського рубля значно 
перевищували 100 % у річному вимірі (у 1992-1993 рр. понад 300 %), при 
гранично безпечному для економіки рівні 7 % [8].        

Дестабілізація валютної сфери та формування суттєвих перекосів у 
структурі національної економіки змусили центральний банк Росії перейти до 
реалізації більш жорсткої грошово-кредитної політики та посилити своє 
втручання у функціонування валютного ринку. Як наслідок, з 1995 р. в Росії 
застосовувався «валютний коридор» в межах якого міг коливатися валютний 
курс.  Проте, як тільки курс наближався до порогових значень, центробанк 
одразу ж мав вирівнювати попит та пропозицію іноземної валюти з 
допомогою валютних інтервенцій. 

По суті, досвід Росії ще раз підтвердив, що перехід до плаваючого 
курсу буде ефективним тільки тоді, коли валютний, фінансовий, ресурсний та 
товарний ринки будуть стабільними та збалансованими. В результаті 
передчасної лібералізації валютних відносин, Росії довелося майже 20 років 
формувати належні передумови для остаточного переходу до 
вільноплаваючого валютного курсу (очікується, що його завершення 
відбудеться до початку 2015 р.), в той час як Польщі на це знадобилося 
всього лише 10 років.        

Якщо в цьому контексті вести мову про Україну, то наміри НБУ 
впродовж останніх років перейти до більш гнучкої форми курсоутворення 
цілком зрозумілі та достатньо обґрунтовані. Сучасна економічна теорія та 
світова практика вказують на ряд суттєвих переваг режиму «вільного 
плавання» над іншими режимами. Зокрема вільноринкове курсоутворення 
пом’якшує для країни негативні зовнішні економічні шоки, надає можливість 
проводити абсолютно незалежну грошово-кредитну політику, а також 
виключає необхідність витрачати золотовалютні запаси країни на штучне 
підтримання валютного курсу.        

Підтвердженням цього є той факт, що в період розгортання світової 
фінансово-економічної кризи у 2008-2009 р., Польща, яка застосовувала 
режим «вільного плавання»  стала єдиною серед країн Центральної та Східної 
Європи, де було зафіксоване економічне зростання. В той же час, в 

 30



Прибалтійських країнах, де валютно-курсова динаміка регулювалася в межах 
«валютної ради», спостерігався найглибший спад економіки серед країн ЄС 
[9, c.4]. 

Незважаючи на певні переваги вільноплаваючого режиму валютного 
курсу, його застосування в Україні наразі є передчасним і потребує спершу 
інституційних перетворень як у валютній сфері, так і в суміжних з нею 
сферах економіки. Вкрай важливими заходами для успішного впровадження 
нового режиму курсоутворення мають стати:  

- прийняття ЗУ «Про валютне регулювання та валютний контроль»; 
- застосування перехідного валютно-курсового режиму (наприклад, 

валютного коридору з поступовим розширенням його граничних 
меж); 

- стабілізація цінової сфери та реалізація виваженої грошово-
кредитної політики НБУ; 

- детінізація валютного ринку і економіки країни в цілому; 
- вироблення чіткого механізму НБУ по боротьбі з валютними 

спекуляціями для усіх учасників ринку; 
- покращення інвестиційного клімату в країні, що повинно сприяти 

нарощенню обсягу як внутрішніх, так і іноземних інвестицій; 
- зниження рівня доларизації вітчизняної економіки; 
- реалізація масштабних проектів у сфері використання експортного 

потенціалу та імпортозаміщення; 
- зниження рівня залежності країни від імпорту енергоносіїв.    
Аналізуючи досвід деяких зарубіжних країн, можна підсумувати, що 

застосування найгнучкіших форм валютного регулювання є вимогою часу, 
проте потребує достатньо розвинутого інституційного середовища та 
збалансованості внутрішніх ринків. В іншому випадку, переорієнтація 
валютної політики може призвести до розхитування валютного ринку та 
макроекономічних дисбалансів.   
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ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВЫРУЧКИ ОТ ПРОДАЖ В 
УСЛОВИЯХ СЕЗОННОСТИ 

 
Выручка от реализации продукции является основным источником 

средств для возмещения производственных затрат. Поэтому задача 
предприятия – не только правильно спланировать ее предполагаемые объемы, 
но и обеспечить бесперебойное поступление средств на расчетный счет.  

Планирование выручки от реализации базируется на всестороннем 
изучении рынков сбыта продукции, оценке их емкости. Безусловно, фактор 
емкости освоенного рынка, а также потенциального рынка продаж в условиях 
жесткой конкурентной борьбы является определяющим. В итоге 
прогнозируется объем продаж. 

Таблица 1 
Выручка от продаж за 2010-2012 гг. с разбивкой по месяцам, тыс.руб. 

Месяц 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Январь 101 329 382 
Февраль 87 290 324 
Март 170 422 375 
Апрель 109 205 271 
Май 91 201 286 
Июнь 93 155 256 
Июль 88 168 229 
Август 102 176 234 
Сентябрь 125 253 378 
Октябрь 175 310 402 
Ноябрь 220 396 455 
Декабрь 439 603 571 
ИТОГО 1800 3508 4163 

По сути, планирование объемов продаж и связанных с этим денежных 
поступлений является исходной точкой финансового планирования, его 
самой ответственной и наиболее сложной задачей.  

Обоснованное прогнозирование объемов продаж продукции имеет 
особую важность в финансовом планировании, поскольку от него зависит как 
размер финансовых результатов деятельности компании, так и собственно 
степень реальности самих стратегических и тактических решений по 
развитию бизнеса [1]. 
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Во многих отраслях из года в год на объем продаж влияют 
определенный набор факторов. Одним из факторов ювелирного бизнеса 
является его сезонные колебания. Так, продажи сильно возрастают накануне 
больших праздников, таких как Новый год или 8 марта, а потом они резко 
падают. Что указывают на возможность применения тренд-сезонной модели 
прогнозирования продаж. 

Суть тренд-сезонной модели прогнозирования продаж заключается в 
том, что вычисляется средний темп роста выручки за последние несколько 
лет, а также коэффициент сезонности для каждого месяца в году. 

Применение данной модели осуществляется по следующим этапам. Для 
разработки тренд-сезонной модели, использовали данные о продажах 
ювелирной компании в разбивке по месяцам (табл. 1). 

1 этап.  Строится график и определяется тренд продаж (рис. 1). Для 
этого необходимо воспользоваться одним из сервисов Excel-линией тренда. 
Этот инструмент позволяет на ранее созданном графике отразить тенденцию 
в выручке, а также рассчитывает составляющие уравнения, описывающего 
тенденцию, и достоверность построенного тренда. 

 
Рис. 1. Тренд на 2010-2012 гг. и фактические данные о выручке, тыс.руб. 

 
2 этап. Определяется индекс сезонности, который рассчитывается на 

основании данных за 2010–2012 годы (табл. 2). 
Таблица 2 

Расчет индекса сезонности 
Отношение фактического значения выручки и тренда, % 

Месяц 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Индекс 
сезонности, % 

Январь 89,57% 180,24% 129,27% 133,00% 
Февраль 74,12% 152,62% 105,33% 110,70% 
Март 139,14% 213,35% 117,11% 156,50% 
Апрель 85,70% 99,56% 81,30% 88,90% 
Май 68,73% 93,78% 82,43% 81,60% 
Июнь 67,48% 69,47% 70,88% 69,30% 
Июль 61,34% 72,34% 60,91% 64,90% 
Август 68,30% 72,80% 59,79% 67,00% 
Сентябрь 80,41% 100,53% 92,78% 91,20% 
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Октябрь 108,14% 118,33% 94,79% 107,10% 
Ноябрь 130,60% 145,21% 103,07% 126,30% 
Декабрь 250,35% 212,42% 124,25% 195,70% 

 
3 этап. После того как определили сезонность, можно приступать 

непосредственно к анализу сложившейся динамики выручки. Цель такого 
анализа – определить среднемесячный темп роста выручки. Ведь именно этот 
показатель будет использоваться далее для прогнозирования будущих продаж 
[2]. 

Первое, что потребуется, – собрать данные о выручке за 4-6 месяцев, 
предшествующие текущему. Второе – очистить значения выручки от влияния 
фактора сезонности. Для получения таких очищенных значений надо 
рассчитать отношение фактической суммы реализации к определенному на 
предыдущем шаге индексу сезонности. 

В качестве примера, если продажи за декабрь 2012 года фактически 
составили 571 тыс. рублей, а индекс сезонности в том же декабре – 195,68 
процента, соответственно очищенная от сезонности выручка будет равна 
291,81 тыс. руб. (571 тыс. руб. : 195,68%). 

4 этап. Расчет среднемесячного темпа роста выручки. Для этого сначала 
определяется темп роста за шесть месяцев (те самые шесть месяцев, на 
основе которых проводится анализ, – с июня по декабрь 2012 года). Он 
рассчитывается как отношение очищенной выручки за последний месяц в 
выборке (декабрь 2012 года) к первому месяцу (июню 2012 года). Затем 
оценить среднемесячный темп роста по формуле средней геометрической 
(формула 1). 

                                            (1) 

Для нашего примера Трост= =96,05%. 
 
5 этап. После того как все выше описанные расчеты выполнены, 

остается спрогнозировать объем продаж. 
Прогнозная выручка компании рассчитывается как произведение 

суммы продаж за последний месяц (очищенной от фактора сезонности), по 
которому есть фактические данные, среднемесячного темпа роста продаж и 
индекс сезонности (формула 2).  

          Выр t+1=                     (2) 
Например, если компания планирует выручку в начале января, то 

расчет на цифрах будет выглядеть так. Выручка за декабрь, очищенная от 
фактора сезонности, – 314,06 тыс. рублей, среднемесячный темп роста – 96,05 
процента, индекс сезонности для января – 122,58 процента. Соответственно, 
ожидаемая выручка января составит 9025,3 тыс. руб. (314,06 тыс. руб. × 
96,05% × 122,58%) (табл. 3). 

Таким образом, при сохранении имеющихся коэффициентов 
сезонности и темпов роста выручка в плановом году составит 2933,64 тыс. 
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руб., что говорит о возможном снижении объемов выручки на планируемый 
период и необходимости разработки мероприятий по стимулированию роста 
этого показателя. 

Таблица 3 
Прогнозные значения выручки, тыс.руб. 

Месяц 
Прогноз без учета 
сезонности, тыс.руб. 

Индексы 
сезонности 

Прогноз, 
тыс.руб. 

Декабрь 2012 291,81 Х Х 
Январь  280,55 133,03% 373,21 
Февраль  269,72 110,69% 298,56 
Март  259,31 156,53% 405,91 
Апрель  249,31 88,86% 221,52 
Май  239,68 81,65% 195,70 
Июнь  230,44 69,28% 159,64 
Июль  221,54 64,86% 143,70 
Август  212,99 66,96% 142,63 
Сентябрь  204,77 91,24% 186,84 
Октябрь  196,87 107,09% 210,83 
Ноябрь  189,27 126,29% 239,04 
Декабрь  181,97 195,68% 356,07 
Итого 3028,24 х 2933,64 

 
Таким образом, использование тренд-сезонной модели 

прогнозирования при планировании продаж – основополагающая методика 
для компаний, чья деятельность зависит от сезонных колебаний. 
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В настоящее время наше государство полностью осознает 

необходимость перехода  всех промышленных предприятий на 
инновационный путь развития. Разрабатываются и применяются  программы 
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для данной тенденции, но промышленные предприятия до сих пор не 
проявили инициативности в вопросах инновационного развития [2, с.56].  

Распространено мнение, что главной ориентацией стимулирования 
инновационного развития является обновление основополагающих фондов, и, 
в первую очередь, станочного парка [1, 2]. При приобретении этой 
возможности можно усилить производственную возможность предприятия. 
Главная проблема инновационной деятельности предприятия – высокая 
сложность организационных процессов и возрастающее значение 
менеджмента.  
Инновационное развитие предприятия зависит от того, насколько 
технологическая налаженность предприятия готова изучить  определённую 
инновационную задачу и верно оценить ее. 

Очевидно, что работники и специалисты предприятия являются 
генераторами идей и предложений. Именно по этой причине инновационное 
развитие предприятия полностью зависит от их желания, готовности и 
восприимчивости.  

В отличие от финансовых проектов, результат которых зависит от 
различных случайных факторов, инновационные проекты имеют больше 
хорошо управляемых критериев, которые позволят радикально 
модифицировать привлекательность проекта. При этом руководству 
приходится тратить достаточно усилий не только на управление 
инновационными развитиями, но и на преодоление сопротивления 
модификациям со стороны коллектива. Такое усиленное противодействие, 
особенно в момент кризиса, может привести к невыполнимости организации 
интеллектуального капитала. Руководители предприятий считают, что 
усиление  конкурентоспособности предприятия возможно только при 
внедрении  новых технологий,  техники, при производстве 
усовершенствованной продукции. 

Обращая внимание на то, что на рынке основную роль играют не сами 
продукты, а бренды, необходимо создать такой механизм мотивации труда, 
где все работники будут заинтересованы в осуществлении стратегических 
целей организации. Реализация этой задачи потребует достаточных 
изменений как в системе подготовки кадров  всех уровней, которые 
участвуют в инновационном развитии предприятия, так и в системе 
управления [3, 4].  

Инновационную деятельность можно воспринимать как инструмент 
повышения результативности функционирования предприятия. Критериями 
оценки эффективности являются:  

1) Рост конкурентоспособности предприятия по показателям качества 
продукции и результативности производства, достижение равновесия между 
устойчивостью  и попытками по внедрению новейшей методики.  

2) предприятие взаимодействия внутренних и внешних звеньев системы 
формирования. 
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3) Эффективность применения новейших информационных 
комплексов.   

Руководители предприятий, имея в виду сущность «инноваций» 
должны научиться анализировать их с точки зрения эффективности 
функционирования предприятия в целом, что неосуществимо без изменения 
управленческого менталитета. Ещё одной проблемой является  определение 
роли государства в инновационном развитии как среды в целом, так и 
каждого отдельного предприятия. Государство на сегодняшний день не 
выполняет координирующую функцию на инновационном рынке, из-за чего 
и  появился элемент взаимодействия между субъектами в пределах данной 
среды. 

Существенным элементом любого взаимодействия является человек, 
решения которого оказывают непосредственное воздействие на итог 
взаимодействия.  

Необходимо учесть, что у любого государства есть естественные 
инновационные приоритеты, которые не зависят от предлагаемых научных 
теорий и имеют продолжительный стратегический характер. У России с ее 
немалыми территориями и природными ресурсами есть бесспорные  
приоритетные технологические ориентации гражданского направления, 
востребованные в экономике и достижения, в которых могут быть 
стремительно и решительно восприняты в стране: энергетика, нефтяная и 
газовая промышленность, нефтехимия, транспорт и связь. На эти области и 
должно быть усилено значение государства. На этом роль государства не 
может быть ограничена, потому что такое развитие способно привести к 
одностороннему формированию инновационной модели. Поэтому 
государство должно занять наиболее деятельную позицию в вопросе развития 
инноваций, и данная проблема должна рассматриваться с учетом рыночного 
развития. 

Государство  должно воспользоваться своими возможностями и взять 
на себя проблему результативного взаимодействия науки и бизнеса, 
принимать участие  в создании институциональных условий для внедрения 
высоких технологий через систему регулирования, исключать  проблемы 
использования  капитала в сфере научных исследований и 
высокотехнологичных производств, используя инструменты государственно-
частного партнерства, принимать участие в реализации наиболее значимых 
инвестиционных программ, таких как развитие технопарков, особых 
экономических зон, поддерживать продвижение отечественных 
инновационных продуктов, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

Отсутствие государственной политики по подготовке кадров в области 
реализации новаций также является довольно злободневной проблемой. Не 
смотря на то, что научно-технический потенциал нашей страны высок, число 
разработок, дошедших до исходных потребителей низок. Это объясняется  
тем, что специалисты нашего поколения  не способны распознать в научной 
разработке коммерческий продукт, а также компетентно реализовывать 
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процесс его коммерциализации. Стремление перейти на целевую подготовку 
специалистов по заявкам участников рынка найдёт решение текущей 
потребности обеспечения кадрами. Необходимо также помнить о том, что 
инновационная культура  находится на последнем этапе развития.  На 
сегодняшний день требуются больше попыток, как для продвижения новых 
идей, так и  для реализации простых, понятных решений. 

Незащищенность прав владельцев инновации располагает отсутствие 
четких и эффективных механизмов по обеспечению внедрения инноваций 
непосредственно с разрешения правообладателя, что отрицательно влияет на 
инновационное развитие. 

Несомненно, инновационная деятельность организации должна быть 
направлена  на удовлетворение определенных социальных потребностей, но 
вместе с тем значительная роль при осуществлении инвестиционных 
программ нужно отводить росту эффективности применения отдельных 
ресурсов или повышению эффективности отдельных производственных 
подразделений. Введение новшеств не всегда приводит к увеличению  
эффективности предприятия. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ RFID – ТЕХНОЛОГІЇ У 

ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Важливу роль в управлінні поставками та складськими ресурсами 
підприємства відіграє контроль асортименту, що включає оновлення, 
довантаження та процес постачання. Саме тому організація роботи складу є 
одним із ключових моментів підвищення ефективності управління 
ланцюжками поставок.  Покращити роботу складу можливо різними 
способами, одним із них є застосування новітніх технологій, таких, як-от 
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радіочастотна ідентифікація (RFID) –  технологія автоматичної безконтактної 
ідентифікації об’єктів за допомогою радіочастотного каналу зв’язку. 

Історія використання RFID для управління ланцюжком поставок 
почалася в 1997 році, коли співробітнику компанії Procter & Gamble Кевіну 
Ештону прийшла ідея поміщати на товари теги RFID. Йому вдалося 
переконати свою компанію в тому, що ідея має майбутнє. І дійсно, на 
сьогоднішній день дану технологію використовують різні компанії, зокрема, 
такі як Wal-Mart, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Unilever, Home Depot, 
PepsiCo. 

Відомо те, що загальний принцип роботи RFID-системи досить 
простий. У системі завжди є три основних компоненти: це зчитувач (рідер), 
ідентифікатор (карта, мітка, брелок, тег) і комп’ютер. Зчитувач випромінює в 
навколишній простір електромагнітну енергію. Ідентифікатор приймає сигнал 
від зчитувача і формує відповідний сигнал, який приймається антеною 
зчитувача, обробляється його електронним блоком і по інтерфейсу 
направляється в комп’ютер [4]. 

На сьогоднішній день на підприємствах в основному застосовуються 
дві технології управління бізнес-процесами: штрих-кодування і RFID. Однак 
система штрих-кодування не вирішує актуальних проблем на сьогоднішній 
день, які пов’язані із безперервним процесом управління складськими 
запасами і ланцюжками поставок. І тому на зміну їй приходить технологія 
наступного покоління – RFID. 

Раніше технологія RFID використовувалася переважно у транспорті для 
ідентифікації оплати проїзду [1]. Проте зараз все більших обертів набирає 
використання міток для ідентифікації товарів для управління активами, 
ланцюжком поставок і в роздрібній торгівлі. І на перший план виходить 
застосування RFID-технології в логістиці, а саме в  складській і транспортній 
логістиці. 

На сьогоднішній день на підприємствах корисно використовувати 
RFID-мітки як у складському господарстві, так і в торгівлі, оскільки кожна 
компанія прагне зайняти лідируючу позицію, їй необхідні конкурентні 
переваги. Однією з таких переваг є найбільш полегшене управління 
ланцюгами поставок, оскільки це один із найбільш складних і технологічних 
процесів у компанії. І застосування RFID дозволить знизити витрати на 
транспортування та дистрибуцію, оптимізувати ціни, мінімізувати запаси 
товарів, що погано продаються, і скорочувати витрати на їх зберігання. 

Проводячи дослідження застосування RFID – технології, доцільним є 
вивчення основних етапів ланцюга управління поставками, на яких може 
використовується дана технологія. 

Найбільшого поширення  на етапі виробництва RFID-технологія 
отримала при конвеєрній збірці автомобілів і побутової техніки [2]. Оскільки 
з одного конвеєра можуть сходити різні моделі того чи іншого товару, 
радіометр дозволяє  ідентифікувати кожну роботу, призначену для 

 40



конкретної моделі. Це виключає помилки при збиранні готового виробу та 
підвищує  якість товару, а також скорочує час виходу товару з конвеєра. 

Застосування RFID-технології на етапах постачання або реалізації вже 
дозволяє вирішити проблеми розкрадання  товарів і браку запасів товарів на 
полиці. Оскільки на радіопозначку можна занести будь-яку інформацію, 
можна відстежувати дотримання термінів зберігання продуктів харчування. 
Також впровадження RFID-міток дозволяє в роздрібних торгових мережах 
робити автоматичне замовлення продукції і здійснювати контроль над датою 
реалізації продукції, що швидко псується [3]. Також використання RFID - 
технології істотно скоротить час оплати покупки,  достатньо буде пройти 
через спеціальну арку з кошиком товарів і касир отримає повну інформацію 
про його вміст. І це тим самим дасть можливість упередити крадіжки товарів. 

Слід зазначити те, що до переваг, які RFID - технології дає при 
використанні в ланцюжках поставок відносять: 

1) підвищення ступеня прозорості ланцюжка поставок – кожен учасник  
логістичного ланцюга може доповнювати основну інформацію про товар у 
міру його просування від одного учасника логістичного ланцюга до іншого. 
Також можна простежити весь шлях руху товару, аж до того, що можна 
дізнатися, де за маршрутом знаходиться вантажівка з товаром, якщо на 
контрольних точках є рідери; 

2) зниження витрат і збільшення швидкості обороту - за оцінками 
вітчизняних фахівців таких, як Б. Анікін, В. Федько, використання 
радіоідентифікаторів дозволить збільшити попит на 10 – 20 %, скоротити 
товарні запаси на 10 – 30 % і збільшити товарообіг на 1 – 2 %; 

3) удосконалення процесу збору даних – беручи до уваги той факт, що 
інформація про пересування товару і про його кількість надходить у режимі 
реального часу, то можна говорити майже про 100-ву точність [4]; 

4) вдосконалення ланцюжка поставок – постачальник відправляє 
покупцеві точний час виходу транспортного засобу зі складу і з цього 
моменту покупець може повністю відстежити шлях товару, розрахувати 
кошти і ресурси, які знадобляться йому для прийому й розміщення товару на 
складі. У цей же час постачальники, маючи інформацію з роздрібних 
торгових мереж про динаміку попиту і товарні залишки, можуть ефективно 
планувати свою діяльність, графік закупівель і поставок; 

5) відстеження термінів придатності продуктів; 
6) підвищення рівня безпеки; 
7) за рахунок своєчасного постачання відсутніх товарів можливість для 

виробників утримувати своїх клієнтів. 
Недоліком застосування RFID - технології  у діяльності суб’єкта 

господарювання є велика вартість. 
Отже, RFID  - технології як елемент інновацій в підприємницькій 

діяльності є новим інструментом, який дозволить вивести управління 
ланцюгами поставок на вищий рівень, здатний вирішити багато питань, ще не 
спроможне вирішити штрихове-кодування інформації. 
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  УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ПОЛІТИКОЮ 
ПІДПРИЄМСТВА-ВИРОБНИКА 

 
На теперішній час підприємства-виробники України визнали 

необхідність використання у своїй діяльності маркетингової політики, 
зорієнтованої на дослідження потреб споживачів та поведінки конкурентів на 
ринку.  Зміни, які відбулись за останні десятиріччя у ринковому середовищі 
діяльності виробника, закономірно сприяли використанню нових принципів 
управління, а саме, принципів: стратегічного маркетингу, стратегічного 
планування та стратегічного контролю. Діяльність сучасного підприємства-
виробника повинна бути спрямована на реалізацію маркетингової стратегії, 
при розробці якої слід враховувати мінливі потреби ринку. 

Досвід сучасних підприємств-виробників свідчить про те, що більшість 
проблем, які виникають в маркетинговій політиці пов’язані з недоліками в її 
управлінні. Згідно аналізу останніх досліджень, оцінити ефективність 
процесу управління маркетинговою політикою підприємства можливо за 
допомогою: здійснення ревізії та аудиту маркетингу; аналізу та оцінки 
маркетингового потенціалу підприємства; оцінки показників якості 
маркетингу. Крім того, існує безліч методів вивчення показників 
організаційного аспекту, що дозволяють всебічно оцінити окремі сторони 
ефективності управління маркетинговою політикою підприємства [1-6]. У 
зв'язку з цим різко постає питання щодо вибору найбільш ефективного 
інструментарію управління маркетинговою політикою сучасного 
підприємства-виробника, який дозволить оперативно визначати її недоліки та 
сприятиме розробці шляхів щодо вдосконалення її функціонування. 

На нашу думку, ефективність управління маркетинговою політикою 
сучасного підприємства-виробника найбільш правильно оцінювати за 
допомогою зворотного зв'язку зі споживачами товару. Спершу необхідно 
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зібрати і проаналізувати усю інформацію, яку можливо отримати від 
споживачів за результатами користування товаром виробника. Це, як усні, так 
і письмові скарги, рекомендації, пропозиції, результати опитувань, 
анкетування  та інше.  Ефективність маркетингової політики визначає 
споживач. І якою б не була думка виробника щодо власного товару, попит 
споживачів на даний товар є первинним.  Маркетологи не схильні звертати 
увагу на думку споживача, вони ігнорують скарги і пропозиції, а падіння 
обсягів продажу пояснюють не своїми помилками, а загальною тенденцією на 
ринку збуту. Але саме своєчасне дослідження запитів споживачів найчастіше 
є єдиним засобом, який допоможе виробникові попередити зменшення 
обсягів продажу ще до того, як цю тенденцію помітять аналітики. 
Враховуючи  думку споживача, підприємство-виробник може стати більш 
маневреним щодо прийняття управлінських маркетингових рішень. 

Для підвищення ефективності процесу управління маркетинговою 
політикою виробник товару повинен враховувати множину факторів, серед 
яких особливого значення набувають: особливості ринку збуту та поведінка 
споживачів; збутові можливості підприємства; характеристика товару 
виробника; рівень конкуренції; характеристика посередників. Новий підхід до 
управління маркетинговою політикою підприємства-виробника полягає у 
своєчасному відстеженні змін рівня використання маркетингового потенціалу 
для забезпечення адекватної реакції на зміни умов цільового ринку.  
Виробнику слід оцінювати рівень використання маркетингового потенціалу з 
урахуванням етапу його життєвого циклу на ринку збуту.  

Сучасна система управління  маркетинговою політикою підприємства-
виробника неможлива без здійснення соціальної орієнтації бізнесу, що сприяє 
завоюванню міцних ринкових позицій за результатами корпоративної 
відповідальності за безпеку виробництва, охорону довкілля, та культуру 
організації. На сьогоднішній день відбувається визнання соціальної 
відповідальності менеджменту і бізнесу як перед суспільством, так і перед 
окремими людьми, що працюють в організації. У зв'язку з цим значущість 
вітчизняних підприємств-виробників на ринку визначається не лише 
кінцевим комерційним результатом, але і соціальною спрямованістю їх 
діяльності. 

За результатами  проведеного аналізу слід відмітити, що для практичній 
діяльності сучасного виробника товару не можна обрати та використовувати 
тільки один окремий науково обґрунтований підхід щодо оцінки 
ефективності процесу управління маркетинговою політикою підприємства, 
але є потреба у застосуванні системного підходу до аналізу ключових 
показників ефективності управління маркетинговою політикою. 

Оцінку ефективності процесу управління маркетинговою політикою 
слід використовувати як один із критеріїв оцінки ефективності виробничо-
господарської діяльності сучасного підприємства-виробника в цілому. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТУРИЗМУ 

 
Розвиток транспорту та туризму тісно взаємопов’язані. Відомо, що при 

виникненні та розвитку транспорту, туризм став розвиватися як масове 
соціально-економічне явище.  

Однак для вивчення такого явища, як залізничний туризм, який на 
сьогодні активно розвивається за кордоном, необхідно визначитися із його 
видами. Адже класифікації залізничного туризму, його вивчення та 
визначення,   необхідні для виявлення його особливостей, відмінностей тих 
чи інших варіантів організації залізничних подорожей, а також планування 
етапів його організації на залізничному транспорті України.  

В нашій країні залізничний туризм активно почав розвиватися за часів 
існування Радянського Союзу. Перші подорожі на дальніх туристсько-
екскурсійних поїздах були організовані Центральною радою з туризму і 
екскурсій спільно із Міністерством шляхів сполучення ще в 1960-х роках. 
Тоді було організовано п’ять туристсько-екскурсійних поїздів, які 
обслуговували більше 2000 осіб [1, с. 143].  

Залізничний туризм - подорож, що здійснюється по залізниці на 
спеціалізованому залізничному транспортному засобі фізичними особами з 
тривалістю від 24 годин до 1 року, або менше 24 годин, але з ночівлею, в 
оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових, релігійних і інших цілях, не 
пов'язаних з оплачуваною діяльністю [2, с. 52]. Але це поняття не дає 
розуміння яким чином і де туристи харчуються та чи є залізничний 
транспортний засіб місцем ночівлі, тобто мешкання на весь час туристичної 
подорожі. Тому є доцільним удосконалити це поняття. 
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Залізничний туризм – це подорож, що здійснюється по залізниці на 
спеціалізованому залізничному транспортному складі фізичними особами в 
оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових і інших цілях, не пов'язаних з 
оплачуваною діяльністю й за визначеним маршрутом коли переміщення між 
місцями туристичної значущості поєднується із відпочинком туристів в 
поїзді, та із забезпеченням основних побутових послуг в ньому.  

Туристичні подорожі, які здійснюються залізничним транспортом 
можливо розділити в залежності від їх тривалості на [3, с. 304]:  

- одноденні;  
- короткочасні (2-3 доби);  
- багатоденні (від 5 діб).  

Також від тривалості подорожі залежить вид рухомого складу, що 
здійснює перевезення:  

- одноденні – рейсові автобуси; 
- короткочасні та багатоденні – пасажирські поїзди, бажано 

підвищеної комфортності, коли потяг одночасно є і засобом пересування, і 
місцем мешкання туристів). 

Найбільш доладною за організацією і разом з тим найбільш насиченою і 
різноманітною за послугами, що надаються, є подорож на туристсько-
екскурсійному поїзді дальнього слідування.  

Виходячи з загальноприйнятної класифікації видів туризму та 
враховуючи специфіку залізничних перевезень запропоновано класифікацію 
видів залізничного туризму. 

1. За часом: 
- одноденний (екскурсійний); 
- короткочасний (2-3 дні); 
- багатоденний (від 3 днів). 
2. За територіальною приналежністю: 
- міжнародний (подорож територією декількох країн); 
- в рамках країни (подорож територією однієї країни); 
- в рамках однієї залізниці (подорож територією однієї країни в рамках 

однієї залізниці). 
3. За цілями: 
- пізнавальний – тури за різною пізнавальною тематикою (історія, 

література, фольклор тощо); 
- лікувально-оздоровчий – включає санаторно-курортне оздоровлення, 

коли половина туру приділяється лікувально-оздоровчі процедури; 
- професійно-навчальний – тури з метою участі у презентаціях, конгресах, 
семінарах, тренінгах тощо. Екскурсійна, соціальна і культурна програми в 
таких турах будуються виходячи з розкладу професійно-навчальних заходів і 
вільного часу, що залишився; 

- науковий (конференц-туризм) – туризм, метою якого є участь у 
конференціях, нарадах тощо. Як і в попередньому виді туризму присутня 
культурна програма. 
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4. За сезонністю: 
- сезонний (подорожі в час пікових навантажень залізничного 

транспорту); 
- міжсезоння (подорож в час спаду попиту на залізничні пасажирські 

перевезення). 
5. За типом побудови маршруту: 
- лінійний (з відвідуванням одного або кількох пунктів, які знаходяться 

на трасі, окрім початкового); 
- радіальні, або стаціонарні (з відвідуванням одного пункту на маршруті); 
- кільцеві (зі збігом точок початку і кінця маршруту та відвідуванням 

кількох пунктів на маршруті). 
6. За інтеграцією видів транспорту (організацією туру): 
- власний -  виключно залізничним транспортом; 
- інтегрований - поєднання з іншими видами транспорту – 

автомобільним, водним, повітряним. 
7. За ступенем забезпеченості транспортною інфраструктурою: 
 - власний рухомий склад (подорож з використанням виключно власного 

рухомого складу залізниць); 
- орендований (зафрахтований) рухомий склад інших операторів 

(подорож з використанням рухомого складу, який є власністю інших 
операторів транспортного ринку). 

8. За повнотою туристичного обслуговування: 
- комплексне обслуговування залізничним транспортом: власний 

рухомий склад, власна матеріальна база туристичної інфраструктури 
залізниць (готелі, кафе тощо), надання окремих послуг екскурсійного 
характеру; 

- партнерське співробітництво: співробітництво залізничного транспорту 
з іншими операторами з приводу надання окремих послуг під час формування 
та здійснення залізничного туру (розміщення, харчування, екскурсійні 
послуги тощо); 

- обслуговування іншими операторами: надання рухомого складу, 
надання послуг нерухомої інфраструктури, окреме обслуговування 
залізничного транспорту – виділення нитки графіку, надання локомотивної 
тяги, ТО та екіпірування рухомого складу тощо.  

9. За ступенем концентрації пасажирів: 
- подорож туристичним поїздом (формування окремого туристичного 

поїзду, який прямує окремим власним графіком і розкладом за певним 
маршрутом); 

- подорож в туристичному вагоні за розкладом пасажирського поїзду 
(зчеплення з пасажирським поїздом). 

10. За власністю доходних надходжень та тарифоутворенням: 
- повна власність – залізниця в повному обсязі отримує дохід та є 

тарифоутворювачем на туристичні послуги; 
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- часткова власність – одержання частки доходів за виконані роботи від 
організатора залізничного туру та основного тарифоутворювача, а саме 
власника процесу організації туру; 

- власність інших операторів – інші оператори ринку  отримують дохід 
від туристичної подорожі та є тарифоутворювачами, тобто на правах оренди 
користуються рухомим складом та інфраструктурою; 

11. За циклічністю: 
- випадковий – організація туристичної залізничної подорожі за 

замовленням клієнта; 
- сезонний – організація туристичних залізничних подорожей певного 

виду у період високого попиту на подорожі цього виду; 
- періодичний – організація туристичних залізничних подорожей з 

певною періодичністю, наприклад, раз на місяць; 
- постійний -  організація туристичних залізничних подорожей на 

постійній основі із складанням їх графіку.  
 

Література: 
1. Гуляев В.Г. Организация туристских перевозок / В.Г. Гуляев. – М.: Финансы и 

статистика, 2001. – 210 с. 
2. Фастовець О.О. Організація транспортних подорожей і перевезень: Навчальний 

посібник / О.О. Фастовець. – К .: Музична Україна. – 190 с. 
3. Школа І.М. та ін.. Менеджмент туристичної індустрії: Навчальний посібник / за 

ред.. проф. І.М. Школи. – Чернівці, 2003. – 596 с. 
 

Лінькова О.Ю. 
к.е.н., доцент, 

НТУ  «Харківський політехнічний інститут» 
 

ПРОВЕДЕННЯ ЗМІН – УМОВА ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
За сучасних політико-економічних умов господарювання в Україні 

національні підприємства опинилися перед вимогою часу – проведення 
швидких змін. Проблеми подолання опору при проведенні змін в організації 
активно досліджуються вітчизняними та закордонними вченими, але 
залишається недостатньо розкритим питання реалізації стратегії розвитку 
на вітчизняних промислових підприємствах. 

Метою публікації є аналіз проблем при реалізації стратегії розвитку 
промислового підприємства та шляхів їх вирішення. Завдання публікації – 
розробка механізму подолання опору змінам на вітчизняних підприємствах. 

Розвиток – оборотна, закономірна, спрямована, зміна матеріальних і 
ідеальних об’єктів [5]. Одночасна наявність трьох властивостей характеризує 
процеси розвитку: оборотність змін – циклічне відтворення постійної системи 
функцій; відсутність закономірності характерно для випадкових процесів 
катастрофічного типу; при відсутності спрямованості зміни не можуть 
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накопичуватися, і тому процес втрачає характерні для розвитку єдині, 
внутрішньо взаємозалежні лінії. 

Проведення змін в організації призводить до створення необхідних 
умов для здійснення діяльності, яка відповідає стратегії розвитку. 
Необхідність і ступінь змін залежать від ступеню готовності організації до 
здійснення стратегії. Основні чинники, які визначають ступінь змін: стан 
галузі, стан організації, стан товару, стан ринку. Класифікація змін [2, с. 215]:  

 стратегічні зміни: зміна організації (місії та культури) носять 
системний характер. Стратегічні зміни – це основа виконання стратегії. 
Умови: зміна галузі, продукту і місця на ринку. Основні проблеми: 
виконання стратегії; організаційна структура; створення нової 
організаційної культури; зміни в технологічній області і на ринку 
робочої сили; 

 радикальне перетворення організації проводиться на стадії виконання 
стратегії. Умови: радикальні зміни в галузі. Основні проблеми: 
перебудова організаційної структури; злиття різних культур; поява 
нових товарів і ринків; 

 помірне перетворення. Умови: новий товар та привернення уваги нових 
споживачів. Основні проблеми: зміни виробничого процесу; 
маркетингу. 

 звичайні зміни. Умови: перетворення в маркетинговій сфері з метою 
підтримки інтересу до товару організації. 
Всі види змін на підприємстві пов’язані з: 

 перебудовою організаційної структури (термін проведення невеликий); 
 впровадженням нової організаційної культури (довготривалий період); 
 формуванням і мобілізацією ресурсів організації та її людського 

потенціалу для здійснення стратегії. 
На стадії виконання стратегії зусилля спрямовують на приведення 

організаційної культури у відповідність до обраної стратегії. 
Вимоги до перебудови організаційної структури [4, с. 112]: 
1) відповідність розміру і складності організації (рівні ієрархії 

управління). Поступовість ускладнення організаційних структур: лінійна, 
лінійно-функціональна, дивізійна, матрична; 

2) географічне розташування (створення регіональних підрозділів); 
3) технології. Структура: має надавати можливість проведення 

технологічного оновлення, сприяти виникненню і поширенню ідей 
технологічного розвитку; 

4) ставлення менеджерів до традиційної структури або іншої, що надає 
більше свободи і самостійності висококваліфікованим і творчим 
працівникам; 

5) динамізм зовнішнього середовища. Зовнішнє середовище стабільне – 
механістичні організаційні структури, зовнішнє середовище динамічне – 
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органічні організаційні структури (високий рівень децентралізації, наявність 
великих прав у структурних підрозділів у прийнятті рішень); 

6) відповідність стратегії організації. 
Складові організаційної культури: філософія – сенс існування 

організації та її ставлення до співробітників і клієнтів; цілі організації та 
засоби їх досягнення; норми поведінки; правила поведінки в організації; 
клімат, виявляється в атмосфері організації і взаємодії членів організації з 
людьми із зовнішнього оточення; церемонії. Організаційна культура 
формується, як реакція на дві групи проблем організації: 1. Постійні: 
інтеграція внутрішніх ресурсів і зусиль (спільна мова і єдина, зрозуміла для 
всіх термінологія); встановлення меж групи і принципів включення і 
виключення з групи; створення механізму влади і позбавлення прав, а також 
закріплення статусу за окремими членами організації; встановлення норм, 
регулювання неформальних відносин між особами різної статі; розробка 
оцінок поведінки працівників; 2. Проблеми, які доводиться вирішувати 
організації в процесі взаємодії із зовнішнім середовищем: розробка місії, 
цілей і засобів їх досягнення. Зміна організаційної культури відбувається під 
впливом факторів: первинних: концентрація уваги вищого керівництва; 
реакція керівництва на критичні ситуації в організації; ставлення до роботи і 
стиль поведінки керівників; критерії заохочення співробітників; критерії 
відбору, призначення, просування і звільнення з організації; вторинних: 
структура організації; інформаційна система та організаційні процедури; 
дизайн приміщення; міфи та історії про важливі події організації; 
формалізовані положення про філософію організації. 

Будь-яка зміна зустрічає опір, тому для їх проведення необхідно: 
передбачити опір змінам (проводити анкетування, опитування); зменшити 
опір (об'єднати людей у творчі групи для проведення змін); встановити 
статус-кво нового стану (не тільки усунути опір змінам, а й досягти щоб 
новації були прийняті членами організації). Носіями опору і носіями змін є 
люди. Люди бояться, що зміни в організації зачеплять сформований статус-
кво (їх роботу і положення). Ставлення до зміни може бути: відкрите або 
скрите, з підтримкою або ні. Умовами здійснення стратегії є: прихильність 
членів організації справі; прагнення членів організації до досягнення на 
своєму робочому місці найкращих результатів.  

Процес мобілізації ресурсів [3, с. 48]: приведення у відповідність 
стратегії до ресурсного потенціалу організації; розподіл ресурсів організації 
за окремими складовими стратегії (бюджет); встановити стратегічні 
орієнтири використання грошових коштів; проаналізувати потребу в коштах 
окремих частин організації; визначити пріоритети в розподілі коштів; оцінка 
джерел надходження капіталу. 

Механізму подолання опору змінам при реалізації стратегії розвитку 
промислового підприємства включає етапи: підготовки до проведення змін 
(аналіз можливостей розвитку підприємства та його потенціалу, планування 
заходів щодо проведення змін, налагодження роботи інформаційної системи 
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підприємства [1, с. 56]); проведення змін в рамках обраного напрямку 
стратегії розвитку за основними ресурсами підприємства (відданість всіх 
працівників обраній стратегії розвитку); оцінка результатів реалізації 
стратегії розвитку (опрацювання критеріїв та механізму контролю), рис. 1. 
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Інтеграційне 
зростання 

Інтенсивне 
зростання 

Диференціація 

2. Оцінка 
потенціалу

Людського 

Технічного 

Фінансового

Інформаційног

3. Інформаційна 
система

Зовнішньої 
інформації

Внутрішньої 
інформації

Програмне 
забезпечення

4. Заходи проведення 
змін 

Перепроектування 
організаційної структури

Зміна організаційної 
культури 

Мобілізація ресурсного 
потенціалу 

І. Етап підготовки до проведення змін 

ІІ. Етап проведення змін при реалізації стратегії розвитку 

ІІІ. Етап оцінки результатів реалізації стратегії розвитку 

Рис. 1. Концептуальна схема механізму подолання опору змінам 
 
Виконання стратегії – це творчий процес, яким керує керівництво 

вищого рівня. Результат реалізації стратегії розвитку прискореними темпами 
на вітчизняних промислових підприємствах залежить від: підтримки новацій 
органами влади; стилем поведінки керівників вищого рівня; усвідомлення і 
прийняття всіма працюючими необхідності проведення стратегічних змін; 
інформаційної підтримки обраного курсу в засобах масової інформації. 

В умовах швидких змін господарювання (переорієнтація на 
Європейські ринки) національних промислових підприємств актуальним 
постає питання проведення змін. Результат реалізації стратегії розвитку 
підприємства визначається ефективністю зміни структури, культури та 
мобілізації людського потенціалу. Використання запропонованого механізму 
подолання опору змінам на основі впровадження інформаційної системи 
дозволить отримати підприємства яким притаманний органічний тип 
господарювання (впроваджувати нові технології, використовувати нові ідеї). 

Для того щоб отримати найкращий результат реалізації стратегії 
розвитку промислового підприємства необхідно внести зміни до 
організаційної структури і культури, а також мобілізувати людський 
потенціал. 

Практична апробація механізму подолання опору змінам при реалізації 
стратегії розвитку промислового підприємства. 
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ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

За сучасних економічних умов для динамічного розвитку інноваційної 
діяльності в країні та ефективного функціонування національної інноваційної 
системи в цілому, необхідне, з одного боку, формування технологічної 
структури економіки (інноваційної інфраструктури) і, з іншого боку, – 
наявність специфічного інституційного контексту [1]. 

Сутність понять «інститут», «інституції», «інституційне забезпечення» 
розкриваються в працях представників економічної школи – 
інституціоналізм. Основоположником нового інституціоналізму вважають 
американського ученого, лауреата Нобелівської премії (1993) Д.Норта. 
Представники «нового» інституціоналізму розрізняють поняття інститути та 
інституції[2]. Згідно із підходом Д. Норта, поняття «інституції» охоплює 
будь-які види обмежень, створені для спрямування людської взаємодії у 
певному напрямі. Призначення інституцій у суспільстві полягає в тому, щоб 
зменшити невизначеність через встановлення постійної структури людської 
взаємодії. Формою ж прояву інституцій є інститути, які виступають одним із 
суб'єктів інституційного механізму. Як зазначає Д. Норт, «…не існує інших 
рішень, крім використання інституційних механізмів, щоб установити 
правила гри, і використання організації, щоб забезпечити дотримання цих 
правил» [3]. Таким чином, інституційне середовище, за Д.Нортом, являє 
собою сукупність основоположних політичних, соціальних та юридичних 
правил, яка утворює базис для виробництва, обміну і розподілу благ у 
суспільстві. Тобто, у контексті розвитку інноваційної діяльності, інституційне 
середовище може трактуватися як система відносин, умов, правил і 
механізмів, що забезпечують динамічний розвиток інноваційних процесів. 

Удосконалюючи інституційне середовище економіки країни і не 
порушуючи дії ринкового механізму, шляхом створення умов і орієнтирів 
відбору ефективних елементів інституційної структури серед альтернативних 
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форм економічної координації, створюються умови для поступової 
переорієнтації економіки на інноваційний тип розвитку. 

Інституційне забезпечення трансформації економічної системи, 
наповнення інститутів адекватними способами мислення, звичками, 
традиціями й урахування їх у процесі трансформування системи є 
визначальною умовою успіху реформ. У цьому контексті, вкрай важливим є 
висвітлення актуальних проблем формування ефективного інституційно-
правового, інституційно-організаційного та інституційно-кадрового 
забезпечення інноваційного розвитку підприємств в Україні. 

Нажаль, реформування національної економіки, торкнувшись усіх 
учасників інноваційного процесу, справило неоднозначний вплив на 
інноваційну сферу. З одного боку, з'явилися певні стимули до впровадження 
інновацій, у зв'язку з господарською самостійністю підприємств, розвитком 
конкуренції, відкритістю ринків. Сталися зміни інституціонального 
середовища, яке багато в чому визначало моделі і механізми взаємодії 
суб'єктів інноваційної діяльності. З іншого боку, проблеми управління 
інноваційним процесом ще більше загострилися. Ослабли адміністративні 
важелі управління, зменшилася кількість координуючих структур, різко 
скоротилося державне фінансування науки і державних замовлень, не 
розвиваються галузеві науки [4]. В умовах, що склалися, багато наукових 
організацій і наукомістких виробництв, зазнаючи серйозних фінансових 
труднощів, не можуть дозволити собі займатися інноваціями. 

Склалася ситуація, за якої об’єктивна незрілість ринкового середовища 
недостатньо посилюється відповідним державним економічним 
регулюванням, недосконалістю стратегічного інноваційного менеджменту, 
недостатністю інституційного забезпечення інноваційної діяльності, 
відсутністю попиту на інновації. Також, залишається фрагментарною і 
суперечливою існуюча на сьогодні нормативно-правова база. Зокрема, до 
цього часу немає ефективного захисту прав інтелектуальної власності. 
Процедури формування окремих суб’єктів інноваційної діяльності 
безпідставно ускладнені. Відсутні також законодавчо встановлені критерії 
інноваційності проектів і розмежування інвестиційних та інноваційних 
проектів [5]. 

У той же час, політика розвинених країн Європи (наприклад, Англії, 
Німеччини, Фінляндії) спрямована на створення сприятливого середовища 
для науково-технологічного розвитку і важлива роль в такому процесі 
надається державі. Роль держави полягає в генеруванні системи правил 
функціонування суб'єктів науково-технологічного ринку і контролю 
дотримання їх виконання через формування сприятливого інституційного 
середовища та інноваційної інфраструктури. Одним із основних підходів 
щодо реалізації інноваційної політики є розбудова переважно інституційного 
середовища всередині країни. Створені інститути інноваційного розвитку 
зосереджуються на залученні й розміщенні в національній економіці 
фінансового, людського, техніко-технологічного капіталу з-за кордону. 
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Для стимулювання розбудови інституційного середовища європейські 
країни застосовують ряд механізмів, зокрема такі податкові преференції: 

 податковий дослідницький кредит, прискорена амортизація; 
 податкові знижки (або знижені відсоткові ставки) із суми прибуткового 

податку для наукових співробітників (Бельгія, Фінляндія); 
 податковий кредит на інвестиції (Португалія); 
 податковий зарплатний дослідницький кредит (Голландія); 
 зменшення оподаткованого прибутку на частину суми заробітної плати 

іноземних наукових працівників (Швеція); 
 звільнення від податку на прибуток (або зменшення його ставки) 

науково-дослідних асоціацій (Велика Британія); 
 зменшення ставки податку на прибуток економічним суб’єктам, які 

розробляють і впроваджують нові технологічні процеси (Люксембург); 
 зменшення суми податку на прибуток на величину (повну) витрат, 

пов’язаних із придбанням ноу-хау (Ірландія); 
 звільнення від податкового навантаження господарських операцій, 

пов’язаних із виплатою роялті, а також від виплат за патенти (Ірландія); 
 зменшення обсягу податкових зобов’язань для суб’єктів, що 

фінансують науково-дослідні роботи в університетах та інших 
дослідницьких установах (Велика Британія); 

 зменшення суми податку на прибуток на 100-відсотковий обсяг 
інвестицій у НДДКР (Греція); 

 зменшення суми податку на прибуток на величину витрат, що є 
добровільними пожертвами науково-дослідним організаціям (Франція); 

 зменшення суми податку на прибуток на частину обсягу інвестицій, 
освоєних у сфері НДДКР (Бельгія) [6]. 
З огляду на закордонний досвід, інституційне забезпечення державної 

інноваційної політики у промисловому секторі повинно охоплювати повний 
інноваційний цикл, сприяючи розвиткові ключових ланок інноваційного 
процесу. Державна підтримка інноваційного розвитку повинна фокусуватися 
на сприянні здійсненню наукових досліджень та розробок; створенні 
ефективної системи трансферу технологій з метою їх комерціалізації та 
налагодження промислового виробництва інноваційної продукції; здійсненні 
організаційної та фінансової підтримки інноваційних підприємств; створенні 
ефективної системи контролю за інноваційною діяльністю та коригування 
інноваційної політики, а також збільшенні податкових та інших преференцій. 

Отже, розвиток вітчизняних підприємств на інноваційній основі 
вимагає створення стимулів, необхідного інституційного забезпечення та 
відповідної державної підтримки суб’єктів інноваційної діяльності. 
Формування інституційного середовища для реалізації інноваційної моделі 
розвитку у промисловості України має охоплювати систематизацію 
законодавства у сферах науково-технічної та інноваційної діяльності, 
розроблення та реалізацію науково-технічних, інноваційних цільових 
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програм та програм модернізації виробництва, а також забезпечення 
виконання законодавства у сферах науково-технічної і інноваційної 
діяльності, що передбачає розробку дієвої системи державного контролю та 
оцінювання діяльності суб’єктів інституційного забезпечення інноваційної 
діяльності – державних фінансово-кредитних установ, центрів трансферу 
технологій, технопарків тощо. 
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КОРПОРАТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В МЕХАНИЗМЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

 
Весомой отраслью украинской экономики является машиностроение, а 

именно такая его разновидность, как авиационная промышленность, как одна 
из существенных составляющих промышленного комплекса [1]. 

В условиях административно-командной системы хозяйствования не 
решались организационно-управленческие вопросы структурной перестройки 
системы авиа ремонта, технической эксплуатации основных фондов, 
сервисного обслуживания после продажи транспортного средства, 
эффективности эксплуатации и ремонта при различных уровнях 
подчиненности этих предприятий, не говоря о возможности отнесения к 
разным формам собственности. После распада СССР процесс перехода 
авиапредприятий Украины к рыночным отношениям требует решения 
проблем реструктуризации производства, создание системы эффективной 
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организации хозяйственных отношений, формирования системы 
экономической безопасности. В то время, как в СССР, а затем и в Украине 
развивался подход разъединение ведомственного подчинения 
государственных предприятий как единого авиационно-технического 
комплекса, в мировой практике была сформирована другая стратегия - 
стратегия экономической ответственности производителя авиационной 
техники. Реализация данной стратегии в экономической деятельности 
получила эффективный результат - созданную систему практического 
маркетинга к авиационной сфере, которая также решает проблему 
экономической безопасности [2]. 

Характеристика концепций корпоративного управления, которые 
ориентированы на внедрение методологии практического маркетинга, 
свидетельствует, что современные корпорации в Украине еще не имеют 
экономико-правовой основы реальной реализации права собственности, 
которая способна активизировать возможности внедрения зарубежных 
маркетинговых стратегий в отечественную практику управления 
предприятиями и создания системы корпоративной безопасности. 

Корпоративная безопасность - это безопасность предпринимательской 
деятельности, главными задачами которой предстают обеспечение 
отраслевой привлекательности предприятия, сохранение имущественного 
комплекса и кадрового потенциала, предотвращение осуществления 
процессов неэффективной концентрации, конкурентного поглощения [3]. 

Осуществление стратегических мер по обеспечению эффективности 
деятельности предприятий авиационной промышленности и инфраструктуры 
производственного назначения связано с действием фактора отношений 
собственности на капитал и средства производства. Как и в большинстве 
отраслей народного хозяйства в авиационной отрасли сложилась ситуация, 
при которой государство как субъект собственности уже финансово не 
способно содержать и обеспечивать неэффективные авиапредприятия со 
значительным материально-техническим обеспечением и кадровым 
потенциалом. Поэтому процессы разгосударствления предприятий сферы 
авиационной промышленности и инфраструктуры производственного 
назначения активизировались как следствие объективной экономической 
необходимости. 

Определенные в некоторых научных работах на корпоративную 
тематику вопросы неиспользования собственниками их прав в результате 
фактического не осознания статуса владельцев в условиях авиа корпораций, 
могут быть решены скорее и эффективнее, чем в других отраслях 
промышленности. Это связано со спецификой организации труда в 
авиационной отрасли. 

Внедрение стратегического маркетинга в производственную 
деятельность авиапромышленных корпораций и достижение высокого 
качества авиационных услуг авиа корпорациями зависят, прежде всего, от 
заинтересованности работающих собственников. Целесообразность создания 
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авиа корпорации на основе трудовой собственности обосновывается 
несколькими доводами.  
Во-первых, уже определенной спецификой организации труда в любой авиа 
корпорации. Необходимость применения оперативно-инновационного 
подхода по решению вопросов улучшения деятельности корпорации 
возникает постоянно на каждом уровне производственной деятельности. 

Зависимость эффективности деятельности самолетостроительных 
корпораций от качественного состава персонала, уровня профессионализма и 
экономической заинтересованности является основой формирования 
структуры собственности, механизма корпоративного управления и системы 
экономической безопасности. В условиях трудовой собственности 
достижение эффективности труда владельца обеспечивается действием двух 
систем стимулирования – экономической  и материальной, тогда как 
владелец, который не является работником, может рассчитывать только на 
получение дивидендов. 

Во-вторых, система материального поощрения, которая действует в 
условиях прибыльных авиапредприятий, не совсем способствует активизации 
творческой и инновационной активности работников, как владельцев, так и 
наемных. Солидарная пропорциональная система материального 
стимулирования фактически не действует с точки зрения активизации 
развития творческо-инновационной деятельности работников. Система 
экономического стимулирования не является солидарной, а ее 
пропорциональность – очень ограничена. Это дает возможность работнику-
собственнику с большим уровнем профессиональных качеств получать 
больше материальных благ. Таким образом, трудовая собственность 
способствует достижению принципа социальной справедливости. 

В-третьих, гарантированное законодательством право собственников на 
управление распределением, полученной корпорацией чистой прибыли, 
позволяет работающим владельцам профессионально осуществлять 
внутренний корпоративный контроль над использованием оборотных средств 
корпорации. Однако также при этом существует отрицательная зависимость 
между трудовыми и корпоративными отношениями, при которой 
руководство корпорации может с помощью угроз об увольнении, а также и 
других административных взысканий, подавлять корпоративные интересы 
реальных работников-собственников. Но такая ситуация связана с 
отсутствием знаний отдельных сотрудников о расхождении между 
трудовыми и корпоративными правами. 
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METHODOLOGICAL TOOLS OF EVALUATION OF THE ENTERPRISE 

OPERATING ACTIVITY CASH FLOW 
 
The article analyses the significance of evaluation tools of an operating 

activity cash flow and offered sequence evaluating the effectiveness of operating 
cash flow. The main evaluation methods of operating cash flow and characteristic 
features of methodological tools are determined. 

The relevance of the study. Regardless of the type of an enterprise cash are 
the most valuable of assets, especially cash flow of operating activity. Because it 
shows cash payments to suppliers, salaries of staff who engaged in operational 
processes, as well as in management, tax payments to budgets of all levels. At that 
time, operating cash flow reflects inflows from customers, taxation bodies and 
others kind of payments, connected with operating activity. Significance and role 
of cash flow for the enterprise determines the need of a separate study and in-depth 
analysis to improve process cash flow management and an enterprise. 

Their contribution to the development of methodological tools of evaluation 
cash flow did national and foreign economists: Blank I.O., Ligonenko L.O. [4], 
Savytska G.V., Sitnyk G.V and foreign Cheremushkin S. 

The purpose of the analysis of cash flows from operating activities is to 
identify sufficient cash formation, efficiency in use of the balance of cash flows 
and to propose sequence evaluating the effectiveness of operating cash flow of the 
enterprise. 

One of the basic conditions for a stable financial situation of the company is 
cash flow that covers its current liabilities. At the same time, the excess cash value 
indicates that the company actually incurs losses associated with inflation and 
depreciation. In this connection it is necessary to evaluate the rationality of cash 
management in the enterprise. 

Savytska G.V. [2] defines two methods of evaluations of cash flow operating 
activity, direct and indirect, which is the first step profitability valuation of 
operating cash flows. Direct method aimed at obtaining data describing both gross 
and net flow of the company during the reporting period. By applying this method 
directly using accounting data and report on cash flow, describing all kinds of their 
income and expenses. Comparing the actual data for each item of income and 
expenditure from the underlying data, can make conclusions about company's 
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ability to increase costs as a result of its core business. If the result is not the main 
activity of the inflow and outflow of cash and this situation is repeated every year, 
it could eventually lead to insolvency. One advantage of the direct method, it 
shows the total amount of inflows and outflows and focus on those articles that 
generate the greatest cash inflow and outflow. However, this method does not 
reveal the correlation value of financial results and the value of money changes, in 
particular, does not show why there is a situation where a profitable company is 
insolvent. 

The indirect method is the best of the analytical point of view, because it 
allows you to explain the differences between financial results and free cash 
balances. Calculation of net cash flow for the indirect method is carried out by 
appropriate adjustment to net income in changes in inventory, accounts recievable, 
accounts payable, short-term investmentsand others part of assets, which are 
connected with results of operating activity of an enterprise. Thus, the indirect 
method shows the difference between the net financial result and net cash flow of 
the company. With a number of corrective procedures for financial results (profit or 
loss) is converted into a value net cash flow from operating activities. 

Next step of valuation of operating cash flows Blank I.O and Sitnyk G [1] in 
their work distinguish nine types of analysis to evaluate cash flows, but only four 
connected with cash flow from operating activities, there are: analysis of total cash 
flow, analysis of equability of cash flow, analysis of balanced cash flows, the 
analysis of management efficiency of cash flows of operating activity. To consider 
the feasibility and value of them. 

The aim of analysis of total cash flow is to determine the total amount of 
cash flows, their direction and trends, using Level of cash flow per unit of net 
revenue (LCF). In the process of using this type of analysis, compares the growth 
rate of total cash flow, the growth rate of assets, production and sales. This kind of 
analysis is import, because the dynamics detects the direction and intensity of 
change of operating cash flow. It allows to notice inflows and outflows growth.  

Analysis of equability of cash flow coefficients, to assess the regularity of 
the main types of cash flows, shows fluctuations factors and causes of delays cash 
inflows. The main feature of the cash flows are constant changes at time, there are 
cases when it is difficult to predict the exact amount of receipts and payments, 
because of unforeseen factors influencing. The result is identified surplus (deficit) 
of cash flow and occurred period. It is convenience for analyst to use proposed 
indicators, such as Standard deviation of cash inflow (I), Standard deviation of 
spending cash flow (S), Coefficient of variation cash inflow (CIn), Relative 
frequency of negative deviations of equability positive cash flow of operation 
activity (Fn), The deficit level of positive cash flow operation activity (Ldp), 
Average period of positive cash flow operating activity delay (PD), Frequency of 
occurrence delays cash inflow operating activity (FDi), Frequency of overdue of 
cash flow operating activity (FO) to valued and make appropriate conclusions of 
equability. But at the same time, there are periods, when an enterprise has stable 
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positive cash movements and no inconsistencies, this period should be investigated 
too, because of factors which influenced and make it constant. 

Table 1 
Key performance evaluation tools of operating cash flow 

Indicator Calculation algorithm and notation 

Net operating cash flow  
(direct method) 
 

 

R- revenue; Ir- imprest received from customers; 
Or- other receives from operating activity; 
Ei- inventory expenditure; S- salary payments; 
T- tax payments; Op-other operating expenditure 

Net operating cash flow (indirect 
method) 

, 

NPo- net operating profit, D- depreciation; AR-accounts receivable; I- changes in inventory; 
VAT- Value Added Tax acquired to tangible assets; AP- accounts payable; FI- sum of future 
periods income; FEr- sum of future expenses reserves; Ir- received imprest 

Level of cash flow per unit of net 
revenue 

 

PCFo- sum of positive cash flow operating activity; NCFo- sum of negative cash flow operating 
activity; NR- net revenue 

Coefficient of operating cash flow 
(Ccfo) 

 

CFO- cash flow operating; CL- current liabilities  

Standard deviation of cash inflow 
(I) 
 

 

I- average positive cash flow for the period; In- scope of positive cash flow for ‘n’ period 

Standard deviation of spending 
cash flow (S) 
 

 

S- averege sum of cash outflow; Sn- sum of cash outflow for “n” period. 

Relative frequency of negative 
deviations of equability positive 
cash flow of operation activity (Fn) 

 

Nn- number of periods, during which the deviations of positive cash flow component were 
observed, as a negative; n- number of periods, which were investigated. 

The deficit level of positive cash 
flow operation activity (Ldp) 

Ldp  

DPCF- average amount per day of delay positive cash flow operating activity ( average delay of 
paying off accounts receivable); PCF- average amount of positive cash flow operating activity 

Average period of positive cash 
flow operating activity delay (PD) 

 

N- receiving period of delay payments; 
n- amount of days at investigated period 

Frequency of occurrence delays 
cash inflow operating activity (FDi) 

 

k- amount of delay cases in cash inflows 

Frequency of overdue of cash flow 
operating activity (FO) 

 

Nn- amount of period, which were overdue cash flows. 

Coefficient of cash flow sufficiency 
from operating activity (Cs) 

 

L-sum of loans(credits) payments; I- sum of inventory growth in running assets; D- sum of 
dividends 

The covered degree of stable cash 
outflow of operating activity by 
guaranteed positive cash flow of 
operating activity (Dc) 

 

GMCF- guaranteed minimal cash flow of operating activity; SCFo- stable cash outflow of 
operating activity 

Reinvesting coefficient of net cash 
flow of operating activity (CRncf) 

 

NCFo- net cash flow or operating activity; D- sum of paid dividends;  
RI- sum of real investments growth; 
LTFI- sum of long-term financial investments growth 
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Analysis of balanced cash flows, the essence is investigation of inflows and 
outflows correlation, which defines level of solvency of an enterprise, it’s financial 
stability and ability to improve economic growth. The Coefficient of cash flow 
sufficiency from operating activity (Cs) and covered degree of stable cash outflow 
of operating activity by guaranteed positive cash flow of operating activity (Dc) 
reflect on level of sufficiently cash flow operating activity to cover expenses refund 
the capital, net investments in operational fund and cash dividends. 

The analysis of management efficiency of cash flows of operating activity 
plays one of the main part in estimations of cash flow operating activity, because 
the efficiency of an enterprise concerning productive capacity, security assets or 
financial stability it all connected with financing by net operating profit, which 
reflected at cash flows statement. Reinvesting coefficient of net cash flow of 
operating activity (CRncf) defines effectiveness of managerial decisions 
concerning cash flows and their influence to financial stability. 

All of these methodological tools of evaluation of the enterprise operating 
activity cash flow are important and useful in valuations and forecasting in-
outflows. 

Cheremushkin S. [3] identify also additional valuation indicator of operating 
cash flow, such as Cash Flow from Operations to Current Liabilities, which 
characterize ratio of cash flow from operating activity to current liabilities of a 
company. It is feasible for estimation, to know financial solvency which is proved 
by operating capital, and it also named as Cash flow liquidity. Its return value 
indicates how many years the company is able to pay its current obligations due to 
its operations activity.  

Analysis of the literature shows that scientists take different approaches to 
the formation of financial indicators in the analysis of cash flows, which confuses 
the formulation of a clear, phased approach to organizing and analyzing. So 
suggest use follow sequence evaluating the effectiveness of operating cash flow 
(table 1). 

At Table 1 there are key financial indicators that allow to set the positive and 
negative trends of operating cash flows reflect the results of cash flow management 
and the enterprise as a whole. 

Conclusion. Thus, the proposed sequence analysis of operational cash flows 
will contribute to improving the integrity of the methodological tools of evaluation 
of the enterprise operating activity cash flow. 
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ПАРАМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАДИЦІЙНОГО ТА 

ІННОВАЦІЙНОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

Ризик-менеджмент - сучасний інструмент корпоративного управління, 
спрямований на підвищення прибутковості компанії, забезпечення її 
адаптації до змін. Ефективне управління ризиками у компаніях ринку 
телекомунікацій вимагає комплексного дослідження та систематизації 
теоретичних засад та практичного досвіду ризик-менеджменту у реальному 
секторі економіки. Актуальним є аналіз концептуальних методологічних 
засад управління ризиками у сучасному бізнес-середовищі, зокрема 
з’ясування параметрів традиційного та інноваційного ризик-менеджменту, 
адже часто у компаніях реалізується мікс з даних моделей. Дане питання 
недостатньо досліджено у вітчизняній економічній літературі, що утруднює 
сутнісний аналіз специфіки управління ризиками у телекомунікаційних 
компаніях. Аналіз наукової літератури, зокрема праць П.Л. Бернстайна, 
засвідчив наявність докласичного, класичного, некласичного та 
посткласичного концептів ризику. Проте ця градація має сенс, якщо 
аналізувати управління ризиками в історичному контексті. Виникнення нових 
форм економічної активності та корпоративного управління зумовили іншу 
градацію - інноваційний ризик-менеджмент 2000-х рр. протиставляється 
традиційному ризик-менеджменту ХХ ст. Поняттям «інноваційний ризик-
менеджмент» оперують, насамперед, у контексті менеджменту інновацій та 
стратегій корпоративних змін. У вітчизняному науковому дискурсі 
інноваційному ризик-менеджменту приділяється незначна увага, на практиці 
дана модель реалізовується фрагментарно. Однією з причин цього є 
ототожнення традиційного та інноваційного ризик-менеджменту, 
нерозуміння сутнісних рис та особливостей практичного впровадження даних 
моделей. Проте, насамперед, такий стан речей зумовлений архаїчним 
витлумаченням поняття «ризик», зокрема нівелюванням синергетичного 
концепту ризику, де ризик інтерпретується як наслідок переходу системи від 
стану динамічної рівноваги до стану хаосу. «Довгострокова» ментальність у 
соціально-економічному вимірі у 2000-х рр. поступається «короткостроковій» 
за домінанти невизначеності. Проте цей факт також майже не привертає увагу 
дослідників, зокрема у контексті аналізу ризиків інноваційного ринку 
телекомунікацій. За С.Б. Богоявленським, появі сучасних концепцій ризику 
передувало усвідомлення щонайменше трьох положень - невизначеності 
майбутнього, часткової прогнозованості майбутнього з різним ступенем 
точності прогнозів, можливості управляти майбутнім з огляду на рівень 
пізнання та наявний інструментарій. Аналіз практики провідних компаній, 
зокрема ринку телекомунікацій, засвідчив, що інноваційний ризик-
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менеджмент відповідає практиці управління змінами та стратегіям реалізації 
технологічних та бізнес-інновацій на підставі короткострокових та 
середньострокових прогнозів. Компанії ринку телекомунікацій є компаніями 
«нової економіки», якій притаманний високий рівень невизначеності, 
технологічна насиченість, зростаюча глобальна конкуренція, збільшення 
обсягів світової торгівлі та інвестицій, складні фінансові інструменти, 
насамперед, дерівативи, нові моделі державного регулювання, динамічні 
зміни організаційних структур компаній, інтенсифікація процесів 
реінжинірінгу, злиття та поглинання, зміни меж цільових ринків, насиченість 
ринку послуг, зменшення термінів «життя» послуг, зростаючі очікування 
споживачів. Дані чинники зумовлюють насиченість ризикового тла діяльності 
компаній. Створення та впровадження нових технологій, за дослідниками, 
зокрема У.Беком, призводить до генерації та глобалізації нових 
технологічних ризиків. Такий стан речей зумовлює використання 
інноваційної моделі ризик-менеджменту. З метою поглиблення дослідження 
процесів, що відбуваються на ринку телекомукацій, проаналізуємо сутнісні 
риси традиційної та інноваційної моделі ризик-менеджменту за такими 
параметрами: 

Історичні рамки. Традиційний ризик-менеджмент реалізовується 
протягом другої половини ХХ ст. і має своїм підгрунтям індустріальні форми 
економічної діяльності. Інноваційний ризик-менеджмент припадає на сам 
кінець ХХ ст. – 2000 рр. й зумовлений інформаційною революцією та 
постіндустріальними формами економічного житті. 

Теоретико-ментальне підгрунтя. Традиційний ризик-менеджмент 
базується на інтерпретації ризику як загрози/небезпеки або втрати. 
Інноваційний ризик-менеджмент оперує поняттям ризику у контексті 
вірогідності, невизначеності, із системно-синергетичних позицій на підставі 
розуміння компанії як відкритої системи. За витлумачення ризику як 
небезпеки має місце зосередженість на традиціях. Розподіл ресурсів 
здійснюється з метою зниження рівня вірогідності настання небажаних подій. 
За ризику як невизначеності домінує світогляд хеджера, здійснюється 
розподіл вірогідностей із подальшим контролем з метою скорочення розриву 
між гіпотетичним та дійсно негативним результатом. За ризику як 
можливості компанією на ринку здійснюється агресивний комплекс дій з 
метою досягнення позитивних результатів, зокрема в інвестуванні. У 
традиційному ризик-менеджменті ризики, як правило, ідентифікувались 
окремо, тоді як в інноваційному ризик-менеджменті приділяється увага 
комплексному впливу ризиків («синергії ризиків») та «новим ризикам», які 
виникають внаслідок впровадження новітніх інфокомунікаційних технологій, 
послуг та бізнес-моделей.  

Характеристика процесу управління ризиками. У традиційному 
ризик-менеджменті реалізовувалось фрагментарне управління ризиками, тоді 
як в інноваційному ризик-менеджменті управління ризиками здійснюється 
системно. 
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Прогностичний потенціал моделі ризик-менеджменту. Традиційний 
ризик-менеджмент спирався на наявний стан речей, тоді як в інноваційному 
ризик-менеджменті значна увага приділяється прогнозуванню ризиків, 
насамперед, у короткостроковому та середньостроковому вимірах. В 
інноваційному ризик-менеджменті, взагалі, акцент зроблений на сучасному 
математичному інструментарії. Також має місце тенденція стандартизації 
управління ризиками, зважаючи на те, що відсутність єдиних стандартів у цій 
царині призводить до значних фінасових та репутаційних збитків компаній. 

Кореляція моделей ризик-менеджменту із бізнес-стратегіями. 
Традиційний ризик-менеджмент корелює з підприємницькими стратегіями 
уникнення та прийняття ризику. За останьої стратегії виділяється певний 
ризик та не враховується комплексна дія декількох ризиків. Не здійснюється 
аналіз ринку та його перспектив, не описується ризикове тло компанії, не 
визначаються ризик-чинники. Відсутній комплекс заходів з мінімізації 
впливу ризиків. Є часові обмеження - аж доки збитки від ризиків не 
призведуть до непоправних втрат. Натомість адекватною інноваційному 
ризик-менеджменту бізнес-стратегією є стратегія управління ризиком. 
Стратегія передбачає системний підхід до управління ризиками - виявлення 
та оцінку ризику, розробку комплексу заходів з нівелювання або мінімізації 
впливу ризиків на діяльність компанії. Адже у стохастичних системах ризик 
постулюється як об’єктивна реальність. Дана стратегія пов’язана з 
прийняттям рішень за умов невизначеності. Результатом стратегії є 
комплексне управління ризиками різних видів та типів, урахування 
синергійного впливу ризиків, перетворення ризиків на нові можливості для 
компанії. Стратегія управління ризиком постає як конкурентна перевага для 
компанії/підприємця, налаштованих на успіх. Проте найбільш перспективною 
у контексті інноваційного ризик-менеджменту є стратегія прийняття ризиків 
як джерела змін. Стратегія найбільш адекватна бізнесу за часів економічної 
невизначеності. Проте ця стратегія має бути прийнята усім персоналом 
компанії, усіма ланками менеджменту, що забезпечить комплексність в 
аналізі та подоланні впливу ризиків на бізнес компанії, стабільне 
функціонування компанії як на стратегічному, так і оперативному рівнях. 
Стратегія прийняття ризиків як джерела змін забезпечує інноваційну 
динаміку компанії та підвищення її конкурентоздатності на ринку. Дана 
стратегія викликає суттєві організаційні перетворення та проблеми адаптації 
персоналу до змін. 

Формат реалізації моделі ризик-менеджменту. У традиційному 
ризик-менеджменті робиться ставка на індивідуалізованому управлінні 
ризиками (фінансовий директор, директор з ризиків, одиничний структурний 
підрозділ з управління ризиками). Натомість інноваційний ризик-менеджмент 
передбачає участь у процесі управління ризиками усього персоналу за 
аналогією із системою управління якістю (Total Quality), впровадження 
спеціальних інноваційних механізмів, насамперед, матеріальних, адже 
експерти у пост-кризовий період відзначають різке зниження інтересу до 
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нематеріальних форм мотивації, щодо управління ризиками. Інноваційний 
ризик-менеджмент також вписується в інокультурний контекст, тоді як у 
традиційному ризик-менеджменті у кращому випадку враховувалась 
специфіка національного законодавства. Тож інноваційний ризик-
менеджмент, є на наш погляд, найбільш адекватною моделлю управління 
ризиками, зокрема в компаніях ринку телекомунікацій, у посткризовий 
період. 
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СИСТЕМА СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
В сучасних ринкових умовах, вимоги споживачів достатньо високі і не 

обмежуються лише створенням високоякісного товару і відповідної ціни на  
нього. Виробникам необхідно довести товар до кінцевих споживачів і 
забезпечити його максимальну доступність на цільовому сегменті ринку. 
Таким чином система стимулювання збуту посідаю ключове місце у 
діяльності підприємства. 

Система стимулювання збуту – це сукупність елементів на 
підприємстві, взаємодія яких, спрямована на збільшення і пришвидшення 
продажу і доведенню товарів до кінцевого споживача. Метою системи 
стимулювання збуту є пряма стимуляція купівельної активності споживачів, 
роботи дистриб’юторів і торгового персоналу. 

Метою системи стимулювання збуту є: 
1) Для кінцевих споживачів: 

 ознайомлення споживачів з новою торгівельною маркою; 
 стимулювання покупки; 
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 збільшення кількості одиниць товару за одну покупку; 
 зниження тимчасових коливань збуту; 
 підтримання рівня лояльності до торгівельної марки; 
 формування лояльності тих споживачів, які віддають перевагу іншим 

торгівельним маркам 
 реалізація товарних запасів; 

2) Для торгівельних посередників і корпоративних клієнтів: 
 заохочення збільшення обсягів збуту; 
 стимулювання збільшення обсягів партій замовлень; 
 надання товару оптимального місця на полицях торгівельних мереж; 
 підвищення лояльності; 
 нагородження за плідну співпрацю; 
 формування іміджу постачальника. 

3) Для торгівельного персоналу і власного персоналу компанії 
основною метою є підвищення заохочуваності і рівня мотивації, спонукання 
до плідної роботи.  

Заходи щодо стимулювання збуту не можна розглядати як інструмент 
для довгострокового підвищення обсягів продажу. Це інструмент лише 
короткочасного впливу на ринок.  

Звичайне стимулювання продажів застосовується в наступних 
випадках: 

 відповідь на активні дії конкурента по просуванню товару зі схожими 
характеристиками ; 

 під  час спаду попиту; 
 перехід товару у фазу насичення із фази росту; 
 введення нового товару на ринок, або введення товару на новий ринок; 
 недостатня проінформованість  споживачів. 

Стимулювання збуту є ефективним, але короткостроковим 
інструментом впливу на ринок. При постійному стимулюванні збуту, 
відношення споживачів може погіршитися. Постійні знижки можуть 
розглядатися як ознака погіршення якості або споживчих властивостей 
товару, морального старіння товару тощо. 

Стимулювання збуту може здійснюватися по трьох основних 
напрямках: 

1. Внутрішнє стимулювання. 
2. Стимулювання дилерської мережі. 
3. Стимулювання споживачів. 
Внутрішнє стимулювання збуту. Мета - інтенсифікація та підвищення 

ефективності роботи власних збутових служб підприємства. 
У внутрішньому стимулюванні збуту в основному використовуються 

матеріальні методі заохочення збутового персоналу. Але також важливе 
місце посідає система мотивації керівників збутових підрозділів. 
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Стимулювання дилерської мережі. Мета - мотивація торговельних 
посередників до більше інтенсивної діяльності по збуті товарів компанії, 
замовленням більших партій товарів і здійсненню регулярних закупівель. 

До методів стимулювання дилерської мережі відносяться: 
 проведення торговельних конкурсів - порівнювання результатів роботи 

торговельних посередників чи збутових агентів для матеріального 
заохочення переможців; 

 постачання частини товарів безкоштовно - дозволить посередникам 
зекономити витрати на транспортування; 

 заліки дилерам за включення товару в номенклатуру - авансове 
фінансування посередників для стимулювання збуту товарів 
безпосередньо в місцях їхнього продажу; 

 організацію спільної реклами - дозволить розподілити витрати між 
товаровиробником і посередником. 
Стимулювання споживачів. Це найпоширеніше й широко 

застосовуваний напрямок стимулювання збуту. Стимулювання споживачів 
може переслідувати наступні цілі: 

 переконання коливних споживачів зробити покупку; 
 збільшення обсягу споживання товару розраховуючи на один покупця; 
 стимулювання споживачів до регулярного споживання; 
 зниження сезонних коливань споживання. 

Для досягнення цих цілей застосовуються наступні прийоми: 
 впровадження системи знижок на певну продукцію (діюча знижка на 

товар, знижка на другий товар у чеку, знижка на наступну покупку, 
накопичення суми знижки та її використання по бажанню, тощо); 

 впровадження системи після продажного сервісу (безкоштовна 
доставка, налагодження, цілодобова служба підтримки, тощо); 

 надання  можливості поступового розрахунку за продукцію; 
 впровадження подарунків та/або супутній товар до основного; 
 гарантійний сервіс. 
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ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙ 
 

До рангу наукового абсолюту возведена теза, що розвиток національної 
економіки залежить від інвестиційної діяльності. Для економіки України, що 
відчутно похитнулася від економічної кризи та перебуває у стані 
становлення, інвестиції необхідні, насамперед, для її стабілізації та підйому. 
Інвестиції на макрорівні як істотна пірамідальна основа економічного 
розвитку сприяють реалізації політики розширеного відтворення, 
прискоренню науково-технічного прогресу, підвищенню та забезпеченню 
конкурентоспроможності вітчизняної продукції, розв’язанню соціальних 
проблем, охороні навколишнього середовища, створенню необхідної 
сировинної бази промисловості тощо. Інвестиції акумулюють державний, 
приватний та змішаний капітал, забезпечують доступ до сучасних технологій 
та менеджменту, являються базисом створення національних інвестиційних 
ринків з їх інфраструктурою, а також пожвавлюють інші ринки (товарів, 
нерухомості, послуг та ін.). 

Незважаючи на багатоаспектність поняття інвестицій та наявність у 
наукових колах досить чітких відмінностей у підходах до його визначення, і 
дотепер відсутні гострі дискусії щодо конкретизації понятійного апарату 
даної економічної категорії. Множинність трактувань, підходів до розуміння 
економічної сутності інвестицій обумовлена, зокрема,  економічною 
еволюцією, специфікою певних етапів історико-економічного розвитку, 
превалюючими формами та методами господарювання.  

Термін «інвестиції» походить від латинського слова «invest», що 
означає «вкладати» [1, с. 21]. Хоча інвестиції як об’єкт економічної науки 
стали предметом дослідження у ХХ столітті, зміст цього поняття розглядався 
в працях класиків світової економічної думки. 

Дослідження процесу «нагромадження капіталу», по суті, стало 
основною ідеєю праці А. Сміта, в якій було здійснено аналіз тенденцій 
зростання основного капіталу, як чинника розширеного відтворення 
виробництва. За Смітом, нагромадження капіталу є наслідком заощаджень, в 
основі яких лежать доходи. Засоби виробництва – також чиїсь доходи, 
отримані на попередніх стадіях виробництва. Саме ця думка стосовно 
визначення мінової вартості суспільного продукту отримала згодом назву 
«догма Сміта» [2]. Д.Рікардо, на відміну від Сміта, твердив, що 
нагромадження основного капіталу веде до зменшення норми прибутку. 
Чинником, що протидіє зниженню норми прибутку, він вважав розвиток 
продуктивних сил і підвищення продуктивності праці. Ігноруючи 
суперечності капіталізму, він передбачав, що застосування нового капіталу 
може припинити з рештою економічний ріст капіталістичної системи. Як і 
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А.Сміт, Д.Рікардо джерелом інвестицій вважав прибуток, однак категорично 
відкидав кредит як можливий ресурс поповнення капіталу [3, с.97]. 

У К. Маркса процес капіталістичного нагромадження пов’язаний з 
безперервністю процесу виробництва (відтворення) і зростанням додаткової 
вартості, яка є основою розширеного відтворення та за рахунок якої 
капіталіст збільшує кількість засобів виробництва і робочої сили з метою 
продовження процесу виробництва вже на розширеній основі.  

Не дивлячись на досить ґрунтовні дослідження капіталу та його 
нагромадження, класики економічної теорії не розглядали інвестиції, як 
окрему цілком завершену економічну категорію. 

Відсутність уніфікованого визначення інвестицій як економічної 
категорії при аналізі наукових праць з інвестології спонукала А.В. 
Шинкаренко умовно виокремити (виділити) чотири напрями трактування 
зазначеного поняття: виробничий, психологічний, фінансовий і законодавчий 
[4, с.171]. 

У теорії виробництва інвестиції – це процес створення нового капіталу. 
«Виробничий» підхід був притаманний радянській економічній думці, де 
здебільшого поняття «інвестиції» ототожнювали з поняттям «капітальні 
вкладення» та визначали їх як сукупність витрат на розширене відтворення 
основних фондів. Необхідно зазначити, що відомі представники західної 
економічної теорії також схилялися до подібного тлумачення сутності 
інвестицій [5, с.13].  

Таким чином, прибічники виробничої теорії вважають, що інвестування 
– це купівля тільки такого блага, яке здатне розширювати і/ або 
модернізувати процес виробництва та входить до складу виробничих витрат. 
Ігнорування всіх інших складових економічної категорії «інвестиції» звужує 
досліджуване поняття до виробничого (реального) інвестування. 

Психологічний підхід до визначення сутності інвестицій є своєрідною 
модифікацією даного поняття, появу якої можна пояснити специфікою 
аспектів дослідження й традиціями окремих економічних шкіл і течій. Так 
представники австрійської школи «граничної корисності» інвестиції 
трактують як акт обміну задоволення сьогоднішньою потребою на очікуване 
задоволення її в майбутньому за допомогою інвестиційних благ [6, с.21]. В 
даному випадку процес інвестування звужується до намірів, згоди не 
задовольняти потреби сьогодні, сподівання отримати в майбутньому вартість, 
яка кількісно та якісно переважає вкладену. 

Ціла плеяда зарубіжних економістів, які є прихильниками фінансової 
теорії, розглядають інвестиції як вкладення капіталу в різні галузі та сфери 
економіки, інфраструктуру, соціальні програми, охорону природи як 
всередині країни, так і за кордоном з метою розвитку виробництва, соціальної 
сфери, підприємництва. Основоположним розумінням сутності інвестицій 
прибічниками зазначеної теорії є вкладення грошових коштів (придбання 
реальних або фінансових активів), метою яких є одержання майбутніх вигод. 
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Законодавчим тлумаченням категорії «інвестиції», по перше, враховано 
динамізм інвестицій, а , по-друге, подано їх широку класифікацію. Зазначене 
визначення можна побачити у всіх підручниках, словниках та економічних 
працях вітчизняних авторів, які вийшли з друку після 1991 р., як таке, що 
повністю відповідає усім вимогам, розкриває економічну природу інвестицій 
і враховує недоліки попередніх дефініцій. 

Український вчений-економіст І.А. Бланк вважає, що економічну 
природу інвестицій можна пізнати розглянувши її основні характеристики, а 
саме інвестиції як об’єкт економічного управління; як найбільш активна 
форм задіяння нагромадженого капіталу в економічний процес; як 
можливість використання нагромадженого капіталу у всіх його формах; як 
альтернативна можливість вкладення капіталу в будь-які об’єкти 
господарської діяльності; як джерело генерування ефекту підприємницької 
діяльності; як об’єкт ринкових відносин; як об’єкт власності розпорядження; 
як носій фактора ризику і фактора ліквідності [7].   

На нашу думку, логічною послідовністю та ґрунтовним врахуванням 
сучасних умов відрізняється дефініція, запропонована З. Герасимчуком, який 
формулює інвестиції як будь-які вкладення, зумовлені стратегічними цілями 
економічної політики і спрямованими на розвиток окремих галузей, 
виробництв, регіональних господарських систем з метою примноження 
матеріально та соціально значимого багатства у майбутньому. 

Подальше удосконалення визначення інвестицій З.В. Герасимчук 
знайшло у тлумаченні Д.Л. Левчинського, який під інвестиціями розуміє різні 
види вкладення ресурсів (фінансові, матеріальні, інтелектуальні, 
інформаційні тощо), зумовлені цілями державної та регіональної політики і 
спрямовані на розвиток та відтворення окремих об’єктів з метою 
забезпечення соціально-економічного розвитку, екологічної рівноваги та 
якості життя населення, а також отримання економічного, соціального, 
екологічного та інших видів ефекту  [8, с.136]. Вважаємо, що дане визначення 
найбільш повно розкриває сутність ключової економічної категорії 
«інвестиції». 

Отже, узагальнюючи проаналізовані підходи до визначення поняття 
інвестицій, безпосередньо самі дефініції, можна виділити наступні найбільш 
суттєві ознаки інвестицій: інвестиції як потенційний носій прибутку; як носій 
частини нагромадженого капіталу, що в рамках інвестиційного процесу 
перетворюється на альтернативні види активів суб’єктів господарювання; 
інвестиції як стимулятор різноманітних інвестиційних ресурсів, для яких 
характерні попит, пропозиція та ціна; як цілеспрямоване вкладення капіталу в 
будь-які матеріальні і нематеріальні об’єкти; як вкладення капіталу з 
наявними термінами; як прояв діяльності осіб (інвесторів), що керуються 
своєю індивідуальною метою, що не завжди пов’язана з безпосереднім 
отриманням прибутку; як вкладення капіталу, що супроводжуються 
ризиками. 
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ В 

МОРСЬКОМУ ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПОРТУ «ПІВДЕННИЙ» 
 

Важливу роль у забезпеченні результативності й, зокрема, економічної 
ефективності роботи підприємства грає мотивація персоналу. Як переконує 
досвід, розробка й упровадження її раціональної системи покриває всі 
матеріальні й нематеріальні витрати роботодавця. Незважаючи на 
очевидність таких положень, не всі менеджери готові застосовувати їх на 
практиці. 

Питання мотивації праці в галузях економіки пов’язані з 
вдосконаленням її системи, для чого у багатьох випадках необхідне 
формування відповідного ставлення до самого процесу мотивації на 
більшості вітчизняних  підприємств. Проведене нами анкетне опитування 
працівників і керівників структурних підрозділів Морського торгівельного 
порту «Південний» показало саме таку ситуацію. Розмір заробітної плати та 
премій працівників не залежать від прикладених ними зусиль. Люди не 
зацікавлені працювати більш сумлінно, оскільки це не впливає на їх грошову 
винагороду. 

Премії, які щомісяця нараховуються працівникам, не мають 
мотивуючого впливу. Вони сплачуються регулярно і працівники достеменно 
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не знають, за що саме їм нараховується премія. На додаток, розмір 
щомісячної премії є невеликим, що додатково позбавляє її мотивуючого 
ефекту. Практикою доведено, що система нарахування регулярних премій 
всім працівникам відбирає у премії роль мотиватора. Тому зміна підходу до 
сплати премій суттєво вирішить дану проблему на підприємстві. 

На прогресивних підприємствах система мотивації праці налаштована 
таким чином, що премія займає більшу частку грошової винагороди, яку 
отримує працівник. У більшості випадків нараховується невеликий 
посадовий оклад, а решту коштів працівник отримує у вигляді премії в 
залежності від результатів своєї роботи. Важливо, щоб сума премії вважалася 
ним справедливою. 

Практика переконує, що поряд з грошовою винагородою заслуговують 
на увагу негрошові види мотивації. Визнання добре виконаної роботи має 
сильний спонукальний вплив до кращої роботи, оскільки негрошові види 
винагороди містять елемент суспільного визнання [1]. В той же час, в 
морському порту «Південний» при значних матеріальних витратах на 
неефективну сплату премій дуже слабо застосовуються методи негрошової 
мотивації. Переважна більшість працівників, які їх отримали, вказували на 
велику дієвість такого підходу. Відповідно до досліджень, лише третина 
керівників структурних підрозділів застосовують до своїх працівників такі 
негрошові види мотивації, як подяка і похвала, що вимагає нового ставлення 
до підвищення ефективності мотивації. 

Впровадження часткових змін у стимулюванні працівників з відмовою 
від системи нарахування регулярних премій та застосуванням методів 
негрошової мотивації значно підвищать його спонукальний ефект, 
удосконалять систему мотивації праці в цілому і покращать результативність 
роботи морського торговельного порту «Південний». 
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТАТИСТИКИ 
 
В условиях ускоренного развития экономики ведение комплексных 

статистических исследований и совершенствование статистики бюджетно-
налоговой системы превращается в актуальную проблему.  Цель научного 
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исследования, проводимой в этой сфере, является освещение вопросов 
совершенствования статистики бюджетно-налоговой системы. 

Системный подход к проблеме государственной и налоговой 
статистики. Определение концептуальных задач создания бюджетно-
налоговй статистики и предложение сответствующих решений. 

Предложены для обсуждения объект, предмет и основные вопросы 
курса бюджетно-налоговой статистики, разработаны необходимые научно-
методические направления для создания анного курса.  

Перед тем как создать статистику бюджетно-налоговой системы 
необходимо понять содержание бюджетно-налоговой политики. Бюджетно-
налоговая система являеся определяющим фактором общественно-
экономического состояния страны [2]. Она требует совмещения политики 
формирования бюджетного дохода и политики бюджетного расхода. В 
современных условия развития экономики невозможно вести бюджетную 
политику без налоговой политики, а налоговую политику без бюджетной 
политики. Если они ведутся рационально, то возрастает производительность 
экономики, повышается уровень благоостояния населения, 
расширяется.налоговая база, а также и в других сферах будут достигнуты 
хорошие результаты. 

При рациональном осуществлении бюджетно-налоговой политики 
совершенствование ее механизма имеет большое значение. В частности, 
использование современных информационно-коммуникационных 
технологий, создание базы данных, которые являются удобными для всех, а 
также моделирование процессов в бюджетно-налоговой системе, даст 
возможность вести научные исследования в бюджетно-налоговой системе, 
использовать в бюджетной и налоговой системах эффекивные 
управленческие решения, оперативно контролировать их исполнение 
[1,5,7,8]. 

Так как финансовая политика является неразрывной бюджетной и 
налоговой политикой, то совместное ведение их статистики приводит к 
повышению экономической эффективности. 

В учебниках и в учебных пособиях «Государственная бюджетная 
статистика» и «Статистика налогов и налогообложения» представлены как 
отдельные самостоятельные учебные темы [3,4,6]. Одноко при обеспечениии 
единства бюджетной и налоговой систем нет единой методологии проведения 
статистических исследований. Поэтому не отрицая «Государственную 
бюджетную статистику» и «Статистику налогов и налогообложения» 
считаем, что создание «Бюджетно-налоговой статистики» является 
актуальной задачей сегодняшнего дня. 

Как каждая наука имеет свой объект, предмет, основные задачи и 
методы, так и «Бюджетно-налоговая статистика» также имеет свой объект, 
предмет и методы иссследования. Их можно определить учитывая понятия и 
дефиниции, которые имеются в вышепривиденной литратуре, а также исходя 
и особенностей бюджетно-налогового механизма. 
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Отличие объекта бюджетно-налговой статистики от объекта статистики 
государственного бюджета и налоговой статистики состоит в том, что в нем 
принимают участие только бюджетные показатели, связанные с налогом. 

Предметом бюджетно-налоговой статистики должны стать сбор, 
обработка и анализ информации о экономических процессах, формировании, 
составе и изменениях бюджетных доходов, связанных с налогами, 
определение взаимосвязи и закономерностей факторов, относящхся к 
налогам, воздействующих на формирование бюджетных доходов на всех 
уровнях государственного управления, разработка предложений для внесения 
изменений в показатели налогов и налогообложения. 

Основными задачами бюджетно-налоговой статистики могут быть: 
 сбор и обработка полной и конкретной информации о процессах, 

происходящих в налоговой системе; 
 контроль за своевременной и полной оплатой и правильного учета всех 

налогов и обязательных выплат в государственный бюджет; 
 постоянный  мониторинг состава доходов государственного 

бюджета; 
 изучение финансовых источников пополнения дефицита бюджетных 

доходов за счет налогов и сфер налогообложения; 
 формирование базы данных для принятия оперативного 

управленческого решения по обеспечению формирования бюджетных 
доходов и поступления налоговых сборов в бюджет; 

 выявление закономерности совершенствования методологии 
статистического наблюдения процессов, происходящих в бюджетно-
налоговой сфере; 

 изучение воздействия бюджетно-налоговой политики на развитие 
экономики и уровень жизни населения. 
При создании статистики бюджетно-налоговой системы необходимо 

обратить внимание на: 
1. Методологические проблемы бюджетно-налоговой статистики. 
2. Концептуальные проблемы статистического анализа бюджетно-

налоговой системы. 
3. Методы учета и анализа статистических показателей бюджетно-

налоговой системы. 
4. Статистический анализ взаимосвязи и соответствия 

государственного бюджета и налогов. 
5. Проблемы и методы многофакторного статистического анализа в 

бюджетно-налоговой системе. 
Совершенствование статистики бюджетно-налоговой системы, решение 

научно-метологических проблем найдет должное место в развитии 
экономики и в подготовке высоко квалифицированных кадров. 

Принимая в внимание, что в условиях рыночной экономики налоговую 
политику нельзя проводит без бюджетной политики и наоборот, то при 
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оптимальном управлении финансовых процессов их можно констатировать 
как единую бюджетно-налоговую политику. 

Постоянное совершенствование современными информационно- 
коммуникационными технологиями, методами моделирования механизма 
внедрения бюджетно-налоговой политики повышает эффективность работ, 
проводимых при формировании бюджетных доходов посредством налогов.  

Создание статистики бюджетно-налоговой системы даст возможность 
вести комплексные исследования и иметь большое значение в подготовке 
квалифицированных кадров для финансовой сферы. 
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ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ 
ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
В останні роки спостерігається посилення впливу на 

загальноекономічні показники України, функціонування харчової 
промисловості, у тому числі і хлібопекарської галузі. Дана тенденція 
негативно впливає на загальний рівень конкурентоспроможності 
хлібопекарських підприємств, а від так і на забезпечення населення країни 
якісним, доступним, корисним та соціально значущим продуктом.  

Розробка конкурентних стратегій дає можливість хлібопекарським 
підприємствам отримати стійкі конкурентні переваги шляхом ведення 
інтенсивної конкурентної боротьби, задовольняти різноманітні та мінливі 
потреби споживачів хлібобулочних виробів різних сегментів ринку краще, 
ніж це роблять конкуренти. Тому доцільно використовувати широкий спектр 
стратегій ринкової конкуренції, щоб врахувати всі складові 
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конкурентоспроможності підприємства в комплексі, які можливо об’єднати в 
систему конкурентних стратегій підприємства, тобто сукупність стратегій, 
спрямованих на адаптацію підприємства до змін в умовах конкуренції та 
зміцнення його довгострокової позиції на ринку хлібобулочних виробів 
(рис.1).  

Розробляючи на початковому етапі діяльності конкурентну стратегію, 
підприємству необхідно визначити загальний напрям свого розвитку, яка 
надасть можливість зміцнити свою конкурентну позицію на ринку 
хлібобулочних виробів, стати лідером, а від так мати певні переваги над 
іншими підприємствами хлібопекарської. 

Конкурентні стратегії хлібопекарських 
підприємств 

 
 

Рис. 1. Конкурентні стратегії хлібопекарських підприємств 
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- переваг щодо цін на продукцію, сировину, нові технології, канали 
збуту щодо ефективності продажу тощо, які дають змогу реалізувати нові 
можливості або пом’якшити вплив загроз зовнішнього середовища; 

- більш тривалої роботи зі покупцем, який споживає продукцію 
підприємства-виробника, за цих умов формуються їх лояльність і 
прихильність до хлібобулочних виробів сам цього хлібозаводу. 

Виходячи зі наведеного переліку стратегій і їх спрямованості на 
досягнення одного результату – підвищення конкурентоспроможності 
підприємства, визначається відповідність груп конкурентних переваг у 
розробленій класифікації досягненню тієї або іншої стратегії. 

Конкурентні переваги є концентрованим проявом переваги над 
конкурентами в економічній, технічній, організаційній, маркетинговій, 
виробничій, інноваційно-інвестиційній та інших сферах діяльності 
підприємства, яке можна виміряти економічними показниками (додатковий 
прибуток, рівень рентабельності, частка ринку, об'єм продажів) [2, с. 40]. 

Конкурентні переваги є результат низької собівартості продукції, 
високого ступеня диференціації товарів, розумної сегментації ринку, 
впровадження нововведень, швидкого реагування на зміну та корегування 
потреб ринку. До них також можуть відноситися вищий рівень 
продуктивності праці і кваліфікації виробничого, технічного, управлінського 
персоналу; якість, технічний та технологічний рівень продукції, що 
виробляється підприємством; управлінська майстерність та хист, стратегічне 
мислення керівників та спеціалістів на різних рівнях структури підприємства, 
що відбиваються в економічному зростанні.  

 

 
 

Рис. 2. Модель інтенсивної конкурентної боротьби хлібопекарських 
підприємств 
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Стратегія конкуренції є планом дій підприємства для досягнення успіху 
в конкурентній боротьбі на ринку хлібобулочних виробів, що схематично 
представлена у концептуальній моделі інтенсивної конкурентної боротьби 
хлібопекарських підприємств і має наступний вигляд (рис. 2).  

Дана модель згрупувала ключові факторі, що впливають ефективність 
діяльності хлібопекарських підприємств та визначає їх місце на ринку хліба 
та хлібобулочних виробів. Оскільки даний ринок характеризується великою 
кількістю підприємств-виробників – конкурентів, тому інтенсивність 
конкуренції висока. Проте їх діяльність розглядається як однорідна, 
диференціація продукції вузька, що визначає інтенсивність за даними 
факторами – незначна. Рівень доступності інформації значний, що збільшує 
інтенсивність конкуренції у хлібопекарській галузі. 

Вхід на ринок досить ускладнений у зв’язку із розподілом сегментів 
ринку між учасників – виробниками за регіональним принципом. Розгляд 
даної моделі підтверджує необхідність розробки стратегії забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства, яка являється комплексною і 
включає в себе наступні складові:  

- товарно-ринкова стратегія – являє собою комплекс стратегічних 
рішень, що визначають номенклатуру, асортимент, обсяги виробництва, а 
також просування і реалізація хлібопекарської продукції. ; 

- ресурсно-ринкова стратегія – це сукупність стратегічних рішень, що 
визначають поведінку підприємства на ринку виробничо-фінансових та 
інших факторів і ресурсів виробництва;  

- технологічна стратегія - стратегічні рішення, що визначають 
динаміку технології хлібопекарського підприємства й вплив на неї ринкових 
факторів;  

- соціальна стратегія - це система стратегічних рішень, які визначають 
склад трудового колективу, зміст та умови роботи його членів; 

- фінансово-інвестиційна стратегія - сукупність рішень, що 
визначають способи залучення, нагромадження й витрати фінансових 
ресурсів.; 

- інтеграційна стратегія - сукупність рішень, що визначають 
інтеграційні функціонально-управлінські взаємодії підприємства з іншими 
підприємствами, окремими підрозділами, об'єктами бізнесу.; 

- управлінська стратегія - загальна концепція того, як досягаються 
головні цілі підприємства, вирішуються проблеми, що стоять перед ним, і 
розподіляються необхідні для цього обмежені ресурси; 

- маркетингова стратегія - програма маркетингової діяльності фірми 
на цільових ринках, яка визначає принципові рішення для досягнення 
маркетингових цілей; 

- інноваційна стратегія - це узгоджена сукупність управлінських 
рішень, що впливають на інноваційну діяльність підприємства і мають 
довгострокові наслідки.; 
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- логістична стратегія – узагальнена модель дій, що ідентифікується в 
логістичних системах і ґрунтується на таких цілях оптимізація рівня запасів, 
мінімізація часу переміщення матеріалів і виробів, забезпечення високого 
рівня логістичного сервісу, мінімального акцептованого рівня загальних 
витрат у логістичному каналі. 

Впровадження наведених вище стратегій надасть можливість здійснити 
наступальні або оборонні заходи в цілях подолання п'яти сил конкуренції. 
Підприємство має конкурентну перевагу, коли воно більш ефективно, на 
відміну від своїх суперників, долає сили конкуренції і виконує роботу по 
залученню покупців.  
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ТЕНДЕНЦІЇ БРЕНДИНГУ В КОНСТЕКТІ МАРКЕТИНГУ 3.0. 
 

Протягом свого виникнення та існування  маркетинг розвинувся від 
концепції управління товаром і управління споживачами до концепції 
управління брендом. У 50-60 рр. минулого сторіччя акцент був зроблений на 
управлінні товаром, потім на споживчій концепції, і далі (1990-2000 рр.)  до 
перших двох концепцій долучилася концепція управління брендом. 

Даний розвиток теоретики та практики маркетингу  також розглядають 
як маркетинг 1.0, 2.0 і 3.0. В даному разі передбачається, що зміни 
макроекономічного середовища одразу викликають зміни у поведінці 
споживачів і методів здійснення маркетингової діяльності. Маркетинг 1.0 
головну роль відводив продукту. Переходячи до маркетингу 2.0 у центрі 
уваги опиняється споживач і  його потреби. Нині компанії починають стрімко 
розширювати сферу своїх інтересів,  переходячи до проблем людства та ери 
цінностей людини, − маркетингу 3.0. 

Засоби брендингу можуть ефективно працювати саме на останньому 
етапі, коли вступає у свої права епоха цінностей. Потреби, продукти, інші 
звичні інструменти маркетингової діяльності є важливими, але домінувати 
починають речі, що базуються на оцінці і сприйнятті  людиною оточуючого її 
світу, того, що є наближеним до її системи цінностей, задовольняє поклики її 
душі. 
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Для формування платформи розвитку маркетингу 3.0 відіграли роль три 
основні сили: ера участі, парадоксів глобалізації  і творчого суспільства. Під 
впливом цих сил споживачі змінились  і стали більш відкритими, 
культурними і духовними.  

Інформаційний бум або так звані технології нової хвилі  у сучасному 
суспільстві сприяли  миттєвому поширенню інформації. Відбувається широке 
розповсюдження ідей, вражень, суспільної думки, завдяки чому споживачі 
отримують можливість співпрацювати заради створення споживчої вартості. 
Технології приводять до глобалізації політичного, правового, економічно і 
соціально-культурного ландшафту, внаслідок чого у суспільстві виникають 
культурні парадокси, але в той же час технології сприяють розвитку творчого 
ринку, більш духовного у своєму баченні світу. Вказані зміни привели до 
розширення маркетингової концепції, де в центрі уваги опиняються людські 
емоції. Маркетологи запропонували нові  маркетингові напрями: емоційний 
маркетинг, маркетинг вражень і капітал бренда. Так був започаткований 
маркетинг 3.0. 

Таблиця 1 
Характеристика трьох варіантів маркетингу 

Характеристика 
Маркетинг 1.0 
Орієнтація на 

продукт 

Маркетинг 2.0 
Орієнтація на споживача

Маркетинг 3.0 
Орієнтація на 

цінності 

Мета Продавати продукти 
Задовольняти запити і 
утримувати споживачів 

Зробити світ краще 

Рушійна сила 
Промислова 
революція 

Інформаційні технології 
Технології нової 

хвилі 

Ринок 
Масові споживачі із 
фізіологічними 
потребами 

Більш інформовані 
споживачі із своїми 
думками і емоціями 

Повноцінні розумні 
людські істоти з 
емоціями і душею 

Ключова 
маркетингова 
концепція 

Розробка товарів Диференціація Цінності 

Принципи 
маркетингу 

Акцент на 
характеристиках 

продукту 

Позиціювання компанії і 
продукту 

Місія, бачення і 
цінності компанії 

Споживча 
вартість 

Функціональна 
Функціональна і 

емоційна 
Функціональна, 

емоційна і духовна 
Взаємодія із 
споживачем 

«Один із багатьма» «Один на один» 
«Співробітництво 

багатьох з багатьма» 
 
А. Сетіаван, Ф. Котлер і Х. Картаджайя у праці «Маркетинг 3.0: від 

продуктів до споживачів і далі – до людської душі» стверджують «Нині ми 
стаємо свідками розвитку маркетингу 3.0, або інакше, ери цінностей.  
Подібно до маркетингу 2.0, що орієнтований на споживачів, маркетинг  3.0. 
теж покликаний задовольняти запити споживачів, але піднімає концепцію 
маркетингу на рівень людських прагнень, цінностей і духа. Маркетинг  3.0 
заснований на розумінні того, що споживачі є всебічно розвинутими 
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людськими істотами, тому буквально усі їх запити і сподівання заслуговують 
уваги. Таким чином маркетинг 3.0. доповнює емоційний маркетинг  
можливостями «маркетингу людської душі». У табл. 1 представлена 
порівняльна характеристика трьох варіантів маркетингу [4]. 

Аналіз таблиці свідчить про грандіозні зміни, що відбулися протягом 
історичного періоду розвитку маркетингу. Окрім технологій і інформації, на 
це вплинула також і глобалізація світового простору. Сучасні інформаційні 
технології зробили можливим обмін інформацією між країнами, 
корпораціями  і окремими людьми, транспортні технології, розвиток 
логістики  полегшили торгівлю та фізичний обмін товарами у глобальних 
ланцюгах створення вартості.   

Як бачимо,  маркетинг 3.0. представляє собою період,  коли 
маркетингова наука і практика схильна  до сильного впливу змін у поведінці і 
ставленні споживачів. Це більш вдосконалена форма орієнтації на клієнта, 
яка включає спільні, культурні і духовні маркетингові підходи. Це означає, 
що ера класичного маркетингу вичерпується і світ переходить до пошуку і 
задоволення найвитонченіших прагнень людини не стільки на матеріальному, 
скільки на ментальному рівні. Брендинг за таких умов починає орієнтуватися 
і зміщуватися у бік емоційної і ціннісної орієнтації клієнтів. 
Конкурентоспроможний бренд у безумовному порядку володіє високими 
матеріальними складовими, що втілюються у конкретній товарній пропозиції, 
але цього стає замало. Це роблять усі компанії для всіх своїх товарів, якщо 
розраховують на визнання споживачами і подальший ринковий успіх. А  от 
наблизитися до задоволення побажань споживача на ментальному, 
духовному рівні вдається далеко не кожній компанії і товару.  У 
сформованому суспільстві споживання головують враження, цінності і 
емоції, що створюють пролонгований ефект від вибору і споживання 
конкретних брендів. 

У своїй праці [3] «Автентичність: чого насправді хочуть споживачі» 
Джозеф Пайн ІІ і Джеймс Гілмор досліджують парадокси економіки вражень 
і говорять, що автентичність є новою купівельною схильністю. Чим більше 
вигаданим здається світ, тим більше ми прагнемо того, що є реальним.  По 
мірі того як реальність визначається, змінюється і комерціалізується, 
споживачів реагують на щось привабливе, особисте і незабутнє, насамперед 
аутентичне. Якщо споживачі не вважають ринкові пропозиції справжніми, 
вони їх просто не оберуть. Нинішні споживачі, оцінюючи бренд, спроможні 
відразу визначити справжній він чи ні.  Компанії ж повинні намагатися бути 
справжніми і забезпечувати клієнтам відповідні враження, категорично 
уникаючи намір лише здаватися справжніми, наприклад, в  комунікаціях, 
інакше миттєво можна втратити довіру споживача [1, 2].  

Б. Шмітт у книзі «Емпіричний маркетинг» стверджує: «Ми 
знаходимось у густині революційних перетворень,  змін, в результаті яких 
принципи і моделі традиційного маркетингу переходять до розряду здобутків 
історії. Змін, внаслідок яких маркетинг, вичерпавши  потенціал підходу 
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«властивостей і переваг», набуває принципового нового обличчя, 
відроджуючись у вигляді емпіричного маркетингу або маркетингу 
хвилювань. На початку нового тисячоліття три феномени визначають 
неминучість принципово нового підходу до маркетингу, а можливо і бізнесу 
в цілому: 1) повсюдність інформаційних технологій; 2) панування «його 
величності» бренда; 3) тотальне поширення інтегрованих маркетингових 
комунікацій» [5].   

Переважна кількість  теоретиків і практиків маркетингу, як і раніше,  
продовжують розглядати бренди як звичайні ідентифікатори, тобто 
визначають  їх як знаки, символи і гарантії якості.  Вони служать засобом 
диференціації  марочних продуктів або засобом виділення марочного 
продукту  на фоні немарочних (дженереків) або просто товарів.  Це все вірно, 
але це роблять всі поважаючі себе компанії. Бренд інтегрує у собі набагато 
більший потенціал, оскільки полем його дії є не лише свідомість споживача, 
але й підсвідомі чинники чи такі, що розкривають душу  вашого клієнта. Це 
найбагатше джерело, емоційних і когнітивних складових, що здатні 
формувати  стійке і надихаюче  відчуття належності  і співучасті у чомусь, 
що є для людини безперечним фактором її існування і розвитку в умовах 
сьогодення. 

 
Література: 

1. Грант Д.  Маннифест инноваций бренда. Как создаются бренды, переориентация 
рынков  и преодоление стереотипов. – М.: ООО «Группа ИДТ», 2007. – 272 с. 

2. Келлер К. Л. Стратегический бренд-менеджмент: создание, оценка и управление 
марочным капиталом / Келлер К.Л. [2-е изд.] ; пер. с англ. – М. : Издательский дом 
«Вильямс», 2005. – 704 с. 

3. Д. Пайн ІІ, Д. Гилмор. Аутентичность. Чего по-настоящему хотят потребители. – 
М.: Бест Бизнес Букс, 2009. – 352 с. 

4. А. Сетивон, Ф. Котлер, Х. Керпаджайя. Маркетинг 3.0.:от продуктов - к 
потребителям  и далее - к человеческой душе. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2011.- 
240 с. 

5. Б. Шмитт.  Эмпирический маркетинг. – М.: Фаир-пресс, 2001. – 400 с. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 81
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ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
В умовах неоднозначного впливу глобалізації і регіоналізації, 

інтеграційних процесів на функціонування господарської системи України 
актуальною є політика гарантування економічної безпеки держави, яка 
формується на основі регіональних складових. Аналіз соціально-економічної 
ситуації в країні показує, що причини загроз економічній безпеці мають 
регіональний характер, тому дослідження саме територіального аспекту 
економічної безпеки дозволяє визначити ключові фактори формування 
економічної безпеки держави загалом. Як зазначається в Державній стратегії 
регіонального розвитку на період до 2015 року, існування подібних процесів 
вимагає пошуку нових підходів до використання потенціалу регіонів. 

У Методиці розрахунку рівня економічної безпеки України 
інвестиційна безпека визначається як рівень національних та іноземних 
інвестицій (за умови оптимального їх співвідношення), здатний забезпечити 
довгострокову позитивну економічну динаміку при належному рівні 
фінансування науково-технічної сфери, створення інноваційної 
інфраструктури та адекватних інноваційних механізмів [1]. Проведемо оцінку 
інвестиційної безпеки Рівненської області згідно методичного підходу, 
обґрунтованого у [2], використовуючи індикатори: обсяг прямих іноземних 
інвестицій (ПІІ) на одну особу (дол. США); відношення інвестицій в 
основний капітал до валового регіонального продукту (ВРП) (%); частка ПІІ у 
ВРП (%); частка ПІІ у загальному обсязі інвестицій (%); частка вітчизняних 
інвестицій в основний капітал у ВРП (%); відношення чистого приросту ПІІ 
до ВРП (%). У якості нормувальних значень використаємо мінімальні (для 
показників-дестимуляторів) та максимальні (для показників-стимуляторів) 
значення відповідних показників серед усіх регіонів України за 
досліджуваний період.  

Результати розрахунку інтегрального показника інвестиційної безпеки 
Рівненської області за період 2006-2012 рр. свідчать про погіршення ситуації 
в інвестиційній сфері регіону, оскільки відбулося зниження цього показника з 
0,3129 у 2006 р. до 0,1597 у 2012 р. (табл. 1). 

Важливим для моделювання стану безпеки регіону є виявлення впливу 
зміни індикаторів на значення інтегрального показника інвестиційної 
безпеки. З цією метою розрахуємо коефіцієнт чутливості (еластичності) у 
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2012 р. – відносну зміну інтегрального показника інвестиційної безпеки у 
відсотках, яка відповідає одиничній відносній зміні фактора (на 1%) за інших 
рівних умов. 

Таблиця 1 
Інтегральний показник інвестиційної безпеки Рівненської області  

у 2006-2012 рр. 
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2006 0,0142 0,4790 0,4444 0,08695 0,5402 0,2857 0,3129 

2007 0,0260 0,5229 0,2692 0,0790 0,5845 0,9286 0,3624 

2008 0,0299 0,5209 0,2074 0,2450 0,5679 0,3143 0,3426 

2009 0,0302 0,3992 0,1707 0,1265 0,4819 0,0286 0,2413 

2010 0,0299 0,3233 0,1794 0,0711 0,3241 0,0114 0,1787 

2011 0,0289 0,3333 0,2295 0,0356 0,3296 -0,0857 0,1708 

2012 0,0293 0,2814 0,2545 0,0395 0,2659 0,0185 0,1597 

Вагові 
коефіцієнти 

0,1261 0,2073 0,1235 0,2543 0,2057 0,0830 - 

Коефіцієнти 
чутливості 

0,0236 0,3720 0,1987 0,0640 0,3489 0,0105 - 

 
Як видно з таблиці 1, найбільша чутливість інтегрального показника 

інвестиційної безпеки до зміни таких індикаторів, як: відношення інвестицій 
в основний капітал до ВРП (Кч=0,372); частка вітчизняних інвестицій в 
основний капітал у ВРП (Кч=0,3489); відношення ПІІ до ВРП (Кч=0,1987). 
Отже, на рівень інвестиційної безпеки Рівненської області у 2012 р. 
найбільше вплинула зміна відношення інвестицій в основний капітал до ВРП, 
оскільки за інших рівних умов зменшення цього показника на 1% призводить 
до зниження інтегрального показника на 0,372%. 

Прогнозування рівня інвестиційної безпеки Рівненської області 
проведемо застосовуючи екстраполяцію тренда на основі інтерполяції 
функції зміни кожного індикатора. Використовуючи статистичні значення 
індикаторів інвестиційної безпеки за 2006-2012 рр., спрогнозуємо 
оптимістичний та песимістичний сценарії їх зміни на три роки. Для 
показника відношення інвестицій в основний капітал до ВРП найбільш 
ймовірний песимістичний сценарій зміни – зменшення до 10,5% у 2015 р. 
(R2=0,84). З дещо нижчою ймовірністю (R2=0,66) можна очікувати реалізацію 
оптимістичного сценарію розвитку ситуації в регіоні за цим показником, при 
якому його значення у 2015 р. збережеться практично на рівні 2012 р. – 
14,4%. (рис. 1). 
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Рис. 1. Динаміка та прогнозні значення показника відношення інвестицій в 

основний капітал до ВРП у Рівненській області у 2006-2015 рр. 
Розраховано за: [3, с. 165; 4, с. 12, 152] 
 
Прогнозне значення частки вітчизняних інвестицій в основний капітал 

у ВРП за оптимістичним сценарієм зросте у 2015 р. на 0,2% порівняно з 2012 
р. (до 9,8%) з ймовірністю 66%. Згідно песимістичного прогнозу з більшою 
ймовірністю (R2=0,85) можливе істотне зниження цього показника – до 3,7% 
у 2015 р. Серед визначених нами трьох найвагоміших індикаторів для 
формування інвестиційної безпеки Рівненської області лише для показника 
відношення прямих іноземних інвестицій до ВРП очікується зростання у 2015 
р. – до 16,88% за оптимістичним сценарієм (R2=0,42) і до 15,7% – за 
песимістичним (R2=0,51). 

Також у короткостроковій перспективі очікується зростання обсягу ПІІ 
на одну особу у Рівненській області з майже однаковою ймовірністю для 
оптимістичного (до 333,9 дол. США на одну особу (R2=0,7)) і песимістичного 
сценаріїв (до 307,1 дол. США на одну особу (R2=0,72)). Проте, зважаючи на 
низьку чутливість інтегрального показника до зміни цього індикатора 
(Кч=0,0236), така позитивна тенденція не забезпечить значного покращення 
стану інвестиційної безпеки в регіоні. Неістотно вплине на рівень 
інвестиційної безпеки ймовірне прогнозне погіршення до 2015 р. інших двох 
показників (частка ПІІ у загальному обсязі інвестицій, відношення чистого 
приросту ПІІ до ВРП), про що свідчить низьке значення коефіцієнту 
чутливості. 

Розрахувавши прогнозні статистичні та нормалізовані значення 
індикаторів інвестиційної безпеки, визначимо параметри оптимістичного і 
песимістичного прогнозів стану системи. Доповнимо існуючу базу 
нормалізованих показників прогнозними даними для 2013-2015 рр. і 
проведемо оцінку рівня інвестиційної безпеки Рівненської області за 
оптимістичним і песимістичним сценаріями. З огляду на стійкі тенденції до 
зниження більшості індикаторів упродовж 2009-2012 рр., найбільш 
ймовірним прогнозом визначимо погіршення стану інвестиційної безпеки у 
короткостроковому періоді. Так, у 2015 р. згідно оптимістичного сценарію 
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очікується зниження інтегрального показника інвестиційної безпеки регіону 
до 0,143, а за песимістичним, більш ймовірним, прогнозом – до 0,09. 

Висока ймовірність погіршення стану інвестиційної безпеки 
підтверджується незначним зростанням обсягів інвестицій в основний капітал 
(з 2671,6 млн грн. у 2012 р. до 2673,3 – у 2013 р. [5]). В умовах загострення 
фінансової кризи в Україні підвищення активності вітчизняних державних та 
приватних інвесторів не очікується. Зміцненню інвестиційної безпеки 
сприятиме відновлення позитивної тенденції надходження прямих іноземних 
інвестицій: якщо у 2012 р. чистий приріст ПІІ склав 3,5 млн дол., то у 2013 р. 
– 14,1 млн дол. [6]. За умови досягнення у короткостроковій перспективі 
оптимального значення відношення чистого приросту ПІІ до ВРП (5%) за 
інших рівних умов інтегральний показник інвестиційної безпеки Рівненської 
області зросте до 0,217 у 2015 р.  

Отже, на зміцнення інвестиційної безпеки у Рівненській області 
насамперед впливає зростання обсягів інвестицій в основний капітал, а 
першочерговим завданням регіональних програм та стратегій розвитку 
повинна стати оптимізація процесу інвестування в основний капітал та 
залучення прямих іноземних інвестицій на основі формування сприятливого 
інституціонального середовища для діяльності інвесторів. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

В УСЛОВИЯХ ВТО 
 

Стратегическое планирование и выбор путей развития аграрного 
сектора российской экономики в условиях членства ВТО определяется в 
первую очередь необходимостью обеспечения продовольственной 
независимости государства и отдельных его регионов, путем регулирования 
соотношения импортного и отечественного продовольственного товара, 
осуществления инструментального анализа качества и регламентации мер 
хранения, перевозки, сбыта продукции на агропродовольственных рынках 
различных уровней. 

Наряду с определенными рисками (снижение объемов производства в 
связи, потеря рабочих мест, замедление  темпов модернизации, дефицит 
внешнеторгового баланса), функционирование России в условиях ВТО, имеет 
и преимущества: 1) стимулирование повышения конкурентоспособности 
отечественной сельскохозяйственной продукции; 2) возможность улучшения 
выхода отечественного сельскохозяйственного сырья и продовольствия на 
мировые рынки; 3) правовой режим разрешения споров; 4) повышение 
инвестиционной привлекательности всего аграрного сектора России и 
отдельных его регионов [1]. 

Так, например, Волгоградский регион, обладающий уникальными 
почвенно-климатическими условиями и являющийся одним из крупнейших  в 
России продуцентов сельскохозяйственной продукции имеет существенные 
предпосылки для развития экспортоориентированных отраслей АПК и 
продвижения региональных торговых марок на мировых рынках (рис. 1).  

Основными экспортными видами сельскохозяйственной продукции в 
Волгоградской области являются зерно, растительные масла и шрот, которые 
товаропроизводители поставляют либо непосредственно, либо через 
посреднические структуры в страны ближнего и дальнего Зарубежья.  

Оборот розничной торговли Волгоградской области в 2013 году 
составил 280,2 млрд. рублей (54 место в РФ), внешнеторговый оборот – 5786 
млн. долл. США, в том числе экспорт – 4332 млн. долл. (74,9 %), импорт – 
1454 млн. долл. (25,1 %). При этом структура внешнеторгового баланса 
положительна, отмечается значительное превышение экспорта над импортом 
[2].  

Государственной Программой развития сельского хозяйства на 2013-
2020 годы предусмотрено увеличение экспорта зерна до 40 млн. тонн. 
Волгоградская область относится к зернопроизводящим регионам России, ее 
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доля в общих объемах составляет около 4 %, ежегодно реализуется более 2 
млн. тонн зерновой продукции. 
 

Рейтинг АПК Волгоградской области в Российской Федерации  

РАСТЕНИЕВОДСТВО 

Рис. 1. Рейтинг АПК Волгоградской области в РФ в 2013 году 
 

Следует заменить, что экспорт зерна для нашей страны – это один из 
мощных рычагов развития аграрного сектора, поэтому повышение 
конкурентоспособности в этой сфере деятельности рассматривается 
стратегическим направлением на ближайшую перспективу. Для его решения 
на территории Волгоградской области будут использованы, в первую 
очередь, естественные, природные факторы формирования конкурентных 
преимуществ. В этих целях выделяются зоны конкурентного и эффективного 
производства, в границах которых государство (регион) будет осуществлять 
поддержку, стимулируя повышение продуктивности  земли и качества зерна.  

Зерно – стратегический вид продукции, по запасам которого оценивают 
продовольственную безопасность страны. Ее экспорт регулируется 
законодательно через такие инструменты, как введение экспортных квот, 
таможенных пошлин, прямой временный запрет исходя из критериев 
собственной продовольственной безопасности. Следовательно, экспортные 
объемы сельхозтоваропроизводителей не стабильны, в силу природной 
основы зернопроизводства и наряду с конкурентоспособностью, на 
поверхность выступает проблема повышения устойчивости этой отрасли 
через технологические и экономические регуляторы.  

При экспорте зерна следует учитывать цены на мировых рынках, 
которые, как правило, ниже в первые месяцы после уборки, что 
предопределяет регулирование экспорта не только со стороны государства, 
но и самих производителей зерна. Нужно стимулировать создание 
участниками рынка товарных запасов зерна, а регион будет способствовать 
модернизации инфраструктуры рынка зерна и снижению затрат на его 
хранение [3]. 
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Внешнеэкономическая деятельность региона строится в рамках 
соответствующих соглашений между торговыми партнерами. Экспорт зерна 
осуществляется через государственную объединенную зерновую компанию, 
поставщиками продукции, в которую являются не 
сельхозтоваропроизводители непосредственно, а посреднические структуры. 
Это позволяет дополнительные доходы от экспорта зерна перераспределять 
между последними. Целесообразно на региональном уровне в границах 
зернового кластера выделить региональную зерновую компанию (зерновой 
союз), которая  бы организованно строила взаимоотношения с 
государственной объединенной зерновой компанией. В этой связи 
целесообразна разработка положения, согласно которому дополнительные 
доходы от экспорта зерна распределять между поставщиками 
сельскохозяйственной продукции. Определенная часть вырученных средств 
от экспорта зерна следует направлять в фонд стимулирования 
конкурентоспособности продукции, за счет которого будет осуществляться 
государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей, в том числе и по 
другим импортозамещающим видам.  

Основной проблемой экспортно-импортных операций как по стране в 
целом, так и на региональном уровне является соглашение по сельскому 
хозяйству, подписанное Россией при вступлении в ВТО. По данному 
документу особенно значимым в принятых обязательствах является 
либерализация таможенно-тарифного регулирования, предусматривающая 
снижение тарифов на ввозимые товары на треть (с 15,6 % до 11,3%), а по 
наиболее чувствительным товарам эти изменения будут существенными. 
Например, на живых свиней составит с 40 % до 5 %, на мясо свиней 
свежемороженых сверх квоты с 75 % до 105 %, а внутри квоты пошлины 
снижаются с 15 % до 0. 

Изменяется и режим тарифного квотирования. В результате Россия 
лишается возможности снижать квоты на ввоз всех видов мяса, которые 
фиксируются на уровне 2013 г., кроме того, вводится полный запрет на 
использование экспортных субсидий на сельскохозяйственную продукцию и 
продовольствие.  

В ряду негативных последствий присоединения России к ВТО многие 
эксперты называют менее жесткие санитарные требования, действующие в 
этой организации и как следствие – рост импортных вредных пищевых 
продуктов. 

Данная ситуация осложняется низкой конкурентоспособностью 
агропромышленного производства региона. Поэтому приоритетным 
направлением, способствующим расширению внешнеэкономической 
деятельности в сфере АПК, является формирование конкурентных 
преимуществ, чему в не малой степени способствует  потенциал области:  

- уникальные природные условия, позволяющие выращивать 
высококачественное зерно, семена масличных культур, овощи, бахчевые, 
фрукты и продукцию животноводства;  
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- значительные земельные ресурсы (8,8 млн. га сельскохозяйственных 
угодий, в том числе 5,9 млн. га пашни);  

- возможность использования  водных ресурсов Волго-Донского 
бассейна для орошения и транспортировки грузов; 

- усиление государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей 
по развитию производственной и рыночной инфраструктур;  

- возможность производства экологически чистой продукции;  
- высокий научный потенциал и рациональная организационная 

структура, предусматривающая развитие всех форм хозяйствования. 
Основным объектом формирования конкурентных преимуществ 

является хозяйствующий субъект, в рамках которого следует стимулировать 
инновационность и экономичность производства через управление бизнес-
процессом и трудом. Этому будет способствовать региональная экспортно-
импортная политика, направленная на поддержку экспорта косвенными 
методами и стимулирования импортозамещения.  

Основными инструментами  косвенного  субсидирования станут:  
налоговые льготы экспортерам; развитие экспортной инфраструктры в части 
удешевления транспортировки грузов на пограничные пункты; содействие 
ярмарочно-выстовочной деятельности и позиционированию отечественной 
продукции на мировом рынке; предоставление кредитов на экспорт 
продукции. 

Стимулирование импортозамещения целесообразно осуществлять в 
рамках технико-технологической модернизации агропромышленного 
производства региона. 
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THE INSURANCE MARKET A PART OF THE FINANCIAL MARKET IN 
SLOVAKIA1 

  
Abstrakt 
The article is concentrated on the Slovak insurance. The Slovak insurance is 

well-developed. As many as 23 commercial insurance companies, of this number 
23 associated in the Association of Slovak Insurers, operated in the Slovak 
Republic until 31.12.2012. Development of insurance in the area of life insurance 
in recent years is more dynamic than in non-life insurance. The Slovak Republic is 
gradually getting closer to the European average on the insurance market, which is 
about 67 percent in favour of life insurance. 
 

COMMERCIAL INSURANCE MARKET 
At present, our society is undergoing a period of important changes in both 

the social and economic fields. The Slovak insurance sector has gone through a 
period that has significantly affected its development by economic changes, mainly 
by the introduction of a market economy and the privatization of stateowned 
property. The development of the insurance market in Slovakia accelerated after 
1990, when Slovenská poisťovňa lost its monopoly position. An important 
landmark in the insurance field was the adoption of the Act of the National Council 
of the SR No. 24/1991 Zb. on Insurance, as amended by subsequent legislation. 
Slovenská štátna poisťovňa was first turned into a stateowned company, and as of 
January 1, 1992 it became a jointstock company with the name Slovenská 
poisťovňa, a.s. In the process of demonopolization of the insurance business, other 
insurance companies, in the form of jointstock companies, were formed 
(Kooperativa, Otčina, Union, and so forth). Also, several foreign insurance 
companies obtained a license to operate on the territory of Slovakia, usually 
founding subsidiaries here. 

The Act No. 24/1991 Zb. created conditions for the democratization of the 
insurance business, enabled the entry of foreign capital and thereby the formation 
of a competitive environment in the insurance market. In this Act, the supervision 
over insurance businesses has been established. The position of the authority 
supervising the insurance business has been delineated by the Act No. 25/1991 Zb.  

                                                 
1 This paper was created on the basis of the financial support of the grant project VEGA Ministry 
of Education of the Slovak Republic, no. of project 1/0431/14 «Insurance relationship as a key 
element of the insurance sector operation in the context of socio-economic changes».  
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Another legislative step was the adoption of the Act of the NC SR No. 
306/1995 Zb., amending Act No. 24/1991 Zb. on Insurance Business. The 
transition from special insurance funds to reserves has been made thereunder. A 
solvency tool for insurance companies conforming to the standards in place in 
developed countries has been introduced.  

Another legislative step was Act No. 95/2002 Zb. on Insurance Business and 
Act No. 8/2008 Zb. on Insurance Business. 

The insurance market is a part of the financial market. Besides the insurance 
market, the financial market is comprised of the money market, capital market, 
foreign exchange market and market in precious metals. The division of the 
financial market into the five said segments is purposeoriented and historically 
limited. It needs to be mentioned that no sharp dividing line can be made between 
the respective financial market segments. These segments are interlinked by tools, 
entities, operations, ownership and the like.  

The insurance market, being a segment of the financial market, is 
characterized by certain special features. It represents a system of different market 
tools and regulatory measures, which provide for the flow of funds and insurance 
services between insurance market participants in accordance with the principle of 
conditional recovery and nonequivalence.  

The insurance market is the place at which supply and demand for insurance 
protection meet.  

Insurance services, i.e. services of insurance protection, are specific goods 
sold on the insurance market. A need for insurance protection arises in each society 
due to the existence of different risks. Such risks have objective and subjective 
character and are divided accordingly.  

The insurance sector, as one of the branches of the national economy, offers 
its respective goods (money services, i.e. insurance) on the insurance market. 
Insurance helps to resolve the main problems that may arise as a result of 
extraordinary and unexpected events. By this token, insurance performs the 
function of stabilizing the economic standard of business entities and the standard 
of living of private persons and has an irreplaceable part to play in the financial 
management of businesses and family budgets. The basis of insurance lies in the 
objective existence of risks that pose a danger to nature and any human activity. 
Humans should naturally strive to reduce the risks and the likelihood of losses 
caused thereby. Nevertheless, if we were to take the population of Slovakia, being 
the main market entity, as a whole, we would find out that insurance ranks the 
lowest in their personal consumption ladder. It needs to be mentioned that the 
proportion of life assurance to nonlife insurance is unsatisfactory in Slovakia 
compared to developed economies. As an example, this proportion in Japan is 78 to 
22, in England it is 67 to 33 and in France 61 to 39 (CEA Number of companies, 
2011). In Slovakia, the proportion of life assurance to nonlife insurance is 54 to 46.  

Depending on the line of its business, an insurance company may carry out 
two different types if activities, namely those in the insurance market itself i.e. 
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matching insurance supply and demand, and in the investment insurance market, 
being a part of the financial market i.e. investing free funds.  

Business objects pursued by an insurance company in the insurance market 
proper consist of insurance, reinsurance and other associated activities.  

The investment insurance market is based on the fact that insurance operates 
on the principle of raising reserves to eliminate the negative financial impacts of 
random events on the insured. Each insurance company must try to behave as a 
business entity and to invest temporarily free funds so as to make profit. The 
insured, in their role of indirect market participants, must believe that their 
insurance company will find the right spot in the financial market in which to place 
money.  

Tab.1 
Premiums Written by Members of the Slovak Association of Insurance Companies, 

total (in euro) 31.12.2012* 

Premiums Written (in euro) 31.12.2012  
insurance market in 

Slovakia 

 

 Insurance Companies 
Premiums written 

life 
% 

1 AEGON Životná poisťovňa, a.s. 30 544 1,45 
2 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 598 266 28,35 
3 AMSLICO AIG Life poisťovňa a. s. 124594 5,90 

4 AXA životní poisťovna a.s., pobočka poisťovne 
z iného členského štátu 52 235 2,48 

5 AXA poisťovňa  a.s., pobočka poisťovne z iného 
členského štátu 12 881 0,61 

6 ČSOB Poisťovňa, a. s. 71 910 3,41 
7 D.A.S. poisťovňa právnej ochrany, a. s. 2 397 0,11 

8 Deutcher Ring Lebensversicherung – AG, pobočka 
z iného členského štátu 

5 648 
 0,27 

9 Deutcher Ring Sachversicherung – AG, pobočka 
z iného členského štátu 3 647 

 
0,17 

10 ERGO životná poisťovňa, a.s. 12 732 0,60 
11 Generali Slovensko poisťovňa, a. s. 190 280 9,02 
12 Groupama poisťovňa.a.s. 7 325 0,35 
13 Groupama životná poisťovňa, a.s. 708 0,03 
14 ING Životná poisťovňa, a. s. 80 150 3,80 
15 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.VIG 159 091 7,54 
16 KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., VIG 486 309 23,05 
17 Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s. 15 032 0,71 
18 Poisťovňa Poštovej banky, a. s. 6 412 0,30 
19 Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. VIG 44 269 2,10 
20 UNION poisťovňa, a. s. 43 340 2,05 
21 UNIQA poisťovňa, a. s. 29 771 4,73 
22 VICTORIA - VOLKSBANKEN Poisťovňa, a. s 6 330 0,30 
23 Wüstenrot poisťovňa, a. s.. 55 982 2,65 
23 Slovenská kancelária poisťovateľov 7 0,00 

 Total 2 109 993 100,00 
* Ressource: The Slovak Association of Insurance Companies, Bratislava 2013 
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The insurance market in developed economies is populated by many 
insurance companies. Each of them gets involved in this market by offering 
different insurance products and is interested in covering the widest possible 
segment (insurance market coverage). Competitor insurance companies keep track 
of the size of the insurance market covered and try to gain as large a share in it as 
possible by offering new types of insurance products.  

As was mentioned before, 23 commercial insurance companies are operating 
in the Slovak insurance market nowadays. Figures on the relative shares of 23 of 
these companies, which are affiliated with the Slovak Association of Insurance 
Companies, are contained in the table given below (see Tab.1  Premiums Written 
by Members of the Slovak Association of Insurance Companies a.s. of December 
31, 2012, expressed in euro).  

The insurance market formed by European countries may be designated as 
the greatest and most developed market of the world. The shares of respective 
continents in the global market are as follows: Europe 32%, Americas 35% (of 
which North America accounts for 33% and Latin America for 2%), Asia 30%, 
Africa 1% and Oceania 2%.  

In the countries of the European Union, insurance businesses and the 
insurance sector represent a very important part of their economies. The main and 
core principle of the EU insurance market is to make arrangements so that each 
insurer encounters the same conditions across the whole territory of the EU when 
pursuing insurance business. This requires that the classification of insurance 
companies and classes of insurance be adjusted in all the member countries.  
 

Conclusion 
In conclusion it is possible to note that the insurance business, both 

worldwide and in Slovakia, undergoes development and changes all the time, to 
which the insurance market participants must constantly adjust. One of such 
changes consists of the unification of the European insurance market.  

The Slovak insurance is well-developed. As many as 23 commercial 
insurance companies, of this number 23 associated in the Association of Slovak 
Insurers, operated in the Slovak Republic until 31.12.2012. Development of 
insurance in the area of life insurance in recent years is more dynamic than in non-
life insurance. In Slovakia, the proportion of life assurance to nonlife insurance is 
54 to 46.  
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ 
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 
Современная банковская система немыслима без риска. Риск 

присутствует в любой операции, не являются исключением и операции 
кредитования, чью роль в современных условиях трудно переоценить. Кредит 
стимулирует развитие производительных сил, ускоряет формирование 
источников капитала для расширения воспроизводства, становление 
хозяйств, предприятий, внедрение других видов предпринимательской 
деятельности на внутригосударственном и внешнем экономическом 
пространстве. 

Вступление Узбекистана на путь рыночных отношений в значительной 
мере связано с реализацией потенциала кредитных отношений. Поэтому 
одним из обязательных условий формирования рынка является 
совершенствование кредитных отношений коммерческих банков. А 
совершенствование, в свою очередь, предполагает снижение имеющихся 
рисков. 

За последнее время произошли значительные сдвиги в становлении 
банковской системы Узбекистана. Несмотря на то, что отечественная 
банковская система вполне сформировалась и прошла основные этапы 
становления, вопрос развития кредитных отношений является достаточно 
актуальным в настоящее время и определяет необходимость поиска новых 
методов решения проблемы управления кредитным риском коммерческого 
банка. Основным банковским риском является кредитный риск, то есть риск 
невозврата или задержки возврата кредита держателю актива, который в этом 
случае несёт финансовые потери. Управление этим риском − ключевая 
составляющая, которая определяет эффективность деятельности банка. 

Цель данной работы проанализировать теорию кредитного риска, 
определить риски сопутствующие кредитным сделкам, проанализировать 
методы управления и оценки кредитного риска. Выделить наиболее 
эффективные методы управления рисками, методы управления рисками, 
позволяющие их максимально уменьшить, а также возможность их 
применения в банковской системе, выявить проблемы управления рисками, 
разработать методы совершенствования банковских методик, а также 
определить перспективы банковского менеджмента в управлении рисками.  

Методологической основой работы являются  система банковского 
кредитования. методы управления кредитным риском коммерческого банка и 
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поиск новых путей совершенствования механизмов обеспечения кредитной 
устойчивости банков. 

Исследование проводилось с использованием таких общенаучных 
методов и приёмов, как системный и структурно-содержательный анализ 
практики применения инноваций в коммерческих банках, классификация и 
обобщение полученной информации.  

В связи с динамичным развитием банков в Республике Узбекистан, 
крайне важно, чтобы банкиры хорошо осознавали  все риски связанные с их 
деятельностью. В этом особенно важно помнить, что банки подвергают риску 
своих клиентов, депозиторов и кредиторов. Другими словами, большое 
значение имеет  «квалификация банка» как заемщика и кредитора одинаково. 
Недостаточность опыта в оценке и управлении рисками делает эту проблему 
особенно актуальной для стран с переходной экономикой. Политика 
Центрального Банка Республики Узбекистан направлена на регулирование 
банковских рисков, связанных непосредственно с банковской деятельностью, 
осуществляется мерами предунциального банковского надзора (контроль над 
соблюдением коммерческими банками разумной степени риска). В сочетании 
с соответствующим монетарным регулированием это призвано обеспечивать 
необходимую устойчивость банковской системы. 

В деятельности коммерческих банков очень важное значение имеет 
эффективное управление кредитными рисками. Это объясняется тем, что 
кредиты занимают относительно высокий удельный весь в общем объеме 
активов коммерческих банков. Активы коммерческих банков в течение года 
возросли на 30 процента, а по состоянию на  1 января 2014 года, их доля в 
общем объеме составила 43,9 трлн. сумов. 

Уровень кредитного риска определяется на основе следующих 
показателей: 

1. Уровень диверсификации кредитного портфеля. Доля кредитов, 
размещенные в одной отрасли, не должна превышать 25 % от общей 
суммы кредитного портфеля. 

1. Уровень резервных отчислений, предназначенных для покрытия 
убытков по кредитам. Уровень резервных отчислений, 
предназначенных для покрытия убытков по кредитам не должны 
превышать 0,5 % от общей суммы активов коммерческого банка. 

2. Удельный весь просроченных кредитов в общем объеме 
предоставленных кредитов. Удельный весь просроченных кредитов в 
общем объеме предоставленных кредитов не должна превышать 3 %. 
Изучив и проанализировав международный опыт и отечественный опыт 

управления кредитными рисками, было разработано следующие научно-
практические рекомендации:   

Во-первых, ввести единую мировую стандартизированную 
классификацию банковских рисков, а также необходимо ранжировать их по 
степени воздействия на деятельность коммерческих банков в целях 
эффективного управления банковскими рисками. 
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Во-вторых, в целях объективной оценки кредитоспособности 
заемщиков необходимо модернизировать существующую систему 
кредитоспособности, путем доведения классов, хотя бы до десяти классов. 

В-третьих, в связи с развитием рынка ипотечного кредитования, 
возникла необходимость правильной оценки кредитоспобности физических 
лиц. В связи с этим уместнее использовать скрининговую  систему оценки 
кредитоспособности физических лиц, путем изучения опыта зарубежных 
стран, и внедрения с учетом  национальных особенностей. 

В-четвертых, Что касается, рынка срочных сделок, можно утверждать, 
что он находится в зачаточном положении. Почти что все валютные сделки, 
проводятся на условиях спот.  В связи с этим предлагается изучить 
специфику механизма  действия срочных сделок и адаптировать к 
отечественной банковской практике. 

Новизна работы состоит в том, что предложенные в данной работе 
методы управления кредитным риском могут быть легко применены в 
банковской практике Республики Узбекистан.  

Полученные результаты могут быть использованы в учебных целях для 
улучшения механизма оценки кредитоспособности предприятия, а также для 
усовершенствования системы управления банковским кредитным риском.  

В настоящее время кредит играет очень важную роль в жизни 
современного общества. Кредит является тем механизмом, который, 
генерируя денежные потоки у одних экономических субъектов (банков), 
позволяют их использовать другим экономическим субъектам (заемщикам) 
для достижения определенных целей. 

Банки, конкурируя между собой, делали кредиты все дешевле и 
дешевле, что привлекало огромное количество клиентов. Банки получали 
большие доходы после погашения клиентами обязательств по кредитам, но 
вместе с тем, выдавая кредиты - подвергали себя огромному риску. Закон, 
однако, ограничивает стремление банков к получению более высоких 
доходов, то есть идти на больший риск. Коммерческие банки сталкиваются с 
различными ограничениями, например, банкам запрещено владеть 
некоторыми активами. Коммерческие банки обязаны диверсифицировать 
кредитные портфели, избегая чрезмерной концентрации кредита отдельным 
заёмщикам, а банковские ревизоры преследуют тех, кто выдаёт высоко 
рисковые кредиты. Но при наличии всевозможных ограничений все ещё 
приходится делать выбор между ростом доходов и ростом кредитного риска.   

Комплексная оценка кредитного риска возможна на основе 
многофакторного анализа кредитоспособности клиентов банка и кредитного 
портфеля банка. Если эта оценка будет проведена качественно, то банк без 
особых проблем может выдать кредит.  

Коммерческие банки осуществляет операции кредитования на основе 
кредитной политики банка. В этом документе указываются все аспекты 
выдачи кредита. Условия кредитного мониторинга также тщательно описаны 
в политике банка. 
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 Анализ практики управления кредитным портфелем коммерческого 
банка по материалам коммерческого банка показал, что система анализа 
кредитного портфеля включает следующие элементы: 

 оценка качества кредитов составляющих кредитный портфель 
 определение структуры портфеля на основе качества кредитов и оценка 

этой структуры на основе изучения ее динамики 
 определение достаточной величины резервов для покрытия убытков по 

ссудам на основе структуры кредитного портфеля. 
При размещении привлекаемых банками средств актуальным и 

выгодным остается рынок кредитования. Улучшения структуры и доходности 
активов находит отражение в росте кредитного портфеля. 

В связи с тем, что 2011 год был объявлен годом «Развития малого 
бизнеса и частного предпринимательства», наблюдается увеличение доли 
кредитов индивидуальным предпринимателям в кредитном портфеле банка за 
счет предоставления населению определенного количества льгот и 
преференций, позволяющих удовлетворить возрастающие потребности 
населения. 

Проанализировав кредитный портфель видно, что рост портфеля 
произошел за счет увеличения объемов кредитования малого бизнеса, 
отраслей транспорта, а также торговли и общественного питания.  

Кредитный риск  банка в целом оценивается на основе анализа 
кредитного портфеля. Этот анализ в свою очередь во многом построен на 
основе картотеки кредитоспособности клиентов и позволяет выявить 
совокупный риск и долю рисковых кредитов в общем объеме банковских 
ссуд. 

Одним из способов управления кредитным риском в  коммерческом  
банке (например, в Хамкорбанке) является составление списка ссуд «особого 
внимания». Цель составления этого списка заключается в: 

1. выделении проблемных ссуд и классификация их по группам риска; 
2. определении форм дополнительного контроля и анализа за отдельными 

группами проблемных ссуд. 
Об эффективности действующей в банке системы управления 

кредитными рисками свидетельствует сохранение высокого качества 
ссудного портфеля.  

Коммерческие банки эффективно разрабатывает методики по 
снижению кредитного риска, а именно в банке создана система скоринга для 
оценки кредитоспособности физических лиц. Данная система повышает 
эффективность работы за счет выработки единого стандарта принятия 
решения по предоставлению кредита, а также за счет снижения риска 
невозврата денежных средств. 

Скоринг представляет собой классификационную задачу, где, исходя из 
имеющейся информации, необходимо получить функцию, наиболее точно 
разделяющую выборку клиентов на «плохих» и «хороших». 
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Применение метода скоринговой оценки кредитоспособности клиента 
предоставляет банку эффективный инструмент регулирования спроса и 
предложения потребительского кредита. 

Однако, определяющими факторами при принятии решения о 
кредитовании юридических лиц будут оставаться эффективность бизнеса 
заемщика, рентабельность финансируемого проекта, а также поддержания 
стабильных оборотов по счетам в банке для физических лиц - стабильный 
доход, т.е. его платежеспособность. 

Как рыночный кредитный институт, коммерческие банки сталкивается 
с различными видами рисков, влияющих на результат его деятельности, а 
именно с кредитным риском, риском ликвидности, рыночным риском, 
риском концентрации и т.д. Разумно проводимая консервативная политика, 
своевременный мониторинг всех факторов риска и оперативным 
реагированием на возможные негативные тенденции позволили банку в 
прошлом году избежать потерь, сохранить и упрочить ведущие позиции. 

Избежать необоснованных потерь и обеспечить сохранность капитала, 
позволяет целостная система риска-менеджмента, что предполагает 
дальнейшее совершенствование ее методологической базы. 

На наш взгляд, в коммерческих банках является необходимым создание 
эффективной системы риск-менеджмента (СРМ). Для эффективного 
функционирования такая система должна обеспечить решение следующих 
основных задач: 

 оптимизировать отношение потенциальных возможностей, рисков, 
размера капитала, темпов роста банка; 

 реализовывать системный подход к оценке и управлению рисками; 
 соотносить риски и потенциальные возможности для достижения 

наилучших результатов; 
 составлять важнейшую часть процесса принятия управленческих 

решений; 
 улучшать управляемость банка с помощью создания адекватной 

структуры контроля. 
В заключении отметим, что в условиях высокой конкуренции в 

Узбекистане Хамкорбанк сумел утвердиться как стабильный финансовый 
институт, который обладает большим количеством крупных клиентов, так 
как заслужил авторитет в банковском сообществе. Но при этом, банк не 
останавливается на достигнутом -  ищет резервы, направления роста и 
совершенствования. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ ФІНАНСОВОГО 
НАГЛЯДУ 

 
Однією із проблем при визначенні поняття «фінансовий нагляд» є те, 

що на сьогоднішній день вітчизняний законодавець або ж взагалі не визначає 
цього поняття, або ж підходить до сутності цього поняття як рівнозначного з 
поняттям «фінансове регулювання». З цією причини не дозволяють 
встановити співвідношення між поняттями «фінансовий нагляд» та 
«фінансове регулювання» і чинні нормативно-правові акти: у вітчизняному 
законодавстві поняття фінансового нагляду не визначене взагалі. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових послуг» державне регулювання 
ринків фінансових послуг – це здійснення державою комплексу заходів щодо 
регулювання та нагляду за ринками фінансових послуг з метою захисту 
інтересів споживачів фінансових послуг та запобігання кризовим явищам. 
Таке тлумачення поняття «регулювання ринків фінансових послуг» означає 
при рівняння його за змістом до поняття фінансового нагляду [4]. Відповідно 
ж до ст. 1 Закону України «Про Національний банк України» банківське 
регулювання – це одна із функцій Національного банку України, яка полягає 
у створенні системи норм, що регулюють діяльність банків, визначають 
загальні принципи банківської діяльності, порядок здійснення банківського 
нагляду, відповідальність за порушення банківського законодавства. У свою 
чергу, у цій же статті Закону України «Про Національний банк України», 
банківський нагляд визначається як система контролю та активних 
впорядкованих дій Національного банку України, спрямованих на 
забезпечення дотримання банками та іншими особами, стосовно яких 
Національний банк України здійснює наглядову діяльність законодавства 
України і встановлених нормативів, з метою забезпечення стабільності 
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банківської системи та захисту інтересів вкладників та кредиторів банку [5]. 
Вищенаведені визначення дозволяють стверджувати, що на 

сьогоднішній день не існує чіткого розмежування не тільки між поняттями 
«фінансовий нагляд» і «фінансове регулювання», а й між поняттями 
«банківський нагляд» і «банківське регулювання». 

У зв’язку із ототожненням понять «фінансовий нагляд» та «фінансове 
регулювання», на думку багатьох науковців і практиків фінансового нагляду, 
регуляторно-наглядова діяльність вітчизняних наглядово-регуляторних 
органів суперечить одному з основних принципів управління: той, хто 
проводить політику, не повинен її формувати, хоча може надавати пропозиції 
до неї. У цьому контексті слід зазначити, що О.П. Орлюк цілком 
обґрунтовано вважає, що якщо виходити з положень теорії права, то 
наглядовий орган за своєю суттю не має відносин підлеглості із органом, за 
яким здійснюється нагляд, – наглядовий орган повинен оцінювати діяльність 
відповідної особи лише з позиції законності, але не доцільності, не 
втручаючись у його оперативну або іншу форму діяльності [1, с. 158]. Таким 
чином, відсутність розмежування понять фінансового регулювання і 
фінансового нагляду негативно впливає на їх практичне втілення. 

Не менш дискусійним видається і проблеми визначення мети і завдань 
фінансового нагляду. 

Так, у Зеленій книзі, яка була підготовлена у процесі консультацій 
щодо підвищення проведення регулювання та нагляду за фінансовим 
сектором України у 2010 р., зазначено, що мета (місія) фінансового 
регулювання та нагляду полягає у збільшенні ефективності роботи 
фінансового сектору, підтриманні ринкової довіри, сприянні конкуренції, 
захисті інтересів споживачів фінансових послуг та зміцненні системної 
стабільності [2, с. 4]. 

О. Зенькович в числі цілей нагляду називає забезпечення загальної 
легітимності управління за рахунок поліпшення якості управлінських рішень 
і захисту прав споживачів фінансових послуг, більшої відкритості у 
діяльності фінансових установ [6, с. 7]. 

Науковці С. В. Науменкова та В. І. Міщенко вважають, що метою 
регулювання та нагляду за функціонуванням фінансового сектору є 
проведення єдиної державної політики у фінансовій сфері для зміцнення 
системної стабільності, підвищення ефективності функціонування, 
підтримання ринкової довіри, сприяння конкуренції, захисту інтересів 
інвесторів і споживачів фінансових послуг, а також забезпечення прозорості 
та відкритості ринків фінансових послуг [3, с. 6]. 

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових послуг» метою державного 
регулювання ринків фінансових послуг є: проведення єдиної та ефективної 
державної політики у сфері фінансових послуг; захист інтересів споживачів 
фінансових послуг; створення сприятливих умов для розвитку та 
функціонування ринків фінансових послуг; створення умов для ефективної 
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мобілізації і розміщення фінансових ресурсів учасниками ринків фінансових 
послуг з урахуванням інтересів суспільства; забезпечення рівних 
можливостей для доступу до ринків фінансових послуг та захисту прав їх 
учасників; додержання учасниками ринків фінансових послуг вимог 
законодавства; запобігання монополізації та створення умов розвитку 
добросовісної конкуренції на ринках фінансових послуг; контроль за 
прозорістю та відкритістю ринків фінансових послуг; сприяння інтеграції в 
європейський та світовий ринки фінансових послуг [4]. 

Згідно із ст. 5 Закону України «Про Національний банк України» 
головною метою банківського регулювання і нагляду є безпека та фінансова 
стабільність банківської системи, захист інтересів вкладників і кредиторів [5]. 

Відповідно до ст. 67 Закону України «Про банки і банківську 
діяльність» метою банківського нагляду є стабільність банківської системи та 
захист інтересів вкладників і кредиторів банку щодо безпеки зберігання 
коштів клієнтів на банківських рахунках [7]. 

Таким чином, узагальнюючи існуючи науково-методичні підходи щодо 
визначення мети фінансового нагляду, можна стверджувати, що основною 
метою нагляду за фінансовим сектором країни є забезпечення фінансової 
стійкості, яка, в свою чергу, вимагає досягнення багатокритеріальної системи 
часткових цілей, які взаємообумовлюють і доповнюють одна одну, зокрема: 

 забезпечення конкурентного середовища у фінансовому секторі, 
зокрема на фінансовому ринку та на ринку фінансових послуг, – це 
дозволяє розширити спектр фінансових послуг та фінансових 
інструментів, впроваджувати сучасні фінансової технології та інновації 
в практику діяльності фінансових установ, встановити оптимальне 
співвідношення між процентом і ризиком та справедливу оплату 
фінансових послуг тощо; 

 забезпечення належного захисту прав споживачів фінансових послуг та 
інвесторів – це дозволяє убезпечити споживачів фінансових послуг, 
передусім вкладників і страхувальників, від неефективного управління 
у фінансових установах та шахрайства, а також знизити ймовірність 
настання неринкового інвестиційного ризику; 

 забезпечення прозорості політики у фінансовому секторі на макрорівні 
та рівні кожної фінансової установи – це, по-перше, вимагає від 
наглядових органів забезпечення прозорості у прийнятті рішень та 
підзвітності перед широкою громадськістю і центральним 
законодавчим органом та, по-друге, вимагає від фінансових установ 
забезпечення прозорості діяльності шляхом удосконалення системи 
обліку та звітності і наближенні їх до вимог, які були напрацьовані 
міжнародною практикою фінансового нагляду; 

 забезпечення належного рівня стандартизації та професіоналізму у 
фінансовому секторі – це є запорукою ефективної діяльності 
фінансових установ та впровадження нововведень в інтересах 
споживачів фінансових послуг. 
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АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ 

БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 
 

На сьогодні в Україні банківська система відіграє ключову роль в 
фінансовій системі та безпосередньо впливає на розвиток економіки країни. 
Сучасні політико-економічні умови обумовлюють важливість підтримки 
фінансової стабільності банківської системи. Панасенко Г. зазначає, що 
кожна держава прагне створити програму антикризового регулювання 
економіки. Саме аналіз стійкості фінансової системи дає змогу знайти 
відповіді на широкий спектр питань, пов’язаних із цією проблемою [1]. 

Вважаємо, що будь-яка система або механізм оцінки має базуватися на 
визначенні сутності досліджуваного явища, тому дослідження безпосередньо 
явища «стабільність банківської системи» повинно мати місце при побудові 
рекомендацій щодо її оцінки та регулювання. Огляд вітчизняних та 
зарубіжних джерел показав, що відсутнє загальновживане визначення 
сутності «стійкість банківської системи», крім того має місце ототожнення 
понять фінансова і банківська система, а також «стійкість» та «стабільність». 
Довгань Ж. М. зазначає. що «фінансова безпека», «фінансова стійкість», 
«фінансова стабільність», хоча і мають спільні риси та в теорії і практиці 
банківського управління вживаються не тільки як синонімічні, а і як тотожні, 
проте характеризують різні напрямки єдиного фінансового механізму [2]. 
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Зупинимось детальніше на точках зору щодо визначення досліджуваного 
явища. 

Ноут Веллінк, Президент Центрального банку Нідерландів зазначає, 
що: «за стійкої фінансової системи можна ефективно розміщувати ресурси та 
абсорбувати шоки, уникаючи руйнівного впливу на реальну економіку. Крім 
того, сама система не повинна бути джерелом шоків. Тому наше визначення 
охоплює ті гроші, які функціонують належним чином як засіб платежу та 
розрахункова одиниця, і фінансову систему, яка має адекватно виконувати 
функцію мобілізації заощаджень, диверсифікації ризиків і перерозподілу 
ресурсів» [1, 3].  

Доцільним також вважаємо наведення визначення стабільності Віма 
Дуйзенберга (Європейський центральний банк), відповідно до точки зору 
якого «...Фінансова стабільність не має як легко чи загальновизнаного 
визначення. Проте має місце широкий консенсус, який полягає в тому, що 
фінансова стабільність це безперебійне функціонування ключових елементів, 
які складають фінансову систему [4]. 

Г. Панасенко у своїй роботі «Критерії та показники оцінки стійкості 
фінансового сектору» узагальнюючи досвід наголошує на необхідності 
врахування у вітчизняній практиці рекомендації Форуму фінансової 
стабільності та Міжнародного валютного фонду, зокрема широке 
використання стрес-тестування за сценаріями неліквідності фінансування та 
збільшення ролі, вдосконалення використання кредитних рейтингів, 
забезпечення їх прозорості й повноти розкриття інформації; підвищення 
якості та вдосконалення організації процесу рейтингування. 

Ініціатором узагальнення досліджень у цій сфері є Міжнародний 
валютний фонд (МВФ) та група Світового банку. МВФ для визначення 
сутності стабільності наводить наступні основні принципи. Перший принцип 
полягає в тому, що фінансова стабільність є широким поняттям, яке охоплює 
різні аспекти фінансів (і фінансової системи) - інфраструктуру, інститути і 
ринки. Зважаючи на значний взаємозв'язок між усіма цими компонентами 
фінансової системи, (очікування) порушення в будь-якому з окремих 
компонентів може підірвати загальну стабільність. Другим принципом, є те 
що фінансова стабільність не тільки означає, що фінансова система адекватно 
виконує її роль у розподілі ресурсів і ризиків, мобілізації заощаджень і 
сприянні накопиченню багатства, розвитку і зростання; вона повинна також 
враховувати різноманітні аспекти руху коштів в рамках економіки (через 
державні і приватні механізми, роздрібний і оптовий, формальні і 
неформальні платежі). Третій принцип полягає в тому, що концепція 
фінансової стабільності розглядається не тільки як відсутність реальних 
фінансових криз, а й як здатність фінансової системи обмежувати, 
утримувати, і функціонувати в умовах дисбалансу, перш ніж вона зазнає 
реальної загрози для себе або економічних процесів. Четвертий принцип 
полягає в тому, що визначення фінансової стабільності повинне бути 
сформульоване в рамках можливих наслідків для реального сектора 
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економіки. Порушення на фінансових ринках або в окремих фінансових 
установах, не повинно вважатися загрозою фінансовій стабільності, якщо не 
очікується, що воно зашкодить економічній активності в цілому. П'ятий 
принцип полягає в тому, що фінансова стабільність є динамічним явищем: 
підтримка фінансової стабільності не обов'язково вимагає аби кожна частина 
фінансової системи працювали наполегливо з максимальною продуктивністю 
[4].  

Фахівці МВФ запропонували стандартну структуру аналізу стану 
фінансової системи. Розроблені та запропоновані МВФ для оцінки 
стабільності фінансового сектору індикатори характеризують поточний стан і 
надійність фінансових установ та їх корпоративних індивідуальних 
контрагентів. Результати опитувань національних регуляторів щодо 
важливості використання окремих індикаторів фінансової стабільності, 
запропонованих МВФ, доводять, що лише незначна частина показників може 
бути використана для узагальнюючої характеристики зазначених процесів [1, 
5].  

Ж. М. Довгань виокремлює ряд напрямків визначення сутності, 
зокрема:  

- як відповідність сукупності критеріальних (оптимальних) значень 
певних фінансових показників.  

- як динамічну категорію «системи трансформації ресурсів і ризиків».  
- ототожнюють із ліквідністю і платоспроможністю.  
- ототожнюють із прибутковістю.  
-  розглядають як складову загальної стійкості комерційного банку [6].  
Л. Примостка пропонує здійснювати аналіз фінансової стійкості банків 

за допомогою динамічного нормативу [7]. Основні елементи методики 
побудови динамічного нормативу такі: система інтегральних показників, які 
комплексно характеризують кожну із складових фінансової стійкості банків 
(ліквідність, платоспроможність, надійність, фінансовий стан); динамічний 
норматив – сукупність показників, упорядкованих за ознакою міри їх 
динаміки (зокрема темпів чи індексів зростання або приросту) [7,8]. 

Тимошенко О. П. на основі узагальнення існуючих підходів до 
розробки індикаторів стійкості банківського сектору пропонує структурувати 
їх наступним чином: по-перше, це індикатори, які оцінюють виконання 
банківською системою основних функцій на макроекономічному рівні; по-
друге, індикатори, за допомогою яких можна оцінити ефективність 
банківської системи; по-третє, індикатори, які оцінюють здатність 
банківської системи протистояти дії внутрішніх і зовнішніх чинників [9]. 

Як показав огляд різноманітних підходів до визначення стабільності 
банківської системи, різноманітність таких підходів обумовлює наявність 
різноманітних підходів до її оцінки, а отже і єдиної бази для порівняння 
різноманітних систем. Розуміючи відмінності систем та їх особливостей, що і 
частково обумовлюють наявність такого різноманіття, динамічність будь-якої 
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системи пропонуємо будь-яку систему оцінки формувати за наступною 
схемою:  

 визначення основних параметрів, що випливають із конкретних умов 
функціонування; 

 визначення моделі оцінки фінансової стійкості, що відповідала б 
визначеним параметрам впливу та була б узагальненням світового 
досвіду;  

 поточний контроль за адекватністю використання моделі (можливе 
стресс-тестування), за необхідності її трансформація;  

 наукове обґрунтування отримуваних результатів використання моделі 
оцінки та пропозиції щодо її вдосконалення; 

 оцінка ситуації, що склалася, за необхідності зміна моделі. 
Дана схема є динамічною, що означає поступовий і постійний рух за її 

елементами. 
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ОЦІНЮВАННЯ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ З УРАХУВАННЯМ СТАНУ 

ЙОГО ГРОШОВИХ ПОТОКІВ 
 

Питання забезпечення банківської ліквідності завжди перебувають у 
центрі уваги науковців і практиків, оскільки вона є важливим фактором 
успішної діяльності і стійкості банку, відображенням ефективності 
управління його активними і пасивними операціями. Незадовільний стан 
ліквідності спричиняє проблеми з виконанням банківських розрахунків, 
обслуговуванням клієнтів та поверненням вкладів. Неспроможність банку 
відповісти за своїми зобов’язаннями в повному обсязі у встановлений термін 
підвищує його вразливість перед кризовими процесами.  

Загострення політичної нестабільності в Україні призвело до значного 
відтоку депозитів у 2014 р., що негативно позначилося на ліквідності. Так, у 
березні обсяги гривневих депозитів з початку року зменшилися на 10,1 %, 
депозитів в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) – на 14,0 % [1].  

Хоча Національний банк України розробив механізм оперативного 
підтримання ліквідності банків, який дасть змогу в разі погіршення ринкових 
очікувань зберігати довіру населення до банківської системи та сприяти її 
стабільній роботі та забезпечив рефінансування банків з початку року в обсязі 
63,1 млрд. грн., питання управління ліквідністю, а відповідно, і її оцінювання, 
сьогодні особливо актуалізуються, адже банки разом з зовнішньою 
підтримкою мають формувати і власні механізми реагування та адаптації. 

Вітчизняна і зарубіжна наука має значні напрацювання у галузі 
оцінювання, прогнозування, визначення ризику, управління ліквідністю, 
представлені працями С. Вожжова, І. Волошина, М. Долгальової, 
І. Д'яконової, В. Кочеткова, О. Малахової, В. Міщенка, Д. Олійника, О. 
Пернарівського, Л. Примостки, Ю. Серпенінової та ін. Проте подальшого 
розвитку потребують підходи до оцінювання ліквідності, які б поєднували 
визначення не лише традиційних коефіцієнтів ліквідності, а також і стану 
грошових потоків банку, що й стало метою тез. 

Процедуру оцінки ліквідності банку пропонується здійснювати за 
наступною послідовністю: 1) обґрунтування показників аналізу грошових 
потоків та коефіцієнтів ліквідності на основі теоретичного узагальнення; 
2) розрахунок часткових показників та побудова узагальнюючих показників 
методом таксономії за двома групами (перша характеризує стан грошових 
потоків, друга – стан ліквідності за відповідними коефіцієнтами); 
3) розмежування якісних рівнів узагальнюючих показників (низький, 
середній, високий) з урахуванням закону Фібоначчі; 4) побудова матриці 
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співвідношення узагальнюючих показників стану грошових потоків та 
ліквідності на основі коефіцієнтів і визначення на цій основі загального стану 
ліквідності банку та формування рекомендацій щодо його покращання. 

Узагальнення літературних джерел [2–4] дозволило виділити основні 
показники, які характеризують стан грошових потоків банку: ГП1 – темп 
зростання позитивного грошового потоку; ГП2 – темп зростання негативного 
грошового потоку; ГП3 – співвідношення темпів зростання позитивного і 
негативного грошового потоку; ГП4 – коефіцієнт достатності чистого 
грошового потоку від операційної діяльності; ГП5 – коефіцієнт достатності 
чистого грошового потоку від інвестиційної діяльності; ГП6 – коефіцієнт 
достатності чистого грошового потоку від фінансової діяльності; ГП7 – 
коефіцієнт ліквідності грошового потоку; ГП8 – показник покриття строкових 
зобов’язань позитивним грошовим потоком у поточному періоді. 

В процесі аналізу банківської ліквідності найчастіше використовуються 
наступні коефіцієнти: КЛ1 – загальної ліквідності; КЛ2 – співвідношення 
високоліквідних активів до робочих; КЛ3 – співвідношення ліквідних активів 
до загальних; КЛ4 – миттєвої ліквідності; КЛ5 – співвідношення виданих 
кредитів і залучених депозитів; КЛ6 – структурного співвідношення вкладів; 
КЛ7 – ресурсної ліквідності зобов’язань; КЛ8 – генеральної ліквідності 
зобов’язань; КЛ9 – довгострокової ліквідності; КЛ10 – абсолютної ліквідності; 
КЛ11 – відносної ліквідності; КЛ12 – поточної ліквідності, КЛ13 – 
випередження зростання кредитно-інвестиційного портфеля порівняно з 
депозитним. 

Розраховані значення показників стану грошових потоків на прикладі 
одного з банків першої групи за класифікацією НБУ представлено в табл. 1, 
коефіцієнтів ліквідності – в табл. 2. 

Таблиця 1  
Показники стану грошових потоків банку 

Показники 
за роками 

ГП1 ГП2 ГП3 ГП4 ГП5 ГП6 ГП7 ГП8 
Узагальнюючий 
таксономічний 

показник 
2009 0 0 0 2,34 -1,34 0 0,99 1,32 0,17 

2010 1,72 1,6 1,08 1,48 -1,21 0,73 1,07 1,33 0,42 

2011 3,16 3,25 0,97 -23,35 -0,07 22,63 1,04 4,83 0,60 

2012 0,37 0,4 0,93 -7,19 0,98 10,24 0,96 2,39 0,34 

2013 0,97 0,96 1,01 -25,07 11,13 1,06 0,98 1,57 0,34 

 
Для формування висновків стосовно значень узагальнюючого 

показника здійснено розмежування його якісних рівнів на основі закону 
Фібоначчі [5]. При цьому враховано, що мінімальне значення шкали 
відповідає значенню 0, а максимальне – 1 (оскільки узагальнюючий 
таксономічний показник змінюється від 0 до 1). За законом Фібоначчі, всі 
зміни відбуваються на рівні 38,2 % та 61,8%, тобто діапазони значень 
узагальнюючого показника можна розподілити наступним чином: низький 
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рівень [0 – 0,382]; середній [0,383 – 0,618] та високий [0,619 – 1]. Виходячи з 
цього, стан грошових потоків банку можна охарактеризувати як 
незадовільний у 2009, 2012, 2013 рр., та як достатній у 2010-2011 рр. 

Як видно з табл.2, значення узагальнюючого показника, розрахованого 
за коефіцієнтами ліквідності, є дуже низькими, що вимагає перегляду 
підходів до управління активами і пасивами банку. 

Таблиця 2 
Коефіцієнти ліквідності банку та узагальнюючий показник, який їх об'єднує 

Показ-
ники за 
роками 

КЛ1 КЛ2 КЛ3 КЛ4 КЛ5 КЛ6 КЛ7 КЛ8 КЛ9 КЛ10 КЛ11 КЛ12 КЛ13 

Узагальню-
ючий таксо-
номічний 
показник 

2009 1,11 0,13 0,86 0,37 2,44 1,43 0,95 0,15 0,02 0,63 0,53 0,14 0 0,05 

2010 1,12 0,1 0,88 0,37 3,04 1,51 0,98 0,13 0,02 0,61 0,42 0,11 5,45 0,05 

2011 1,08 0,09 0,88 0,44 4,25 0,93 0,95 0,11 0,06 0,91 0,71 0,1 7,43 0,04 

2012 1,11 0,1 0,88 0,41 3,54 1,8 0,97 0,13 0,13 0,63 0,77 0,11 -27,24 0,17 

2013 1,16 0,11 0,86 0,34 2,33 2,78 1 0,15 0,08 0,46 0,79 0,12 -6,55 0,14 

 
Для співвідношення узагальнюючих показників та визначення 

загального стану ліквідності банку побудовано матрицю (рис.1), яку 
відповідно до рівнів значень узагальнюючих показників розмежовано на 
дев'ять квадрантів. Квадранти 1 та 4 характеризуються високою ліквідністю, 
2 та 5 – середньою, 3, 6, 7, 8, 9 – низькою. 

  

Високий 0 – 0,382 1 4 7 

Середній 0,383 – 0,618 2 5 8 
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Низький 0,619 – 1 3 6 9 

0 – 0,382 0,383 – 0,618 0,619 – 1 
Узагальнюючий показник, що об'єднує 

коефіцієнти ліквідності Високий Середній Низький 

 
Рис. 1. Матриця для визначення стану ліквідності банку 

 
Аналізований банк, згідно розрахованих узагальнюючих показників, у 

2010, 2011 рр. знаходився у 8 квадранті, а у 2012, 2013 рр. стан ліквідності ще 
більше погіршився, і банк перемістився до  квадранту 9, виходячи з чого 
можна рекомендувати йому прискорювати темпи зростання позитивного 
грошового потоку, збільшувати обсяг чистого грошового потоку від 
операційної діяльності та забезпечувати підвищення довгострокової 
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ліквідності через збалансування довгострокових депозитів з довгостроковими 
активами. 

Таким чином, розроблена процедура оцінювання стану ліквідності 
банку на основі розрахунку узагальнюючих таксономічних показників (які 
поєднують традиційні коефіцієнти ліквідності та показники стану грошових 
потоків), та обґрунтування їх якісних рівнів дає можливість визначити  їх 
співвідношення у запропонованій матриці та формувати рекомендації щодо 
забезпечення достатнього рівня ліквідності. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ 
 

Будь-яка еволюційна система повинна удосконалюватися, а коли мова 
йде про банківський нагляд, що діє в Україні, то це набуває особливого 
значення. У процесі історичного розвитку національної економіки,  а 
відповідно і банківського сектору,  розвитку банківських технологій і 
операцій перед державним регулюванням банківського сектору постають 
завдання щодо вдосконалення або визначення найоптимальнішої 
організаційної структури банківського нагляду та його складових. 
Актуальним постає питання розроблення завдань і пошуку інструментів 
банківського нагляду з позиції підвищення його впливу на забезпечення 
динамічного, стабільного розвитку банківського сектору, підвищення його 
конкурентоспроможності на міжнародному ринку банківських послуг. 

Вагомий внесок у розкриття понятійного апарату,  пов’язаного із 
банківським наглядом,  здійснено такими провідними вітчизняними 
науковцями,  як О.  Барановський,  О.  Вовчак,  Р. Гриценко,  О.  Дзюблюк,  І.  
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Д’яконова,  В.  Коваленко,  О.  Костюк,  О.  Любунь,  В. Міщенко,  А.  Мороз,  
О.  Орлюк,  В.  Пасічник,  К.  Раєвський,  В.  Романишин,  М. Суржинський, 
Г. Табачук, О. Хаб’юк, О. Чуб, Н. Швець та ін. [2] . 

Сьогодні ст. 1 Закону України «Про Національний банк України» від 
20.05.99 № 679-XIV визначає «банківський нагляд як систему контролю та 
активних впорядкованих дій Національного банку, спрямованих на 
забезпечення дотримання банками та іншими фінансово-кредитними 
установами у процесі їх діяльності законодавства України і встановлених 
нормативів з метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту 
інтересів вкладників» [3]. 

Питання організації діяльності банківських груп і нагляду за ними, в 
першу чергу, пов’язані з темою фінансової стійкості банків, які, в свою чергу, 
і визначають стабільність вітчизняної  фінансово-кредитної системи, в 
цілому. Відтак, стійкість та стабільність функціонування банківської системи, 
попередження системних банківських криз традиційно є найважливішими 
завданнями державних уповноважених органів у сфері регулювання 
фінансового сектору.  

Стійкість банківської системи це стан, при якому відсутні системні 
проблеми платоспроможності та ліквідності банків, діяльність останніх 
відбувається з дотриманням визначених пруденційних вимог та нормативів, 
забезпечується прозора динаміка відсоткових ставок (кредитних, депозитних) 
та безперебійність грошових розрахунків, а також досягається ефективне 
(вчасне виявлення, достовірна оцінка, обмеження впливу) управління 
ризиками [4]. 

Механізм забезпечення такого стану, в першу чергу, включає набір 
інструментів, що використовуються державним органом для забезпечення 
безперебійного функціонування банківської системи країни і передбачає 
економічні, регулятивно-наглядові та стабілізаційні заходи дій. Засобами 
економічних інструментів держава створює загальноекономічні умови 
функціонування банківської системи. 

Однак, незалежно від того, який підхід взято за основу, основні 
інструменти реалізації наглядових функцій уповноваженими органами 
передбачають такі дії: 

−  встановлення та нагляд за дотриманням регулятивних вимог 
(економічні нормативи діяльності, якість системи корпоративного управління 
та управління ризиками, вимогу до керівництва та ін.); 

−  постійний дистанційний моніторинг, вивчення звітності та аналіз 
фінансового стану банку; 

−  періодичне проведення тематичних чи комплексних перевірок 
діяльності банку на місці (інспектування чи вивчення висновків зовнішніх 
аудиторів); 

−  застосування заходів впливу до банку (попередження, штрафи, 
обмеження та відкликання ліцензії, введення зовнішнього управління банком 
та ін.). 
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Отже, сутність банківського регулювання і нагляду полягає в 
забезпеченні надійності і стійкості банківської системи через сприяння 
відповідальному використанню банками своїх можливостей. 

Згідно з чинним законодавством банківський нагляд в Україні 
проводиться єдиним державним органом – Національним банком, який поряд 
зі своїм наглядом ставить перед банківськими установами вимоги щодо 
обов’язкового постійного внутрішнього контролю з боку наглядової ради,  
внутрішнього та зовнішнього аудиту.  Банківський нагляд класифікується за 
такими характерними ознаками: етапами здійснення, формами реалізації, 
встановленими вимогами. 

Банківський нагляд зобов’язаний спостерігати за виконанням 
установлених різних вимог,  нормативів,  правил,  а тому його можна 
поділити як нагляд за виконанням кількісних, якісних та ризик-орієнтованих 
вимог. Нагляд, що базується на кількісних вимогах,  спрямований на 
виконання банками вимог, значення яких можна виміряти кількісно [1]. 

Останнім часом стає очевидним, що для банківського нагляду 
недостатньо виконання банками кількісних і якісних вимог;  нагляд повинен 
упевнитися,  що в майбутньому банки зможуть уникнути надмірних ризиків 
або ж покрити потенційні збитки,  якщо такі ризики все ж таки будуть 
прийняті.  В умовах сучасного динамічного розвитку ринку банківських 
послуг перевірка власне операцій уже не розглядається як умова,  достатня 
для забезпечення безперервної, стабільної й безпечної роботи банку. Тому 
банківський нагляд звертає особливу увагу,  насамперед,  на розуміння 
окремою банківською установою прийнятих нею ризиків і на те,  чи має банк 
у своєму розпорядженні інструменти,  необхідні для виявлення,  
вимірювання,  управління та контролю за такими ризиками.  У цьому й 
полягає головна мета ризик-орієнтованого банківського нагляду 

Подальше використання банківського нагляду повинно виходити з 
позиції переходу від формального контролю за виконанням кількісних 
значень пруденційних нормативів до переважно якісної оцінки фінансового 
стану банків та впровадження ризик-орієнтованих вимог.  Наглядовому 
органу важливо змінити напрям своєї діяльності з прямого нагляду за 
ризиками (виявлення відповідності встановленим нормативам) на оцінку 
якості методів і процедур, що застосовуються банками для управління 
ризиками,  системи внутрішнього контролю і якості управління. 
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THE NON-DOCUMENTARY ACCOUNTING  AS A CONTEMPORARY 
METHOD OF INFORMATION PROVISION  

 
The non-documentary accounting is a particularly topical issue nowadays.    

The term «non-documentary» is a provisional one,  meaning that the data is collected 
by electronic machines, and not by human beings. We should note that non-
documentary accounting does not eliminate the parallel use of paper documents. It is 
characteristic for the fact that a part of the necessary information about the status of 
the controlled processes is obtained with some specific methods which exceed our 
concept of physical obtaining of information. In this sense, non-documentary 
accounting should be regarded as a method where the information provision is carried 
out  in the condition of „minimizing“ the contents and the number of documents 
issued by the enterprise and its structural units 1.  

The following are the characteristics of the non-documentary accounting: 
 the primary data of the business operations are entered into the computers' 

memory as those operations are being performed, without drawing any 
traditional documents,  and by applying an information technology securing 
data credibility and legal evidence, as well as authentication of the participants 
in the procedure; 

 the primary information is recorded automatically with the help of some 
technological sensors, bar-code scanners, cash registers, smart cards, electronic 
control devices, clocks, counters, measuring containers, etc. In this case the 
automatic input of raw data does not eliminate the need for a full check at a 
later moment; 

 primary data processing is carried out on the principle of uniting the primary 
document drawing process and the entering of that document in the database; 

 integrated use of the information base of the enterprise while observing a 
certain priority and access of the end users to the information; 

 obtaining effective information through the work stations of the computing 
network without registering that on a traditional paper output carrier, i.e. the 
end users (the dispatcher, the bookkeeper, etc.) obtain the information visually 
on their monitors; 

 the computing network performs automatic procedures without any human 
intervention, whereas the results are stored in the computer's memory and no 
visual reports are generated. Those results are used by the computing system in 
other automatic procedures related to the information provision of the 
management system, which may be also used for the performance of other 
procedures. 
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The non-documentary accounting corrects the following shortcomings of 
documentary organisation: 

 the effective information output in some documents stipulated in advance 
generates stereotypes in the accounting system which is difficult to adapt to the 
dynamic changes in the management system; 

 the documentary reports and accounts require more time for output, storage and 
use of the information they contain; 

 the information in the documents looses quickly its relevance because of the 
dynamic character of the business activity indicators. This calls for 
documentary reports for the needs of the operative management, which are 
generated in short time intervals, which generates more difficulties; 

 the information contents in the documentary reports is inappropriate to the 
necessities of the management, which is due to the fact that those documents 
contain a number of redundant details and indicators. 
The following are the advantages of the non-documentary accounting: 

 it provides timely information «in real time» and it increases the level of the 
informed  decision-making 2; 

 it provides some opportunities for a precise real-time analysis and a 
comparative analysis by periods and with the use of various standards; 

 it provides a real-time accounting for the expenditure, as well as an indicators 
reporting option; 

 it reduces the volume of documented information in exchange for the 
automatic non-documentary procedures increasing the operability and 
flexibility of the economic information system 3; 

 it offers some advanced graphics options for transmission of information in a 
comprehension facilitating format; 

 it allows obtaining of some additional information for a detailed study of the 
results; 

 it increases the efficiency of the personnel as a result of the cancellation of 
their functions of registering and processing the business operations data  and  
putting them in charge for control and analysis; 

 it gives an opportunity for better colaborration between the data processing and 
the management services; 

 it increases the quality of the control on the work of the financially responsible 
persons . 
The following are the disadvantages of the non-documentary accounting: 

 the organising of the non-documentary accounting requires some capital 
investments in hi-tech equipment; 

 a more complex system and application software provision is required for the 
organising of the non-documentary input/output in terms of network 
architecture, organising of a security and authentication system, etc. 4; 

 it requires higher professional qualification of the personnel, because the 
information is obtained «in real time» which calls for competent and fast 
reactions; 
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 the so called «computer euphoria» emerges, i.e. the belief that the information 
technology can solve any problem and it helps to overcome any difficulty.                 
The human beings occupy the first place in the „human beings-and-machines“ 
system. The system should work with people and in the people's best interests.  
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МІСЦЕ СТРАТЕГІЧНОГО ОБЛІКУ В АРХІТЕКТУРІ  СУЧАСНОЇ 

ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ 
 

Об’єднання різних сфер економічної роботи обумовило необхідність 
формування такої багатофункціональної ланки, яка б, ґрунтуючись на 
використанні знань різних галузей науки, змогла організаційно і методологічно 
об’єднати усі напрямки обліково-аналітичної роботи у єдину обліково-
економічну систему, яка б ефективно «працювала на перспективу» суб’єкта 
господарювання.  

Йдеться про виокремлення окремої підсистеми в структурі сучасної 
облікової системи – стратегічного обліку, як інформаційного забезпечення 
управління для прийняття стратегічних рішень. Для успішного виконання 
функцій  у майбутньому керівникам необхідна цілісна інформаційна система, 
яка відповідає стратегії,  а не окремі інструменти, які досі використовувалися 
переважно для опису минулих подій [1, с.9]. 

Не дивлячись на значну увагу, що привертає до себе стратегічний облік, 
на цей час відсутня багатогранна концептуальна основа його побудови, 
оскільки  стратегічний облік – це нова сфера обліково-аналітичного 
забезпечення стратегічного управління, межі якої ще не визначені, що  дає 
можливість моделювання альтернативних варіантів та моделей з метою 
якнайповнішого забезпечення інформаційних запитів. 

Отже облік, у даному розумінні розглядається і як головний інтегруючий 
та організуючий фактор, і як інформаційне забезпечення підтримки процесів 
створення, поширення, обробки й використання знань усередині підприємства 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Архітектура моделі  стратегічного обліку на підприємстві 

 
На сьогодні превалює переконання, що  обліково-аналітичне 

забезпечення стратегічних рішень є єдністю стратегічного обліку та 
стратегічного аналізу. Останній можна визначити як аналіз зовнішнього 
оточення та внутрішнього середовища підприємства з метою визначення його 
стратегічного потенціалу, стратегічної позиції та перспектив розвитку.  

Ставлячи за мету розвиток стратегічного обліку, необхідно визначити 
об’єкти облікового процесу та  особливості його організації, - іншими словами 
– виокреслити  виразні перспективні індикатори (показники) в контексті 
функціонування підприємства у необхідному зовнішньому середовищі. Саме 
наявність значного кола невирішених теоретико-методологічних і практичних 
проблем, пов’язаних з ототожненням облікових даних, їх попередньою 
аналітичною обробкою та орієнтацію на забезпечення потреб стратегічного 
менеджменту потребують проведення подальших досліджень. 

На сьогодні залишаються невирішеними методологічні проблемні питання, 
що стосуються розвитку стратегічного обліку (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Методологічні компоненти стратегічного обліку: напрями досліджень 
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До методів стратегічного обліку можна зарахувати: методи моніторингу 
конкурентної позиції (аналіз трендів за певними параметрами), моніторингу 
динаміки вартості підприємства (бренда, марки, бізнесу тощо), методи 
стратегічного ціноутворення та калькулювання (AB-costing, LC-costing, JIT-
costing, target-costing, калькулювання на основі ланцюга цінностей, PFC-
калькулювання), методи стратегічного позиціонування, методи планування та 
гнучкого бюджетування (flexed budget aбo flexible budget), система 
збалансованих показників (BSC), методи стратегічного  (SWOT-аналіз, GAP-
аналіз, CVP-аналіз, аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища, аналіз 
прибутковості за споживачами, продуктами, бізнес-процесами тощо) та 
системного аналізу, модель доданої вартості (EVA), відстеження необхідності 
зміни стратегії, формування сигнальних індикаторів для виявлення проблем та 
інші. 

До стратегічного обліку належать методи прогнозування, що 
використовуються у статистиці, а також економіко-математичні методи на базі 
даних фінансового та управлінського обліку (кожного окремо і загалом). Для 
стратегічного обліку можуть використовуватись носії інших видів обліку, але в 
них мають бути передбачені реквізити для прогностичного обліку. Відразу 
можуть наводитись і висновки (варіанти управлінських рішень), але за 
відповідний період їх доцільно узагальнювати у спеціальних регістрах (на 
окремих носіях) [2. с.59].  

Таким чином, методологія стратегічного обліку сьогодні є об’єктом 
глибоких аналітичних досліджень у контексті логічної дихотомії облікової 
системи під впливом об’єктивних глобалізаційних  процесів.  

 В основі однієї з найпоширенішої методик організації стратегічного 
обліку на промислових підприємствах лежить балансовий напрям розвитку 
стратегічного обліку, який набув значного поширення в Німеччині, Австрії, 
Франції, США. Балансовий напрям стратегічного обліку передбачає, що за 
початкову точку розробки стратегії береться бухгалтерський баланс. 

Проте, який би концептуальний підхід не було обрано, важливим на нашу 
думку, є  дотримання  системного підходу до побудови стратегічного обліку, 
який визначає послідовність формування інформації стратегічного обліку і 
передбачає, що він є складовою загальної інтегрованої системи бухгалтерського 
обліку, яка включає фінансовий, управлінський  та стратегічний  облік.  

Для подолання описаних перепон необхідно вирішити цілу низку питань 
теоретико-методологічного характеру, що дозволить, з одного боку, розширити 
предмет класичного бухгалтерського обліку, а з іншого – зберегти його 
характерні особливості та наукові цінності, що відрізняють його від інших 
функціональних наук та систем, що забезпечують надання інформації для 
прийняття не лише оперативних, а й стратегічних управлінських рішень на 
підприємстві.  
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ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В 

УКРАЇНІ 
 
Реформування бухгалтерського обліку в Україні почалося з прийняття 

Верховною Радою України Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» в 1999 році [1]. Саме цей Закон встановив основні 
принципи бухгалтерського обліку, визнавши його дані базовими для складання 
будь-якої звітності, в якій містяться вартісні показники.   

Більшість вітчизняних вчених вказують на необхідність розробки 
концепції подальшого розвитку бухгалтерського обліку в Україні. Так, Ф.Ф. 
Бутинець вважає, що «для впевненого руху вперед пропонується підготувати та 
внести на розгляд Методологічної ради Міністерства фінансів України 
Концепцію розвитку облікової системи в умовах становлення ринкових 
відносин (на 2003-2013 рр.)... – просту і зрозумілу кожному бізнесмену, 
власнику та користувачу бухгалтерської інформації» [3, с. 133]. 

На думку С.Голова, передумовою подальшого розвитку бухгалтерського 
обліку в Україні є: 

-   перегляд теоретичних основ бухгалтерського обліку з урахуванням 
ускладнення управління, зростання ролі інтелектуального капіталу як 
ключового чинника конкурентоспроможності, сучасних інформаційних 
технологій тобто вивчення сучасних теорій, перегляд предмета й методу 
бухгалтерського обліку; 

- диференціація вимог до фінансової звітності. Так, суб’єкти  
господарської діяльності повинні застосовувати єдині принципи оцінки та 
розкриття інформації, але обсяг інформації визначається винятково потребами 
користувачів; 

-   реуніфікація обліку та звітності, що передбачає відмову від жорстких 
форм фінансової звітності з обов’язковими кодами рядків, і збереження лише 
загальної структури фінансових звітів і мінімальних вимог до розкриття 
інформації тощо; 

-   безперервна професійна освіта, сертифікація бухгалтерів, що сприяє 
зростанню кваліфікації бухгалтерів і престижу професії, зниження ризику для 
учасників фондового ринку і фінансових інститутів, гармонізації української 
системи професійної підготовки бухгалтерів з міжнародними стандартами, 
підвищенню ефективності системи корпоративного управління, посиленню 
контролю за дотриманням норм професійної етики бухгалтерів і аудиторів; 
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- активна позиція бухгалтерської спільноти, а саме професійних 
організацій бухгалтерів і аудиторів, засобів масової інформації, зокрема 
професійних видань з бухгалтерського обліку; 

- формування сучасної парадигми обліку та звітності, метою якої є 
створення інформаційної інфраструктури, адекватної вимогам ринкової 
економіки в інтересах усіх членів суспільства [4]. 

У Посланні Президента України до Верховної Ради від 22 лютого 2000 
року відзначається необхідність переходу підприємств у 2000-2001 роках на 
світові Стандарти бухгалтерського обліку. Такий перехід здійснюється в рамках 
реалізації стратегічного курсу України на інтеграцію зі світовим економічним 
простором, яка передбачає адаптацію законодавства України до законодавств 
розвинутих країн.  

Наприкінці 2006 року Методологічна рада з бухгалтерського обліку при 
Міністерстві фінансів України ухвалила стратегічні напрямки розвитку 
бухгалтерського обліку в Україні. У той же час розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 24.10.06 р. № 911 було затверджено Стратегію 
застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні. 

Президентом України від 12.05.2011р. був підписаний Закон України 
Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» №3332-VI, яким було введено в дію статтю «Застосування 
міжнародних стандартів»[2]. Це дуже знакова подія на сьогоднішній день, яка 
свідчить про суттєвий крок в запровадженні положень цього документу і в 
реалізації обраного стратегічного напрямку розвитку бухгалтерського обліку в 
Україні. 

Своє бачення щодо переваг застосування МСФЗ висловлює Бенджамін 
Хілл, він відмічає, що українські підприємства матимуть кращий доступ до 
іноземного інвестиційного капіталу, тому що якість їх фінансової звітності 
дозволятиме дати якісну оцінку прибутковості підприємств через прямі 
співставлення з результатами інших компаній та порівняння за 
підприємствами-орієнтирами (бенчмаркінг). Це дозволить також 
підприємствам повністю перейти на загальновизнану міжнародну практику 
обліку, дозволить скоротити витрати компаній, які вже складають звітність для 
зовнішніх споживачів за МСФЗ, та тих компаній, яким потрібно інтегрувати 
свою звітність у глобальну мережу, дасть регуляторам доступ до більш 
широкого масиву кількісних показників обліку та способів аналізу звітності, що 
дозволятиме їм оперативніше встановлювати наявність шахрайських дій та 
неналежного управління фінансами [5, с. 7]. 

Враховуючи історичні, соціальні та економічні особливості розвитку 
України, доцільним є запровадження державного регулювання і встановлення 
єдиних методологічних засад обліку. В той же час такі заходи повинні 
будуватися на оновлених основах – через чітке дотримання всіма суб’єктами 
господарювання вимог нормативних актів, що формують українську систему 
бухгалтерського законодавства. Сьогодні необхідна інституційна перебудова 
системи регулювання бухгалтерського обліку та звітності, де держава буде 
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відігравати провідну роль за активної участі професійних громадських 
бухгалтерських організацій. 
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КОНТРОЛЬ ЯК ОСНОВОПОЛОЖНИЙ ПРИНЦИП ПРИ ОЦІНЦІ 
РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДПС 

 
Підвищення якості виконання функцій і поставлених завдань на усіх 

рівнях ДПС України можливе за умови забезпечення дотримання нормативно-
правових вимог. Процес управління, що характеризується безперервністю, 
послідовністю та циклічністю, завершується аналізом результатів виконання 
прийнятих рішень. З цією метою здійснюється контроль за управлінською 
діяльністю органів ДПС України. Це є однією з гарантій прийняття 
правильного рішення, а також ефективного використання наявних ресурсів.  

Контроль в органах ДПС України є самостійною функцією, за допомогою 
якої суб’єкт управління дістає інформацію про роботу підконтрольних органів, 
підрозділів та посадових осіб. Тому завдання контролю полягають у 
наступному: 

– забезпечення неухильного дотримання законності й дисципліни у 
діяльності органів ДПС України шляхом перевірки фактичної реалізації 
ними положень Конституції України, Податкового кодексу України, 
вимог чинного законодавства та інших нормативних актів; 

– забезпечення наукової обгрунтованості прийняття управлінських рішень; 
– забезпечення своєчасності реалізації управлінських рішень та підвищення 

виконавської дисципліни, відповідальності за доручену справу шляхом 
досягнення відповідності змісту, форми, методів, результатів діяльності 
підрозділів, що перевіряються, заданим режимам роботи; 

– підвищення загального рівня організаторської та службової діяльності, 
удосконалення стилю, форм та методів роботи, впровадження наукової 
організації управлінської праці; 

– забезпечення правильного добору, розстановки, виховання та навчання 
кадрів; 
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– надання практичної допомоги підлеглим апаратам та окремим 
працівникам в усуненні виявлених порушень, недоробок і прорахунків; 

– визначення ефективності впливу суб’єктів управління на організаторську 
та службову діяльність контрольного органу. 
Перевірки діяльності органів ДПС залежно від мети та обсягів перевірки 

можуть набувати комплексної форми; така форма є найефективнішою, оскільки 
охоплює усі суттєві питання. Ці перевірки, що проводяться відповідно до плану 
з метою аналізу організаторської, службової діяльності у комплексі всіх служб, 
підрозділів органів ДПС у встановлені відповідними нормативними актами 
строки або рішеннями керівника відповідного органу.  

Державна податкова служба (ДПС) - це служба, на яку держава поклала 
обов'язки і відповідальність за організацію збирання податків і неподаткових 
платежів. ДПС України має плани роботи на кожний рік, для перевірки їх 
виконання потрібно контролювати процес адміністрування податків. 
Адміністрування податків можна представити як середовище, у якому держава 
в особі її органів виконавчої влади вступає у відносини з платниками податків з 
приводу відчуження частки власності останніх та формування централізованих 
фондів грошових ресурсів. 

Основним напрямом управлінської діяльності з адміністрування податків 
за своїм обсягом є контрольно-перевірочна робота. Суть контрольно-
перевірочної роботи полягає у забезпеченні дотримання податкового 
законодавства, своєчасного і стабільного надходження податків до бюджету 
держави, протидії ухиленню від сплати податків. Основним загально 
управлінським принципом функціонування адміністрування податків є 
контроль. Контроль являє собою складову ланку між адміністраторами та 
платниками податків у процесі здійснення роз’яснювально-консультативних, 
контрольних та інших дій, пов’язаних з адмініструванням податків. 
Розглядаючи систему оцінки діяльності ДПС України потрібно врахувати 
повноту та своєчасністю сплати до бюджету та державних цільових фондів 
податків і зборів, обов’язкових платежів, управління системою оподаткування 
на макрорівні та контроль за їх використанням. 

Враховуючи природу взаємозв’язку контролю та оцінювання 
ефективності діяльності податкових адміністрацій вбачається доцільним 
виділити показники оцінювання контрольно-перевірочної роботи (у т.ч. 
внутрішньої), яка проводиться органами ДПС України в окремий блок. 
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФИНАНСОВЫХ ИНСПЕКЦИЙ  

 
На данный момент в Украине проходит реформирование деятельности 

финансовых инспекций с целью усовершенствования государственного 
контроля за деятельностью организаций страны, что и обуславливает 
актуальность выбранной темы. Одним из основных изменений стала 
реорганизация Государственной контрольно-ревизионной службы в систему 
органов Государственной финансовой инспекции Украины, в связи с которой 
был принят Закон Украины «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины относительно деятельности Министерства 
финансов Украины, Министерства экономического развития и торговли 
Украины, других центральных органов исполнительной власти, деятельность 
которых направляется и координируется через соответствующих министров» от 
16.10.2012 г. № 5463-VI (далее — Закон № 5463), вступивший в силу 2 декабря 
2012 года, которым, в частности, внесены изменения в Закон Украины «О 
государственной контрольно-ревизионной службе в Украине» от 26.01.93 г. № 
2939-XII [1]. Изучить произошедшие изменения, ознакомиться с ними, а 
именно с новыми формами государственного финансового контроля является 
задачей данной статьи. 

К новым формам государственного финансового контроля относят 
следующее: 

1. Финансовый аудит. 
2. Аудит эффективности выполнения бюджетных программ. 
3. Аудит финансовой и хозяйственной деятельности бюджетных 

учреждений. 
Исследованием данного вопроса занимались такие ученые, как Бутынец 

Ф.Ф., Максимова В.Ф., Стефанюк И.Б.,  Сухарева Л.О., ФедченкоТ.В. и другие. 
Но следует более подробно дать оценку каждого из направлений 
государственного финансового контроля. Кратко сущность каждой из форм 
представлена в табл. 1. 

Рассмотрев цели данных форм аудита в Украине более подробно 
определим некоторые недостатки в части государственного финансового 
контроля, а также преимущества в нашей стране. 
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Таблиця 1  
Сущность новых форм государственного финансового контроля 

Название формы ГФК Сущность 

Финансовый аудит 

Целью является проверка публичной бухгалтерской отчетности, 
первичных документов, учета и другой информации, связанной с 
финансовой и хозяйственной деятельностью организации для 
определения законности и правдивости отчетности и учета. 

Аудит эффективности 
выполнения 
бюджетных программ 

Целью является оценить были ли достигнуты плановые 
показатели, выявить недостатки бюджетной программы 
организации, направления их решения, а так же предложение 
путей усовершенствования эффективности использования 
ресурсов бюджета.  
 Основные задачи аудита эффективности: 
 1) оценить эффективность выполнения бюджетных программ 
путем сравнения данных в соответствующем отчете с плановыми 
показателями, в т.ч. указанными в паспорте бюджетной 
программы, сравнить уровень достигнутых показателей с 
уровнем их финансирования; 
 2) определить недостатки в организации бюджетного 
учреждения, его отчетности, а так же нормативно-правовых актах 
с целью во избежание неэффективному, неполному или 
несвоевременному выполнению бюджетной программы; 
 3) определить на сколько повлияли данные недостатки на  
достижение запланированных учреждением показателей; 
 4) дать рекомендации и предложения  для рационализации 
выполнения бюджетной программы.  

Аудит финансовой и 
хозяйственной 
деятельности 
бюджетных 
учреждений 

Целью является предупредить несоблюдения в бюджетной 
организации, а так же гарантия достоверности ее финансовой 
отчетности. 
 Задачами является содействие бюджетному учреждению в: 
 -    обеспечить правильность ведения бухгалтерского учета; 
 - придерживаться законности и эффективности использования 
бюджетных средств, а так же имущества; 
 -    формирование достоверной финансовой отчетности; 
 - организовать действенный внутрихозяйственный финансовый 
контроль. 

 
В Украине финансовый аудит рассматривается достаточно узко, то есть 

преимущественно как классический аудит финансовой отчетности, 
проводящийся в основном по инициативе собственника, а так же в целях 
ежегодной проверки отчетности организаций закрепленной законодательно.  

 В Украине предприятиями, которые должны проходить обязательный 
финансовый аудит, являются: организации, имеющие организационно-
правовую форму публичного акционерного общества; организации, 
относящиеся к кредитным или страховым организациям либо к обществам 
взаимного страхования, товарным или фондовым биржам, инвестиционным, 
государственным внебюджетным фондам либо к фондам, источником 
образования средств которого являются добровольные отчисления физических 
и юридических лиц; организации, у которых ежегодный объем выручки 
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составляет более 8,3 млн. гривен или сумма активов баланса превышает на 
конец отчетного года 3,3 млн. гривен; организации, являющиеся 
государственными унитарными или муниципальными унитарными 
предприятиями, основанными на праве хозяйственного ведения, если 
финансовые показатели их деятельности соответствуют предыдущему пункту; 
организации, в отношении которых обязательный финансовый аудит 
предусмотрен законом [2].  

Финансовый аудит применяется по решению как руководителей 
организаций, желающих оценить работу своих финансовых структур, так и 
внешних инвесторов. Данная проверка позволяет сделать вывод о финансовом 
состоянии учреждения, его доходности и платежеспособности и т.д. В 
соответствии с законодательством за одним государственным аудитором может 
быть закреплено от 1 до 5 бюджетных организаций, количество которых 
задается путем определения объемов финансирования, количества бюджетных 
программ и другими факторами, предусмотренными законодательно [3].   

Аудит эффективности выполнения бюджетных программ – это форма 
государственного финансового контроля, осуществляемая уполномоченным 
органом в лице государственного аудитора на законных основаниях с 
использованием комплекса контрольно-ревизионных мероприятий и 
направлена на определение степени достижения цели бюджетной программы, 
эффективности принятия управленческих решений, экономичности 
использования ресурсов распорядителями бюджетных средств, установления 
факторов влияния на результат и разработку рекомендаций по поводу их 
негативного влияния на будущее [4, c. 45-46]. 

Аудит финансовой и хозяйственной деятельности бюджетных 
учреждений применяется для изучений рисков, связанных с деятельность 
организации, а также оценка их влияния в случае наступления рисковой 
ситуации на результаты финансовой и хозяйственной деятельности и 
показатели финансовой отчетности. 

При использовании форм аудита следует применять также системный 
подход, который обеспечит контроль за всей системой бюджетных организаций 
вцелом, что позволит дать обоснованную оценку системы управления 
средствами, выделяемыми из бюджета, проверить достоверность и полноту 
финансовых отчетов участников бюджетного процесса, соблюдение ими 
нормативно-правовых документов, законодательных актов, а также 
эффективность управления бюджетными средствами. 

Итак, изучив новые формы государственного финансового контроля 
следует сделать вывод, что данные виды аудита позволит, на наш взгляд, 
достоверно оценить финансовое и хозяйственное состояние бюджетного 
учреждения, определить недостатки организации и риски, связанные с той или 
иной деятельности учреждения с целью дальнейшего их решения, обеспечить 
правильность ведения и достоверность отображения документации и т.д. А 
системный подход, т.е. применения всех видов контроля в целом позволило бы 
государству вывести контроль за бюджетными организациями на качественно 
новый уровень. 
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ukraine.org.ua/resyrsi/kz/gku/790-statya-363-audit-i-gosudarstvennyj-finansovyj-audit. - 
Загл. с экрана. 

3. Положення про Державну службу моніторінгу України. Указ Президента України від 
13.04.2011 р. № 466/2011. 

4. Сухарева Л. О. Державний аудит ефективності: системність, організація, методика: 
монографія / Л. О. Сухарева, Т. В. Федченко. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. – 289 с.  
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ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ІНСТИТУТІВ 
СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ 

  
Концептуально модель фінансового контролю механізмів спільного 

інвестування складається з двох компонентів: контролю діяльності ІСІ та 
контролю КУА. Перший компонент полягає в контролі інформації щодо 
об’єкту інвестування та сприяє зменшенню ризику несприятливого вибору 
(adverse selection), другий – спрямований на контроль інформації щодо 
менеджменту КУА та має сприяти зменшенню морального ризику (moral 
hazard) [2]. 

Специфічною особливістю фінансового контролю управління коштами 
ІСІ, які акумулюючи кошти індивідуальних інвесторів, делегують їх в 
управління КУА[1], є необхідність аналізу системних ризиків в контексті 
взаємовідносин «індивідуальний інвестор — ІСІ — КУА», оскільки необхідно 
враховувати такі аспекти, як співвідношення «дохід – ризик», зумовленого 
вибором індивідуального інвестора ІСІ, адекватного його цілям та надійність 
функціонування і ступінь довіри до КУА. Контролю підлягають умови 
функціонування та припинення функціонування, здійснюється аналіз 
інформації щодо установчих документів ІСІ, результатів його діяльності, 
відносин з інвесторами в межах даного ІСІ [2]. 

Важливим завданням фінансового контролю є здійснення пруденційного 
нагляду, побудованого на системі управління ризиками, який забезпечує 
прозорість діяльності ІСІ та підвищує рівень захисту прав інвесторів. Рішенням 
НКЦПФР № 1 від 09.01.2013 прийнято Положення щодо пруденційних 
нормативів оцінки діяльності з управління активами інституційних інвесторів, 
яким встановлено порядок розрахунку обов’язкових до виконання 
пруденційних нормативів та порядок нагляду НКЦПФР за їх дотриманням. В 
той же час слід зауважити, що пруденційні нормативи, що застосовуються до 
ІСІ, не поширюються на венчурні пайові та корпоративні інвестиційні фонди. 
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В процесі проведення контрольних дій важливого значення набуває 
нагляд за дотриманням пруденційних нормативів, які застосовуються до КУА, 
до яких відносять: 

1. Нормативи платоспроможності та фінансової стабільності, в т. ч. 
показник покриття зобов’язань власним капіталом та фінансової стійкості.  

2. Нормативи рівня власного капіталу.  
3. Показник дотримання кількості сертифікованих фахівців (у тому числі 

керівних посадових осіб) КУА. 
4. Показник формування резервного фонду КУА. 
5. Показник здійснення діяльності за місцезнаходженням КУА. 
6. Показник професійної репутації КУА. 
Контрольні дії спрямовуються не лише на протидію випускам цінних 

паперів, які мають ознаки фіктивності, а і на запобігання дефолтам та 
дотримання стандартів взаємовідносин емітентів та інвесторів, що сприяє 
підвищенню фінансової грамотності населення, залученню приватного 
інвестора на ринок житлового будівництва. Відмітимо, що контроль 
внутрішніх функціональних складових КУА включає перевірку фінансових та 
правових елементів, причому на особливу увагу заслуговують:  

1. Основні показники діяльності компанії: темп приросту чистих активів 
під управлінням КУА, кількість фондів в управлінні, розміри: чистих активів 
фондів, власного капіталу, статутного фонду, виручки, чистого прибутку.  

2. Частка ринку і ділова активність компанії: частка ринку, яку займає 
КУА, продуктовий ряд компанії, розгалуженість каналів збуту, додаткові 
затрати інвесторів при купівлі/продажу цінних паперів фондів в управлінні 
компанії, обмеження по показникам вартості чи кількості сертифікатів, що 
купуються чи продаються. 

3. Фідуціарні ризики для клієнтів: наявність афілійованих структур, 
кількість судових позовів від інвесторів. 

4. Фінансова стійкість компанії: співвідношення між власним капіталом 
та адміністративними витратами, співвідношення між активами, прийнятими в 
управління КУА і власним капіталом КУА, рентабельність власного капіталу.  

5.Система внутрішнього контролю: інформаційна політика, система 
прийняття рішень, аналітичне забезпечення, програмне забезпечення, ризик-
менеджмент. 

6. Диверсифікація клієнтської бази: загальний портрет клієнта, кількість 
крупних клієнтів та їх частка в активах фондів. 

7. Диверсифікація каналів продажів: надходження від різних каналів 
збуту. 

В процесі контролю якості управління активами здійснюється аналіз 
динаміки цін на цільові облігації та інвестиційні сертифікати та зменшення 
частки витрат у структурі вартості чистих активів ІСІ. Окрім того, до важливих 
факторів, що беруться до уваги при проведенні контрольних дій, відносять 
наявність щорічного аудиторського висновку, причому аудиторській перевірці 
підлягають ведення бухгалтерського обліку та складання звітності щодо активів 
інвестиційних фондів, якими управляє КУА; склад і структура активів ІСІ. 
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Зауважимо, що аудитор (аудиторська фірма) не може бути пов’язаною особою з 
КУА. За умови використання облігаційно-вексельних розрахунків в діяльності 
ВПІФ контролю підлягають наявність коштів, достатніх для викупу у компанії - 
забудовника необхідної кількості цільових облігацій.  

Відмітимо, що оцінка рівня ризику КУА здійснюється НКЦПФР на 
підставі отриманої інформації щодо результатів розрахунку пруденційних 
показників. До основних механізмів мінімізації та обмеження ризиків в 
діяльності КУА слід віднести: дотримання вимог до капіталу, відокремленого 
зберігання і обліку активів ІСІ, розкриття інформації, наявність страхування, 
використання компенсаційних схем, проведення аудиторських перевірок. 
Зазначимо, що основними напрямами діяльності НКЦПФР є контроль 
дотримання КУА таких критеріїв, як: ліквідність, капітал та 
платоспроможність, прибутковість, якість активів та рівень ризику операцій, 
якість системи управління та кваліфікація менеджменту, дотримання правових 
норм функціонування [3]. Причому для ІСІ відкритого типу відомості про 
вартість чистих активів, ціни розміщення та викупу цінних паперів ІСІ, активи 
яких перебувають в управлінні КУА, подаються в НКЦПФР щодня. 

В ході контрольної діяльності НКЦПФР виявлені суттєві недоліки 
функціонування КУА, які полягають у недотриманні обов'язкових нормативів 
достатності власних коштів. Окрім того, практикується маніпулювання цінами, 
яке виявляється в здійсненні або намаганні здійснити операції чи надати заявки 
на купівлю або продаж фінансових інструментів за цінами, що не відповідають 
дійсності та вчиняються одноосібно або за попередньою змовою групою осіб. 
Як правило, маніпулювання здійснюється шляхом вчинення умисних 
протиправних дій, в тому числі шахрайства чи використання інсайдерської 
інформації. Поширення інформації здійснюється через засоби масової 
інформації і призводить до введення в оману учасників ринку щодо ціни, 
попиту, пропозиції фінансових інструментів. Важливою проблемою є 
виявлення фіктивних компаній, які є переважно банкрутами, ліквідація яких 
неможлива за відсутності належних фінансових коштів.  

Безумовно, недосконале інвестиційне законодавство, недостатній досвід 
управлінського персоналу КУА, відсутність теоретичних основ розробки 
механізмів дійового та ефективного фінансового контролю та їх практичного 
втілення знижують ефективність контрольних дій. Зауважимо, що враховуючи 
кількість установ, за якими необхідно здійснювати виїзний нагляд раз на рік 
протягом належного періоду часу, мета діяльності НКЦПФР не може бути 
досягнута, навіть за умови, що виїзні інспектування тривають 2-3 дні, тобто 
будуть значно коротшими, ніж це передбачено законодавством. Концепція 
співвідношення капіталу та рівня ризику, наявність фінансових рахунків, які 
свідчать про рівень активності КУА, як правило, не використовується, оскільки 
це трудомісткий процес, який призвів би до збільшення часу перевірок і, 
відповідно, до зменшення їх кількості. Процес нагляду не завжди належним 
чином охоплює велику кількість незначних за розміром КУА, тому, як правило, 
вони інспектуються позапланово за поданням правоохоронних органів.  
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Вирішення зазначених проблем неможливе без реформування системи 
моніторингу та нагляду. В зв’язку з цим слід зауважити, що методологічне 
забезпечення контрольної діяльності ІСІ повинно враховувати необхідність 
запровадження електронного документообігу з метою запобігання дублюванню 
звітності та спрощення механізмів її подання, використання механізмів протидії 
корпоративним конфліктам, рейдерським захопленням, маніпулюванню цінами 
та використанню інсайдерської інформації.  

У рамках удосконалення інституційного механізму фінансового 
контролю ІСІ першочергового значення набуває координація діяльності 
НКЦПФР, Нацфінпослуг, НБУ, Держфінмоніторингу та Антимонопольного 
комітету України. Принциповим є створення сприятливих організаційно-
правових умов для функціонування системи органів, які здійснюють нагляд та 
моніторинг за використанням ІСІ завдяки зростанню їх інституційної та 
функціональної спроможності.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-
РЕСТОРАННОГО КОМПЛЕКСУ 

 
Витрати є одним з основних показників діяльності підприємства. 

Раціональна організація обліку витрат та зниження суми витрат впливає на 
фінансовий результат діяльності підприємства та рентабельність. 
Рентабельність підприємств готельно-ресторанної сфери в розвинених країнах 
не буває нижчою 40%. В Україні складає зовсім інша ситуація, більшість 
підприємств нерентабельні та збиткові, це пов’язано з низькою завантаженістю, 
завищенням цін, низьким туристичним потоком та неефективним управлінням 
витрат.  

Метою дослідження є особливості обліку витрат підприємств готельно- 
ресторанної сфери. 

Аналіз останніх досліджень. Принципи, проблеми та напрямки 
вдосконалення обліку доходів, витрат та фінансових результатів діяльності 
готелів та підприємств ресторанного бізнесу знайшли своє відображення у 
працях таких зарубіжних та вітчизняних вчених, як О.А. Агєєва, 
Г.Н. Бургонової, Н.А. Коморджанової, З.А. Балченко, І.В. Балченко, 
Н.С. Герасимова, С.О. Балченко, М. Бойцової, В. Бартовщук, С.Я. Король, 
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О.В. Чумак, Н.В. Смірнова, І.В. Десяткіна, В.І. Попович, В.В. Новодворська, 
Г.С. Дергільова, Я. Клиженко, С. Лозовської, Т.П. Марущака, Л. Мех, 
О. Піроженка, Н. Шишкоєдова та інших. 

Виклад основного матеріалу. Згідно Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» всі підприємства, організації незалежно 
від форм власності та виду діяльності повинні вести бухгалтерський облік. 
Одним із об’єктів обліку є облік витрат. 

Витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або 
збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за 
винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення 
власниками [1]. 

Облік витрат на підприємства готельно-ресторанної сфери 
регламентується Законом України «Про бухгалтерський обік та фінансову 
звітність в Україні», НПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», 
ПСБО 16 «Витрати», Податковим кодексом України. 

До основних особливостей обліку витрат готельно-ресторанних послуг 
можна віднести: 

1. Сезонний характер споживання готельних послуг. 
2. Практично неможливо оцінити витрати, здійснені для надання 

конкретної послуги, тому витрати визначають у момент їх виникнення, 
незалежно від строку оплати послуги. 

3. Основний об’єкт обліку — номерний фонд. Усі прямі витрати 
списуються на нього; немає загальновиробничих витрат. 

4. Велика частка амортизаційних відрахувань. 
5. У готелях, які мають у своїй структурі ресторан, перукарню, магазин, 

автостоянку та інші об’єкти, облік витрат ведеться за кожним з них з 
урахуванням специфіки і правил роботи об’єкта. При цьому для кожного 
об’єкта відкривається окремий субрахунок рахунку 23 або 93. 

6. При групуванні витрат за елементами та статтями до матеріальних 
витрат включаються, крім інших, засоби гігієни, медикаменти, спеціальний і 
формений одяг тощо. 

7. Окремими статтями витрат можна виділити витрати: 
— на підготовку до осінньо-зимового періоду; 
— утримання і ремонт основних засобів; 
— ремонт і обслуговування побутових приладів; 
— проведення протипожежних заходів; 
— оплату комунальних послуг (опалення, освітлення, водопостачання, 

вивезення й утилізація побутових відходів, дезинфекція, дезинсекція, 
дератизація приміщень) [2, с. 467]. 

8. На підприємствах громадського харчування здійснюється і 
виробництво, і торгівля одночасно. 

9. Велике внутрішнє переміщення цінностей, велика кількість 
матеріально – відповідальних осіб. 

10. Особливе ціноутворення та документування. 
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Для врахування особливостей обліку витрат підприємств необхідно чітко 
визначити облікову політику підприємства, в частині обліку витрат, 
формування собівартості, розподілу витрат допоміжних підрозділів. 

Для обліку витрат підприємства може використовувати рахунок 23, 28, 
92, 91, 93. До рахунка 23 та 28 можуть відкриватися окремі субрахунки. 

Також при організації обліку витрат необхідно враховувати, що на 
підприємствах цієї сфери немає незавершеного виробництва, більшість витрат 
має умовно-постійний характер, тобто прямо не залежить від фактичного 
обсягу наданих послуг. 
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ОЦІНКА ЯКОСТІ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ЦІЛЕЙ 
УПРАВЛІННЯ 

 
Правильно організована і ефективно функціонуюча система 

інформаційного забезпечення менеджменту повинна в кінцевому випадку 
забезпечити належний рівень конкурентоспроможності підприємства, а отже, і 
його довгостроковий розвиток. Елементи цієї системи мають першочергово 
вирішувати завдання формування, якісної оцінки інформаційного масиву 
залежно від цільових орієнтирів підприємства 1, с.80. 

Підвищення якості інформації, яка використовується в управлінні, може 
бути досягнуто: по-перше, розвитком певних принципів формування облікової 
інформації, що відповідають ринковій економіці; по-друге, вдосконаленням 
механізму регулювання якості облікової інформації; по-третє, забезпеченням 
адекватної системи показників якості облікової інформації і методики їх 
розрахунку 2.  

Оцінка якості інформації є досить складною проблемою в силу 
невизначеності самої категорії «якість» відносно облікової інформації. Так, на 
думку С. М. Бичкової та Є. Ю. Ітигілової, якість облікової інформації 
визначається тим, наскільки можуть бути задоволені інформаційні потреби 
зацікавлених користувачів з точки зору можливості прийняття обґрунтованих 
економічних рішень [3].  
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Сформулювати мету оцінки якості облікової інформації можна таким 
чином: забезпечення споживачів обліковою інформацією, вибраній системі 
відповідних критеріїв. 

На кожному етапі управління змінюється мета оцінки якості облікової 
інформації. відповідно відбувається трансформація стратегічної мети оцінки 
якості облікової інформації на функціональні цілі. 

Відповідно до функцій управління можна виділити наступні 
функціональні цілі оцінки якості облікової інформації: 

 на етапі планування: мета оцінки якості облікової інформації полягає в 
забезпеченні учасників методикою відбору показників, які 
характеризують вимоги до якості облікової інформації, та, власне, 
показники оцінки якості облікової інформації; 

 на етапі контролю: мета оцінки якості облікової інформації є розробка 
системи критеріїв оцінки якості інформації, при фінансовому 
моніторингу для забезпечення менеджерів організації обліковою 
інформацією в повному обсязі через призму застосування відповідних 
методів контролю якості облікової інформації; 

 на етапі аналізу: мета оцінки якості облікової інформації полягає у 
забезпеченні стейкхолдерів аналітичною інформацією, що характеризує 
поточний фінансовий стан підприємства, та ступінь досягнення 
поставлених стратегічних цілей для забезпечення 
конкурентоспроможності організації. 
Нереалізованим аспектом формування системи регулювання і оцінки 

якості облікової інформації є використання системного підходу з урахуванням 
принципів і вимог до систем менеджменту якості, встановлених Міжнародною 
організацією по стандартизації (ISO). 
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ У 
СФЕРІ ОБІГУ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ  

 
Для України, як і для будь-якої суверенної держави, питання формування 

та безпосередньої реалізації податкової політики, функціонування системи 
податкової служби, ефективного та дієвого податкового регулювання і 
здійснення контрольної діяльності на власній території завжди було й буде 
досить актуальним та вагомим. У вирішенні ряду конкретних завдань система 
податкової служби є суттєвим фактором підтримки рівноваги і створення в 
країні найсприятливіших умов для розвитку власної економіки, вагомим 
чинником структурних ринкових перетворень, важелем впливу на стан 
соціального благополуччя суспільства. 

Якість податкового контролю у сфері обігу підакцизних товарів, що охоплює 
рівень, повноту, достатність і порядок виконання  суб’єктами контрольно-
наглядової діяльності роботи із забезпечення його цілей і реалізації окремих 
процедур, є важливою передумовою ефективної діяльності підрозділів податкової 
служби. За допомогою адміністративно-правових методів та способів, 
визначених законодавством, органи державної податкової служби України 
забезпечують законний порядок обігу підакцизних товарів, здійснюють 
регулювання, пов’язане із встановленням та справлянням акцизного податку, 
процедурою контролю обігу підакцизних товарів, боротьбу з порушенням у 
даній сфері, що становить основні напрями їх діяльності, крім того, вони 
виконують інші дії, спрямовані на реалізацію податкової політики, наприклад, 
боротьбу з незаконним обігом товарів [4, c. 344]. У загальній теорії 
адміністративного права діяльність, що здійснюється за допомогою 
адміністративно-правових заходів, традиційно визнається адміністративною 
діяльністю [2, с. 5]. Таким чином, органи податкового контролю у процесі 
реалізації своїх завдань та функцій, здійснюють діяльність, розглядають як 
адміністративну [4, c. 344]. 

На нашу думку, що для вдосконалення системи перевірок органами ДПС 
України при здійсненні контрольної  діяльності за сплатою акцизного податку 
та у сфері обігу підакцизних товарів потрібно: 

– запровадити прозорі критерії для визначення періодичності перевірок 
залежно від виду та характеру діяльності підприємства, категорії уваги, 
результатів попередніх перевірок та інших даних; 

– надати право підприємствам, які здійснюють діяльність у сфері обігу 
підакцизних товарів на отримання безкоштовних консультацій з питань 
проведення перевірок та виконання обов’язкових вимог та забезпечення вільного 
доступу до планів-графіків перевірок контролюючих органів; 
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– передбачити можливість участі у процесі перевірок третіх незалежних 
осіб, зокрема, представників громадських організацій та засобів масової 
інформації; 

– формувати рейтинг підприємств – потенційних порушників 
податкового законодавства та запровадити систему управління ризиками.  

Оскільки це є важливим компонентом реформування, при якому кон-
тролюючі органи не перевіряють усі підприємства підряд, а обиратимуть для 
перевірок ті підприємства, які несуть найбільшу загрозу. Це так звана система 
ризик-менеджменту, при якій повинна бути встановлена різна періодичність 
перевірок саме для різних груп ризику. Саме на цій основі побудовано цілий ряд 
законодавчих актів у різних країнах. У результаті стане можливо скоротити 
кількість перевірок, забезпечити їх прозорість, зменшити витрати з боку держави 
та підприємців, збільшити бюджетні надходження. 

У розробленні пропозицій щодо вдосконалення податкового 
законодавства України у даному напрямі важливу роль відіграє вивчення 
досвіду країн з розвиненою ринковою економікою, використання якого (з 
урахуванням особливостей сучасного етапу розвитку економіки держави, а 
також практики роботи податкових органів на місцях), що в результаті дає 
можливість орієнтувати розроблювальні нормативні і методичні документи на 
рівень сучасних міжнародних стандартів і вимог [1, c. 167]. 

У більшості країн світу поштовхом до реформування системи контрольної 
діяльності стала її надмірна вартість, що, у свою чергу, є і тягарем для економіки. 
Зосереджується увага на спрощенні й упорядкуванні системи контролю.  

З метою підписання Угоди про асоціацію з ЄС до України серед інших 
вимог висуваються вимоги щодо наближення українського податкового 
законодавства у сфері оподаткування акцизним податком до принципів 
законодавства ЄС, що передбачає: 

– поступове наближення законодавства України у сфері оподаткування 
акцизним податком до законодавства ЄС, у тому числі акцизних ставок на 
тютюнові вироби та алкогольні напої; 

– розвиток співпраці сторін та гармонізацію політики у сфері протидії та 
боротьби із шахрайством і контрабандою підакцизних товарів; 

– вжиття заходів, що включають здійснення податкової політики і 
регулювання цін щодо тютюнових виробів та алкогольних напоїв задля 
сприяння досягненню цілей охорони здоров’я, що передбачають скорочення 
споживання тютюну та алкоголю [3, с. 4]. 

Найважливішим аспектом вітчизняного законодавства, що не відповідає 
законодавству ЄС, є значно менший рівень ставок акцизного податку з  алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів. 

Основними цілями є визначення зобов’язань з боку України в рамках 
майбутньої Угоди про асоціацію з ЄС та створення умов їх виконання з 
урахуванням рівня економічного розвитку України та захисту внутрішнього ринку 
за допомогою механізмів, які узгоджуються з правилами СОТ, є : 

– адаптація законодавства України з питань акцизного податку до 
законодавства ЄС з урахуванням економічної доцільності; 
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– набуття Україною членства в ЄС (поглибленої інтеграції); 
– обмеження шкідливого впливу від тютюнопаління; 
– удосконалення системи адміністрування (контролю і нагляду) акцизного 

податку; 
– стабільність і систематизованість законодавства; 
– збільшення  дохідної частини бюджету; 
– упровадження системи акцизних складів європейського зразка; 
– підготовка кадрів і створення інформаційної системи стосовно обігу 

підакцизних товарів. 
Акцизний податок має ряд системних недоліків, усунення яких, як ми 

вважаємо можливе шляхом:  
 відтворення природної функції акцизу щодо обмеження 

споживання шкідливих товарів шляхом поступового збільшення частки акцизу 
в ціні реалізованих підакцизних товарів за рахунок підвищення ставок 
акцизного податку на алкогольні напої, тютюнові вироби та збільшення 
мінімального податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку в твердих 
сумах;  

 зменшення доступності тютюнових виробів; 
 включення до складу алкогольних напоїв пива солодового;  
 законодавче визначення поняття "слабоалкогольні напої" з метою 

приведення національного законодавства до вимог податкового «acquis 
communautaire» ЄС та підвищення фіскального потенціалу акцизного податку; 

 запровадження реєстрації платників акцизного податку, що 
виробляють, імпортують та продають підакцизні товари, створення бази даних 
про платників та формування єдиної системи контролю за виробництвом, 
переміщенням та реалізацією підакцизних товарів на принципами Євросоюзу; 

 поступового наближення порядку контролю за виробництвом та 
обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів до законодавства ЄС; 

 запровадження режиму призупинення оподаткування під контролем 
акцизних складів при здійсненні виробництва, обігу та зберігання спирту, 
алкогольних напоїв і тютюнових виробів відповідно до законодавства 
Європейського Союзу; 

 поступове підвищення  ставок на алкогольні напої на базі 
застосування коригуючих коефіцієнтів (відповідно до індексів споживчих цін, 
динаміки зростання ринків та курсу валют); 

 уніфікація ставок на бензини моторні - запровадження єдиної 
ставки. 

Отже, використання міжнародного досвіду у контролі у сфері обігу 
підакцизних товарів є невід’ємною складовою для розвитку України. 
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ПОДАТКОВА ДОКТРИНА ДЕРЖАВИ:  
ПРІОРИТЕТИ ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРЕШКОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 
Функціонування держав в складному глобалізованому світі зумовлює 

здійснення ними вибору відповідних інструментів і заходів державного впливу 
з метою досягнення бажаних пріоритетів розвитку, нейтралізації ймовірних 
ризиків і загроз, чи протидії системним економічним кризам. При цьому, 
спектр та завдання використання інструментарію, що є індивідуальним для 
кожної конкретної країни, здійснюється на основі обраної наукової парадигми, 
яка на практиці втілюється у відповідній доктрині. 

Однак, мусимо констатувати, що з початку 90-х років минулого століття і 
донині, Україна перебуває в стані затяжної, перманентної кризи, досі 
знаходячись на стадії побудови, чи точніше сказати окреслення каркасу 
суспільної організації з постійним пошуком векторів та орієнтирів 
цивілізаційного розвитку в політичній, економічній та фінансовій сфері.  

Національна доктрина відображаючи системну модель соціально-
економічного розвитку, орієнтована на досягнення вищих суспільних ідеалів, 
які будучи множинними і взаємообумовленими, визначаються не лише 
ціннісними установками, але і існуючими перешкодами, ризиками та загрозами 
розвитку. Доктринальні пріоритети зумовлюють зміст державного управління, 
формують і запускають механізм його виконання у різних сферах життя країни.  

В цьому контексті однією з найбільш важливих для подальшого 
суспільного поступу є податкова доктрина, як узагальнений вираз основних 
принципів, норм та заходів податкового впливу, що визначені базовими в 
межах прийнятої державної політики, на основі незмінності обраного вектору 
соціально-економічного розвитку.  

В загальному, податкова доктрина є не чим іншим як концепцією 
реалізації податкової політики, що втілює систему цінностей і пріоритетів, 
державно-управлінських заходів, і дій, легалізованих відповідними 
законодавчими актами та програмними документами, які визначають 
архітектуру побудови чи реформування податкової системи держави з метою 
досягнення тактичних і стратегічних цілей суспільного розвитку, див. рис. 1. 
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Податкова доктрина 

 
Рис. 1. Цілі та пріоритети реалізації податкової доктрини держави 

Джерело: узагальнено та побудовано автором 
 
Вона, як основоположний теоретичний та політичний принцип реалізації 

процесів оподаткування виконує наступні функції: 

Цілі Пріоритети  Завдання  

Фіскальна Забезпечення 
формування 
фінансових 
ресурсів 
держави 

Перерозподіл частини національного продукту для 
забезпечення необхідого рівня державних доходів  

Створення стимулів для збільшення податкових 
поступлень 

Зниження бюджетного дефіциту 

Контроль за своєчасністю та повнотою поступлення 
податкових доходів в бюджет 

Соціальна Підтримка 
соціальної 
рівноваги в 
суспільстві 

Реалізація соціальних зобов’язань для всіх категорій 
громадян, підтримка малозабезпечених верств 

Розв’язання соціальних диспропорцій податковими 
методами 

Стимулювання інвестицій в розвиток людського 
потенціалу 

Попередження соціальної напруги в суспільстві

Економічна Створення 
стимулів 
економічного 
розвитку 

Стимулювання позитивних структурних зрушень в 
економіці 

Створення ефективних умов господарювання для 
платників в різних економічних умовах 

Усунення структурних диспропорцій суспільного 
відтворення 

Екологічна Забезпечення 
охорона нав-
колишнього 
середовища 

Забезпечення раціонального природокористування

Створення компенсаційного механізму за 
користування природними ресурсами 

Стимулювання інвестицій за охорону природного 
капіталу для майбутніх поколінь 

Міжнародна Захист фіска-
льних інтере-
сів держави 

Захист національного товаровиробника 

Усунення практики подвійного оподаткування 

Гармонізація митного оподаткування 
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1) забезпечує визначення філософського (світоглядного) сприйняття 
податку як усвідомленої суспільної необхідності; 

2) формує соціально-економічні орієнтири розвитку суспільства, які 
досягаються державою за допомогою інструментів і заходів податкової 
політики; 

3) втілює методологічні основи і принципи податкових взаємовідносин, 
виходячи з положень економічних парадигм про закономірності 
функціонування держави, забезпечення виконання нею основних функцій. 

В масштабах національної економіки, такими цілями є: 
1) задоволення соціально-значущих потреб суспільства в сфері 

національної безпеки, освіти, науки, охорони здоров'я, культури, правопорядку, 
та ін. Попри бажання суспільних верств в якомога більшому забезпеченні 
фінансування, його рівень визначає держава, виходячи з політичних пріоритетів 
і бюджетних можливостей; 

2) забезпечення стабільності функціонування національної економіки, 
зокрема, підтримка нерентабельних, але економічно чи соціально важливих 
галузей. Постановка соціально-економічних орієнтирів розвитку визначає 
кінцеву соціальну зворотність податку [1, с. 37].  

Слід відмітити, що фіскальні цілі є переважаючими над іншими, тому не 
дивлячись на те, що соціальні, економічні, екологічні та інші орієнтири є 
важливими для реалізації, все ж вони є вторинними, оскільки їх досягнення є 
можливим лише після забезпечення їх фінансування. 

Податкова доктрина, як правило є незмінною і може корегуватися лише у 
випадку кардинальних змін політичного чи соціально-економічного характеру 
суспільних трансформацій.  

В сучасному суспільстві існують декілька різновидів податкових доктрин, 
проте, виділяють дві крайні форми їх реалізації: ліберально-обмежену та 
соціально-навантажену [2, с. 125]. Перша форма, характерна для країн, з 
ліберально-ринковою моделлю господарювання, в межах якої жорстко 
обмежується частка податкових вилучень при відповідному обмеженні 
соціальних пільг; друга характеризує соціально орієнтовану модель розвитку 
економіки і передбачає достаньо високий рівень оподаткування як для 
підприємств і корпорацій, так і громадян.  

Аналіз податкової політики будь-якої розвиненої країни Заходу засвідчує, 
що майже всі вони у ХХ ст. використовували одну із двох моделей податкових 
доктрин. Проте, суспільні трансформації зумовлені як світовою фінансовою 
кризою так і процесами глобалізації, що мають місце у ХХІ ст. характеризують 
поступову зміну ознак базових податкових доктрин як еволюційних 
метаморфоз наукових парадигм оподаткування. Впродовж останніх десятиліть 
кожна з моделей плавно еволюціонувала, змінивши як обсяги та структуру 
оподаткування, так і соціальні пріоритети розвитку держави.  

Беззаперечним є те, що вироблення оптимальної податкової доктрини є 
надвичайно важливим завданням, особливо для країн, що знаходяться в умовах 
трансформаційних перетворень. Таким країнам одночасно доводиться 
вирішувати суперечливі завдання, які з одного боку зводяться до пошуку 
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інвестицій та створення сприятливих умов для підприємницької діяльності (що 
зумовлює низький рівень оподаткування), а з іншого - забезпечення 
соціального захисту хоча б на мінімально прийнятному для більшості громадян 
суспільства рівні (що вимагає високих розмірів соціальних внесків). 

Така складна діалектика суспільного розвитку, що на жаль властива на 
сьогоднішній день вітчизняним фіскальним технологіям на фоні відсутності 
розуміння соціально –економічної ролі оподаткування, його тактичних та 
стратегічних пріоритетів розвитку, констатує не лише незавершенність 
формування податкової докрини, але і обумовлює часті і неефективні 
корегування податкового законодавства. Факторами, що зумовлюють 
аморфність української доктрини оподаткування є: 

1) відсутність цілеспрямованості реалізації заходів податкового впливу, 
встановлення різноманітних, часто суперечливих чи несумісних вимог; 

2) нечіткість пріоритетів економічної доктрини країни, як першооснови 
реалізації податкової політики, неузгодженість окремих її елементів 
(структурної, інноваційної, інвестиційної, бюджетної тощо); 

3) формування податкової політики держави в результаті компромісу між 
владою і різними лоббіськими групами, що унеможливлює досягнення 
ефективності чи справедливості реалізації процесів оподаткування; 

4) використання регресивних технологій оподаткування доходів, попри 
задекларовані принципи прогресивності, пропорційності та соціальної-
орієнтації, нерівномірність розподілу податкового тягара.  

Резумуючи, мусимо констатувати, що на сьогоднішній день життєво-
важливими для нації є питання вибору національних дороговказів, 
викристалізованих світовою економічною наукою у вигляді світоглядних 
парадигм, використання яких спрятиме не лише виходу держави з системної 
кризи, але і виведення її на новий рівень еволюції, відповідно до встановлених 
пріоритетів та ідеалів цивілізаційного розвитку.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ 
 

Развитие и становление налоговой системы любого государства является 
сложным процессом, который длится на протяжении десятилетий. О силе 
государства в экономическом аспекте можно судить исходя из ряда 
показателей: уровня благосостояния граждан, динамики макроэкономических 
показателей и способности выполнять взятые на себя обязательства. Для 
достижения надлежащего уровня развития государства применяется ряд 
фискальных инструментов, зависящие от разнообразных факторов, включая 
исторические и геополитические. 

Исследованию различных аспектов развития налоговых систем 
посвящены работы отечественных и зарубежных ученых, таких как Белоус В. 
Т., Кучерявенко Н. П., Меркулова Т. В., Олефир В. И., Онишко С. В., Поповича 
В.Н. и другие.  

Украина и Российская Федерация после распада СССР оказались на 
одинаковом начальном этапе формирования налоговых систем, однако, 
экономические и политические условия, которые оказали влияние на 
становление, привели к  различным сформировавшимся налоговым платежам и 
системам в целом. Рассматривая налоговую систему Российской Федерации, 
следует отметить, что согласно Налоговому кодексу Российской Федерации 
части первой налоговая система в отличие от двухуровневой налоговой 
системы Украины имеет трехуровневый характер: налоги взимаются на 
федеральном, региональном и местном уровнях. 

Согласно Налогового Кодекса Российской Федерации к федеральным 
налогам и сборам относятся: налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на 
доходы физических лиц,  налог на прибыль организаций,  налог на добычу 
полезных ископаемых, водный налог,  сборы за пользование объектами 
животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов, 
государственная пошлина; к региональным налогам - налог на имущество 
организаций, налог на игорный бизнес, транспортный налог; к местным 
налогам - земельный налог, налог на имущество физических лиц [1]. 

Бюджетный строй Российской Федерации предусматривает, что 
региональные местные налоги служат лишь дополнением в прибыльной части 
соответствующих бюджетов, где главной частью при их формировании 
являются отчисления из федеральных налогов. 

Налоговые системы России и Украины имеет ряд общих и отличных черт. 
Существует ряд общих налоговых платежей, к которым относятся НДС, акциз, 
налог на доходы физических лиц, земельный налог, социальные взносы и др. 
(табл. 1). 



Таблица 1 
Сравнение основных платежей Украины и Российской Федерации 

Плательщики Ставка Объект  

Украина Россия Украина Россия Украина Россия 

Н
ал
ог

 н
а 
п
р
и
бы

л
ь 

К числу резидентов НКУ относит:  
1) юридических лиц и их обособленных лиц, 
которые образованы и осуществляют свою 
деятельность в соответствии с законодательством 
Украины с местонахождением, как на ее 
территории, так и за ее пределами;  
2) дипломатические представительства, 
консульские учреждения и другие официальные 
представительства Украины за границей, 
которые имеют дипломатические привилегии и 
иммунитет;  
3) физических лиц — резидентов,  имеющих 
место проживания в Украине. 
К числу нерезидентов НКУ относит:  
1) иностранные компании, организации, 
образованные в соответствии с 
законодательством других государств, их 
зарегистрированные (аккредитованные или 
легализованные) в соответствии с 
законодательством Украины филиалы, 
представительства и другие обособленные 
подразделения с местонахождением на 
территории Украины;  
2)дипломатические представительства, 
консульские учреждения и другие официальные 
представительства других государств и 
международных организаций в Украине;  
3) физических лиц, которые не являются 
резидентами Украины. 

Налогоплательщиками налога 
на прибыль организаций 
(далее в настоящей главе - 
налогоплательщики) 
признаются: 
1) российские организации; 
2) иностранные организации, 
осуществляющие свою 
деятельность в РФ через 
постоянные 
представительства и (или) 
получающие доходы от 
источников в РФ. 
 18 % 

 
(с 2014 года) 

20 %, 
 

При этом: 
1)  2 % 
(зачисляет-ся в 
федераль-ный 
бюджет); 
2) 18 % 
(зачисляет-ся в 
бюджеты 
субъектов РФ) 

В соответствии с п.п. 134.1.1 
НКУ объектом 
налогообложения является 
прибыль с источником 
происхождения на территории 
Украины и за ее пределами, 
которая определяется путем 
уменьшения суммы доходов 
отчетного периода на 
себестоимость реализованных 
товаров, выполненных работ, 
предоставленных услуг и 
сумму других расходов 
отчетного периода.. 

Объектом налогообложения по налогу 
на прибыль организаций  признается 
прибыль, полученная 
налогоплательщиком. 
Прибылью в целях настоящей главы 
признается: 
1) для российских организаций, не 
являющихся участниками 
консолидированной группы 
налогоплательщиков, - полученные 
доходы, уменьшенные на величину 
произведенных расходов. 
2) для иностранных организаций, 
осуществляющих деятельность в РФ 
через постоянные представительства, - 
полученные через эти постоянные 
представительства доходы, 
уменьшенные на величину 
произведенных этими постоянными 
представительствами расходов. 
3) для иных иностранных организаций - 
доходы, полученные от источников в 
РФ.  
4) для организаций - участников 
консолидированной группы 
налогоплательщиков - величина 
совокупной прибыли участников 
консолидированной группы 
налогоплательщиков. 
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1) физическое лицо – резидент, которое получает 
доходы как из источника их происхождения в 
Украине, так и иностранные доходы; 
2) физическое лицо – нерезидент, который 
получает доходы из источника их происхождения 
в Украине; 
- налоговый агент. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) физическое лицо, 
являющиеся налоговыми 
резидентами РФ, а также 
физические лица, 
получающие доходы из 
источников, в РФ, не 
являющиеся налоговыми 
резидентами РФ. 

1) 17 % - если 
доход 
превышает 10 
мин. 
заработных 
плат, т.е. 12180 
грн. в месяц 
 
 
2) 15 % - если 
доход меньше 
10 мин. 
заработных 
плат, т.е. 12180 
грн. в месяц 

13 % 

1) общий месячный (годовой) 
облагаемый налогом доход; 
2) доходы из источника их 
происхождения в Украине, 
которое окончательно 
облагаются налогом во время 
их начисления (выплаты, 
предоставления); 
3) иностранные доходы – 
доходы (прибыль), полученные 
из источников за пределами 
Украины. 
Объектом налогообложения 
нерезидента является: 
1) общий месячный (годовой) 
облагаемый налогом доход из 
источника его происхождения в 
Украине; 
2) доходы из источника их 
происхождения в Украине, 
которые окончательно 
облагаются налогом во время 
их начисления (выплаты, 
предоставления) 

доход, полученный 
налогоплательщиками: 
1) от источников в РФ и (или) от 
источников за пределами РФ - для 
физических лиц, являющихся 
налоговыми резидентами РФ; 
2) от источников в РФ - для физических 
лиц, не являющихся налоговыми 
резидентами РФ. 
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1) юридические лица (кроме плательщиков ед. 
налога IV группы за ставкой 5%) и физические 
лица – предприниматели (кроме плательщиков 
единого налога I и II группы, а также III группы 
за ставкой 5%); 
2) исключением из предыдущего правила 
являются юридические лица и физические лица – 
плательщики единого налога, в которых объем 
снабжения работ (услуг) предоставленных 
др.плательщикам НДС за последних 12 
календарных месяцев превысил 300 тыс. грн.; 
3) юридические лица, которые не являются 
субъектами ведения хозяйства; 
4) физические лица, которые ввозят товары на 
таможенную территорию Украины; 
5) представительств нерезидента, которые не 
имеют статусу юридического лица. 
6) лица, которые уже зарегистрированы; 
7) лица, которые регистрируются в добровольном 
порядке (ст. 182 НКУ); 
8) лица, которые подлежат обязательной 
регистрации (ст. 181 НКУ). 

организации; 
индивидуальные 
предприниматели; лица, 
признаваемые 
налогоплательщиками НДС в 
связи с перемещением 
товаров через таможенную 
границу. 

0 – 20 % 0–18 % 

1) продажа товаров (работ, 
услуг) на таможенной 
территории Украины;  
2) ввоз (пересылка) товаров на 
таможенную территорию 
Украины и получение работ 
(услуг), которые 
предоставляются 
нерезидентами для их 
использования или 
потребления на таможенной 
территории Украины; 
3) вывоз (пересылка) товаров за 
пределы таможенной 
территории Украины и 
предоставление услуг 
(выполнение работ) для их 
потребления за пределами 
таможенной территории 
Украины 

1) реализация товаров (работ, услуг) на 
территории РФ, в том числе реализация 
предметов залога и передача товаров 
(результатов выполненных работ, 
оказание услуг) по соглашению о 
предоставлении отступного или 
новации, а также передача 
имущественных прав. 
2) передача на территории РФ товаров 
(выполнение работ, оказание услуг) для 
собственных нужд, расходы на которые 
не принимаются к вычету (в том числе 
через амортизационные отчисления) при 
исчислении налога на прибыль 
организаций; 
3) выполнение строительно-монтажных 
работ для собственного потребления; 
4) ввоз товаров на территорию РФ и 
иные территории, находящиеся под ее 
юрисдикцией. 
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владельцы земельных участков, долей, паев и 
землепользователи 

организации и физические 
лица, обладающие 
земельными участками. За 1 га с/х 

угодий: 
1) 0,1 - для 
пашни, 
сеножатей и 
пастбищ; 
 
2) 0,03 - для 
многолетних 
насаждений 

1) 0,3 % в 
отношении 
земельных 
участков: для 
ведения с/х и 
садоводства, для 
жилищного 
строительства 
 
2) 1,5 %  в 
отношении 
прочих 
земельных 
участков 

земельные участки 
(собственные или в 
пользовании); собственные 
земельные доли (паи) 

земельные участки, расположенные в 
пределах муниципального образования 
(городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга), на 
территории которого введен налог. 

Источник: составлено авторами на основании [1,2] 



Для Украины имело бы положительное влияние применение опыта 
налогообложения Российской Федерации на местном уровне, а именно 
введение  налога на имущество организаций - этот налог имеет широкую 
налоговую базу и смог бы обеспечить значительный размер поступлений в 
местные бюджеты. Однако, как и в системе налогообложения Украины, в 
российской системе наибольшим недостатком является то, что наибольшую 
часть налоговых поступлений в федеральный бюджет составляют поступления 
от НДС, тогда как в большинстве развитых стран мира уже основную часть 
налоговых поступлений составляют прямые налоги.  

Таким образом, основываясь на результатах проведенного исследования, 
возможно, сделать вывод о том, что Украина и Россия имели тесные 
хозяйственные связи и аналогичные фискальные инструменты в течение 
длительного исторического периода, что рассматривалось как положительный 
аспект в разрезе сотрудничества дружеских государств. Однако, в сложившейся 
политической ситуации, в случае присоединения к Российской Федерации 
отдельных регионов Украины, значительно уменьшается доходная часть 
бюджета, которая пополнялась за счет местных налогов и сборов от данных 
территориальных единиц. При этом данные регионы не будут иметь 
значительных преград для вхождения в трёхуровневую налоговую систему РФ 
из-за той экономической политики, которая ранее велась между государствами, 
также исходя из анализа, многие ранее уплачиваемые налоги будут иметь 
заниженные ставки по сравнению с украинскими. 

 
Литература: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации: [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://base.garant.ru/10900200/  

2. Податковий кодекс України: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17  
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аспірант 

Львівська державна фінансова академія 
 

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ 
СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 
Європейська інтеграція завжди була політичним і економічним процесом, 

відкритим для всіх європейських країн, готових підписати установчі договори 
та приєднатися до всього масиву законодавства ЄС.  

Однією із важливих умов вступу України до ЄС є необхідність 
модернізації власної податкової системи і ця необхідність постала перед 
Україною з прийняттям 27 серпня 1991 року Акту проголошення незалежності. 
Новостворена на той час податкова система України виявилась неспроможною 
виконати одне із основних завдань – перехід до ринкової економіки. 
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Чинна податкова політика виявилась неефективною в умовах перехідної 
економіки, неспроможною повноцінно та якісно наповнювати дохідну частину 
бюджету, тому останні роки в Україні вже досить гостро стоїть проблема її 
модернізації. 

Податкова політика Європейського Союзу – система заходів, які 
провадяться інститутами та органами Європейського Союзу, а також його 
державами-членами, з метою гармонізації податкового законодавства держав- 
членів ЄС для усунення податкових бар’єрів на внутрішньому ринку 
Європейського Союзу, забезпечення реалізації основних свобод, передбачених 
договором про Європейський Союз (свободи переміщення товарів, осіб, послуг 
і капіталів), неприпустимості недобросовісної податкової конкуренції 
юрисдикцій держав - членів ЄС, неприпустимості податкової дискримінації на 
внутрішньому ринку, вироблення нових принципів та механізмів усунення 
подвійного оподаткування, а також забезпечення боротьби з податковими 
правопорушеннями [4]. 

Податкову модернізацію в Україні розпочато з удосконалення 
нормативно-правової бази та адаптації її до норм і стандартів ЄС, тому що 
податкові відносини в суспільстві можуть існувати і розвиватись тільки за 
наявності нормативної бази, яка не суперечить чинному законодавству України. 

Проблема побудови ефективної податкової системи – одна із найбільш 
актуальних в процесі становлення в Україні ринкових відносин та інтегрування 
української економіки в світовий ринок.  

Існуюча податкова система України характеризується наступними 
негативними рисами, зокрема: 

1. Обтяжливість  –   у 2011 році за рівнем податкового навантаження 181 
місце, за рівнем корупції – 153 місце (із 183 країн світу). Податковим кодексом 
України передбачено  23 загальнодержавних та місцевих податків і зборів, в 
цей час як у Китаї – 7, у США -11, у Росії-11, у Чехії-12 [1]. 

2. Складність та нестабільність законодавства –  Закон України «Про 
податок на додану вартість» та Податковий кодекс України мають численну 
кількість змін та доповнень; 

3. Відсутність системності та послідовності – зниження ставок повинно 
супроводжуватися скороченням пільг, а не навпаки. У більшості регіонів 
України суми наданих преференцій перевищують  річні надходження до 
Державного бюджету; 

4. Тіньовий сектор економіки –  від 47 до 53 % ВВП України, середній 
показник країн ЄС – 20,7 % (Австрія - 5,8%, Німеччина – 13 %,  Італія – 20 %,  
Бельгія – 28 %); 

5. Збитковість  –   за останні 5 років  40 %  СГД офіційного сектору 
економіки України були збитковими, а весь податковий тягар лягав на третину 
підприємств; 

6. Загострення корупції  – щороку близько 20 млрд. грн. сплачується СГД в 
різній формі за реєстрацію, лобіювання в парламенті інтересів платників щодо 
надання преференцій (переважно для галузей, які перебувають у стагнації). 
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Адаптація вітчизняного податкового законодавства до стандартів 
Європейського Союзу передбачає наближення та поступове приведення 
українського законодавства з питань оподаткування у відповідність до 
законодавства ЄС. Крім того, закріплення її як обов’язку, згідно з Угодою про 
партнерство та співробітництво між Україною та ЄС, передбачає не тільки 
спрямування, прагнення Української держави до створення політичної асоціації 
та економічної інтеграції з ЄС, але й сприяє здійсненню системних реформ, 
зокрема розвитку і зміцненню демократичних інститутів. Однією із складових  
цієї політики є визначення податкових правил, які повинні  бути нейтральними 
з погляду конкуренції  у ЄС і водночас підвищували б конкурентоспроможність  
підприємств на міжнародному рівні. 

Отже, вітчизняне податкове законодавство потребує більш тісного 
узгодження з законодавством Європейського Союзу. Очевидно, слід активніше 
вдаватися до практики зміцнення позиції вітчизняного бізнесу в міжнародній 
конкурентній боротьбі за рахунок зменшення частки податків у витратах 
підприємств і скорочення витрат часу платників на нарахування й сплату 
податків; підвищення ефективності адміністрування податків; побудова 
цілісної й всеосяжної законодавчої бази з питань оподаткування, гармонізовану 
із законодавством ЄС; встановлення податкової справедливості для 
відновлення рівних умов конкуренції в економіці України; зменшення глибини 
соціальної нерівності. Водночас, має бути запроваджений жорсткий та 
ефективний контроль за використанням державних фінансів, який відповідав би 
принципам та нормам фінансового контролю в країнах ЄС. 
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СЕКЦІЯ 7.  Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності 
 

Сербов Н.Г. 
к.г.н., доцент 

Одесский государственный экологический университет  
 

РИСКИ ПРИ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
В ВОДНЫХ БАССЕЙНАХ УКРАИНЫ 

 
При разработке и реализации природоохранных проектов, направленных 

на улучшение безопасного и сбалансированного развития экономико-
экологических систем в водных бассейнах Украины необходимо определять не 
только их общую экономическую эффективность, но и их эффективность 
экологического характера. Экономико-экологический эффект определяется как 
наличие  предотвращённого экономического  ущерба,  который  появляется в 
результате  улучшения  экологической ситуации и определяется как разность 
между потенциальным и остаточным экономическим ущербом [1, с. 132; 5, с. 
65; 6, с. 187]. Экономический эффект в этом случае определяется в виде суммы 
дополнительных доходов предприятия, полученных от реализации данного 
природоохранного инновационного проекта. 

Если инвестирование разработки и внедрения в практическую 
производственную и хозяйственную деятельность производственно-
хозяйственных объектов сопряжено с большим риском, то для оценки 
экономико-экологической целесообразности разработки и практического 
использования данного проекта целесообразно использовать методы, которые 
позволять определить период окупаемости проекта исходя из оценки периода, 
за который исходные инвестиции будут полностью возмещены за счет 
денежных средств инвестора из дополнительной прибыли, образующейся при 
появлении условий улучшения экономико-экологической безопасности и 
сбалансированности развития экономико-экологических систем [2, с. 224; 7, с. 
120]. 

Источниками рисков в данном случае могут быть: изменчивость 
экономической и экологической ситуации в стране или в отдельных регионах; 
нестабильность политической ситуации; появление и развитие аварийных 
ситуаций; возникновение и развитие катастроф гидрометеорологического или 
экологического характера; террористические действия и т.д. 

Необходимо учитывать, что первоначально риски оказывают скрытое 
негативное влияние на экономическую и экологическую эффективность 
проекта, которое скрывается в стохастических колебаниях тех или иных 
параметрах природоохранного процесса. Для выявления возможности 
появления экономического или экологического риска при реализации тех или 
иных природоохранных мероприятий необходимо использовать специальные 
методы вероятностного прогноза значений исследуемого показателя 
природоохранного процесса [5, с. 67; 8, с. 44]. 
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Антикризисные меры должны представлять собой приведение комплекса 
природоохранных мероприятий в соответствии с  внутренней динамикой 
изменения экономико-экологической ситуации, в соответствие с меняющейся 
внешней ситуации. 

Проведённые исследования [3, с. 87; 5, с. 66; 9, с. 270] показывают, что 
риски по своим характеристикам делятся на следующие группы: внутренние, 
внешние, обоснованные, случайные, микроуровневые, макроуровневые, 
объективные, субъективные, системные, текущие, прогнозируемые, страхуемые 
и т.д. 

Практическая деятельность большинства объектов хозяйствования в 
водных бассейнах Украины показывает, что при осуществлении 
природоохранной деятельности для обеспечения безопасного развития 
экономико-экологических систем целесообразно применять прогнозирование 
возможности возникновения риска, представляющего собой источник развития 
кризисных явлений в данном виде деятельности. Это позволяет осуществлять 
антикризисные мероприятия в плановом порядке. 

Одним из факторов, способствующих появлению и развитию рисков при 
внедрении достижений науки и техники в природоохранную деятельность, 
является наличие запаздывания в реакции экономико-экологической системе на 
результаты природоохранной деятельности. 

Исследования показывают, что имеется два источника появления 
запаздывания в реакции экономико-экологической системы на проведение 
природоохранных действий [3, с. 91; 9, с. 271]:  

- объёмность экономико-экологических систем, что приводит к 
инерционности в проявлении результатов природоохранной деятельности и как 
следствие появление ложного представление о неэффективности воздействия 
на экономико-экологическую ситуацию со стороны используемых при 
осуществлении природоохранных мероприятий достижений науки и техники; 

- временная задержка при реализации достижений науки и техники при 
выполнении природоохранных программ, которая возникает при 
неудовлетворительной организации указанных природоохранных действий, при 
отсутствии необходимых законодательных и нормативных актов, при наличии 
недостаточного финансирования. 

Можно выделить следующие четыре вида запаздывания реакции 
экономико-экологической системы на использование достижений науки и 
техники при обеспечении безопасности и сбалансированности в развитии 
экономико-экологических систем [3, с. 93; 10, с. 110]: 

- запаздывание начала реакции по отношению к моменту начала 
воздействия на экономико-экологическую систему со стороны достижений 
науки и техники при осуществлении природоохранной деятельности; 

- стратегическое запаздывание, в результате наличия которого реакция 
экономико-экологической системы наступает только после внедрения всех 
предполагаемых вариантов достижений науки и техники в совершенствование 
природоохранной деятельности для обеспечения  безопасного развития 
экономико-экологических систем; 
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-  запаздывание, вызванное угрозой изменения статуса данной экономико-
экологической системы водного бассейна, в результате чего требуется 
появление дополнительных нормативных и законодательных актов, 
дополнительных организационных мер по использованию данных достижений 
науки и техники; 

- запаздывание, вызванное инерционность мышления исполнителей, 
психологической их неподготовленностью к внедрению такого рода новшеств 
и, следовательно, к появлению ложных оценок в экономической и 
экологической эффективности внедряемых достижений науки и техники. 

Различные виды рисков проявляются в зависимости от наличия внешних 
и внутренних факторов: сложившаяся в данный момент экономическая и 
экологическая ситуация, наличие инвесторов, готовых предоставить 
инвестиции в нужных объёмах, наличие необходимого оборудования, наличие 
соответствующим образом подготовленных кадров, наличие методик, 
обеспечивающих внедрение в практическую природоохранную деятельность 
соответствующих достижений науки и техники, наличие законодательных и 
нормативных актов, обеспечивающих правомерность использования 
соответствующих достижений науки и техники в природоохранных программах 
при обеспечении безопасного развития экономико-экологических систем [2, с. 
224; 4]. 

Большое значение в эффективном использовании достижений науки и 
техники для обеспечения безопасного и сбалансированного развития 
экономико-экологических систем, в предотвращении появления рисков при 
этом имеет организация прогнозирования, направленное на выявление 
возможных положительных изменений в безопасном развитии экономико-
экологических систем. Успешное осуществление такого прогнозирования 
позволяет в значительной степени снизить вероятность появления рисков. 
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СЕКЦІЯ 8.  Математичні методи в економіці 
 

Рябенко А.Є., к.ф.-м.н., доцент,   
Романіченко Г.В., старший викладач 

Запорізький національний технічний університет 
 
ТЕОРЕТИКО-ГРАФОВА ПОСТАНОВКА БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ 

ЗАДАЧІ ФОРМУВАННЯ 2-ЕЛЕМЕНТНИХ ЦІЛЬОВИХ ГРУП 
ВИКОНАВЦІВ 

 
В практиці управління колективами досить часто виникають задачі 

формування цільових груп. Цільові групи – це форми горизонтального контакту 
для розв’язання загальних проблем підрозділів загального профілю. В роботі 
досліджується проблема розбиття на малі підгрупи множини малознайомих між 
собою виконавців з метою виконання цими підгрупами єдиного завдання згідно 
з принципом «єднання однодумців», тобто враховуючи психологічну 
сумісність. Під психологічною сумісністю розуміється здібність до сумісної 
діяльності, в основі якої лежить оптимальне сполучення особистих якостей в 
колективі. 

В роботі пропонується математична модель формування малих робочих 
груп, яка є багатокритеріальною задачею побудови досконалого 
паросполучення на зваженому графі. 

При побудові моделі формування малих груп з двох виконавців 
припустимо, що є визначеною множина потенціальних виконавців та маються 
результати психологічного тестування. При моделюванні процесу формування 
малих робочих груп формулюється математична постановка 
багатокритеріальної задачі на повному графі  EVG , . Множина вершин 

 графу G відповідає множині потенціальних 
учасників малих робочих груп. Кожне ребро 

  NllnvvvV n  ,2,,...,, 21

Eeij   графу  EV , G   є взваженим 

числом jinjiwww jiijij  ,1,,, , , що відібражає ступінь психологічної 

сумісності i -го та j -го учасника. При повному збігу результатів тестування  и i

j , jinji  ,,1,   участников вага  має нульове значення ijw 0ijw . 

Припустимим розв’язком задачі, що формулюється на повному графі  EV ,G  є 
досконале паросполучення


  EEEVx  ~

,
~

, . 
Множину усіх припустимих розв’язків на графі  EVG ,  позначимо через 

. На множині Х є визначеною векторна цільова функція (ВЦФ).  xGXX  )(

),,( 321 FFFF  ,      (1) 
що складається з двох критеріїв виду MINSUM та одного критерію виду 
MINMAX. 

ВЦФ (1) визначає в X паретовську множину X
~ , яка складається з усіх 

паретовських оптимумів . Усяка пара паретовських оптимумів Xx
~~ Xxx

~~,~
21   

вважається еквівалентною, якщо виконується рівність значень ВЦФ: 
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)~()~( 21 xFxF 

)

. Тому буде розглядатися проблема знаходження повної множини 
альтернатив (ПМА), потужність якої мінімальна при виконанні рівності 

~
()( 0 XFXF  , де . XXXxxFXF  *** }:)({)(
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СЕКЦІЯ 9.  Державне управління, самоуправління та державна служба 
 

Бабаєв В.Ю. 
к.держ.упр., доцент, 

Харківський регіональний інститут державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові України 

 
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО 

СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 

Аграрний сектор економіки України традиційно є низько технологічною 
галуззю з обмеженими можливостями щодо розробки, виробництва і 
комерціалізації інноваційних продуктів, процесів і технологій. Інновації в 
аграрному секторі переважно охоплюють: придбання нових для України (але 
розповсюджених у розвинутих країнах) технічних засобів виробництва та 
обладнання; придбання нових сортів рослин та порід тварин; використання 
сучасних закордонних технологій переробки сільськогосподарської сировини 
та ін.. У таких умовах інноваційний розвиток аграрного сектора у перспективі 
буде мати наздоганяючий характер. При цьому слід відмітити, що у розвинутих 
країнах світу інноваційний розвиток (в тому числі і аграрного сектора 
економіки) спрямовується на дослідження, розробку і комерціалізацію 
інноваційної продукції та технологій шостого технологічного укладу (це, 
зокрема, нанотехнології, біотехнології, що базуються на досягненнях 
молекулярної біології та генної інженерії, робототехніка, системи штучного 
інтелекту, глобальні інформаційні системи, інформаційно-комунікаційні 
технології нового покоління, когнітивні технології та екологічно чиста 
енергетика тощо). 

Тож сьогодні, інноваційний розвиток аграрного сектора економіки слід 
спрямовувати: у довгостроковій перспективі – на створення і використання 
інновацій шостого технологічного укладу; у коротко- та середньостроковій 
перспективі – на поширення інновацій, що відносяться до п’ятого 
технологічного укладу (зокрема, у сфері мікроелектроніки, інформатики, 
біотехнологій, нових видів енергії, матеріалів, супутникового зв'язку, створення 
єдиної мережі великих, середніх і малих компаній, що об’єднані на основі 
Інтернету і взаємодіють в сфері технологій, контролю якості продукції, 
планування інновацій та ін.). 

Це, в свою чергу, вимагає удосконалення державної інноваційної 
політики, активної регуляторної діяльності держави та запровадження дієвого 
механізму державної підтримки інноваційної діяльності.  

Державну підтримку інноваційного розвитку аграрного сектора 
економіки України можна розглядати як механізм стимулювання інноваційної 
діяльності в аграрному секторі відповідно до національних, галузевих і 
регіональних пріоритетних напрямів інноваційного розвитку. 

У загальному вигляді державне стимулювання інноваційної діяльності 
може здійснюватися через: створення економічних умов, що ефективно 
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впливають на розробку нових видів техніки та технологій, – податкову, 
патентну і фінансово-кредитну політику, систему державних закупівель, 
створення наукових технопарків та інших технопаркових структур тощо; пряме 
або непряме фінансування НДДКР [1]. 

Узагальнюючи закордонний досвід, вчені виділяють такі заходи 
державної підтримки інноваційної діяльності: гнучка податкова політика з 
численним набором пільг та регулярним їх переглядом; пряме фінансування 
витрат на НДДКР, державне замовлення; надання позичок, у т.ч. без виплати 
відсотків; конкурсне фінансування розробок; створення фондів впровадження 
інновацій з урахуванням ризику; амортизаційна політика; прямі бюджетні 
дотації, які виділяються підприємствам, що освоюють нову продукцію, або її 
споживачам; допомога в патентній діяльності; пільгова сплата мита при 
отриманні охоронних документів; пенсійні та страхові пільги для інноваторів, 
оплата членства у наукових товариствах, сплата проїзду на наукові конференції 
тощо; моральне заохочення авторів винаходів: присудження спеціальних 
почесних звань, членство в клубах винахідників, видача грамот, медалей, 
посвідчень, публікації про авторів і т.п.; законодавчий захист прав винахідників 
на інтелектуальну власність; створення широкої мережі спеціалізованих 
державних служб зі стимулювання інноваційної діяльності: фінансова, 
інформаційна підтримка, допомога в патентуванні і впровадженні; 
стимулювання різноманітних недержавних форм підтримки інноваційної 
діяльності [2, с. 85-86]. 

Стосовно аграрного сектора, до цих заходів можна додати повернення 
НДС з вимогою витрати цих сум на організацію інноваційної діяльності, 
часткову компенсацію вартості складної закордонної техніки, часткову 
компенсацію кредитної ставки, численні дотації та ін.. 

Найбільш важливими інструментами державного стимулювання 
інноваційної діяльності є фінансово-економічні важелі, проте, їх застосування 
вимагає обґрунтованого визначення державних (або національних) пріоритетів 
інноваційного розвитку.  

У нормативно-правових актах, що стосуються регулювання 
інноваційного розвитку одним із 7 пріоритетних стратегічних напрямів 
інноваційної діяльності на 2011-2021 роки визначено технологічне оновлення 
та розвиток агропромислового комплексу. Для виконання цього стратегічного 
(на 10 років) напряму визначено вісім середньострокових (до 5 років) 
пріоритетів: розроблення та впровадження технологій адаптивного 
ґрунтоохоронного землеробства; розроблення та впровадження технологій 
виробництва, збереження і переробки високоякісної рослинницької продукції; 
розроблення та впровадження технологій виробництва діагностикумів 
захворювань рослин; розроблення та впровадження технологій виробництва 
діагностикумів захворювань тварин і засобів їх захисту; технологічне 
оновлення виробництва продукції скотарства та свинарства; розроблення та 
впровадження технологій створення високопродуктивних альтернативних 
джерел для отримання пального; розроблення та впровадження новітніх 
біотехнологій у рослинництві, тваринництві та ветеринарії; розроблення та 
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впровадження технологій виробництва продуктів дитячого та дієтичного 
харчування [3].  

Як бачимо, ці напрями достатньо вдалі, проте, магістральним напрямом 
слід визначити формування і розвиток аграрної економіки знань, що, в свою 
чергу, вимагає реалізації таких піднапрямів: 

 побудова високотехнологічного наукомісткого агропромислового 
виробництва спрямованого на створення і реалізацію переважно 
зовнішнім споживачам інноваційної продукції; 

 запровадження електронного сільського господарства; 
 створення нової аграрної інноваційної системи; 
 розробка та запровадження автоматизованої системи науково-

технологічного моніторингу; 
 створення і функціонування віртуальних елементів інноваційної 

інфраструктури; 
 побудова загальнонаціональної науково-виробничо-інноваційної 

кооперативної мережі; 
 використання аерокосмічних та роботизованих технологій управління 

виробничими процесами та ін. 
Для реалізації вказаних напрямків необхідно розробити та запровадити 

новий комплекс заходів державної підтримки інноваційного розвитку аграрного 
сектора економіки України. Ці заходи можна згрупувати за сімома напрямками: 
нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності; інституційна 
підтримка інноваційних процесів в АПК; інформаційно-комунікаційна 
підтримка; науково-освітня підтримка; гнучке фінансово-економічне 
стимулювання; організаційне сприяння; зовнішньоекономічна підтримка 
вітчизняних інноваторів. 
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНІСТІ В УКРАЇНІ 
 

Модель  розвитку будь-якої країни повинна бути засновано на принципах 
інноваційного розвитку всіх галузей економіки. Особливо це є актуальним для 
України. 

В умовах суспільно-політичних та соціально-економічних трансформацій, 
Україна зіткнулася із серйозними політичними, соціальними, фінансово-
економічними та іншими проблемами, які необхідно вирішувати швидкими 
темпами. 

Сьогодні можна стверджувати, що Україна неефективно використовує 
власний інноваційний потенціал та поступово перетворюється на державу, яка 
експортує сировинні ресурси з незначною часткою доданої вартості, також 
існує імовірність виникнення загрози економічній та національній безпеці. 

Аналізуючи  стан науково-технічного розвитку основних галузей 
економіки, вітчизняні вчені наголошують на неефективності системи державної 
підтримки інноваційної діяльності в Україні [4, с.16]. 

Підвищення ефективності інноваційної діяльності тісно пов’язано з 
вдосконаленням методичних підходів до її оцінки. 

Основні підходи до визначення поняття інновацій дозволяють дійти 
висновку, що у науковій літературі поняття інновацій розглядається в двох 
аспектах: як певний об’єкт (технології, різні види продукції, послуги) та як 
діяльність зі створення таких об’єктів. Можна виділити основні та додаткові 
ознаки інновацій. До основних ознак інновацій відносяться: наукоємність, 
новизна, прогресивність, формальна визначеність об’єктів та ефективність 
інновацій. До додаткових ознак інновацій відносяться: конкурентоздатність та 
диверсифікованість інновацій. Тому, з урахуванням особливостей складових 
елементів поняття інновації, під інноваціями необхідно розуміти новостворені 
або застосовані чи вдосконалені, наукоємні, технічно, технологічно або 
комерційно реалізовані технології, різні види продукції або послуги, створення 
яких в Україні призводить до досягнення економічного, екологічного та іншого 
соціального ефекту [2, с. 52-57]. 

У діючому законодавстві інноваційна діяльність розглядається з двох 
боків: як одна з форм інвестиційної діяльності та як різновид господарської 
діяльності. При цьому аналіз визначень інноваційної діяльності, які містяться в 
Законі України «Про інноваційну діяльність» та Господарському кодексі 
України, виявив наявність певних суперечностей . 

Для їх усунення необхідним є скорочення пріоритетних напрямків 
інноваційної діяльності, перелік яких закріплено в Законі України «Про 
пріоритетні напрямки інноваційної діяльності» [5]. 
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Вдосконалення також потребує фінансова підтримка інноваційної 
діяльності з боку держави з урахуванням зарубіжного досвіду. 

У сфері інноваційної діяльності існують наступні напрямки державної 
підтримки інноваційної діяльності: пряме бюджетне фінансування науково-
дослідних організацій; державне замовлення на створення науково-технічної та 
інноваційної продукції; пільгове оподаткування суб’єктів інноваційної 
діяльності; державна підтримка суб’єктів малого інноваційного 
підприємництва; створення технологічних парків та інноваційних структур 
інших типів [3, с.33-36].  

Однією з найбільш відомих форм пільгового оподаткування суб’єктів 
інноваційної діяльності є податковий кредит, який поділяється на два основних 
види:  

- об’ємний податковий кредит, що надається шляхом звільнення суб’єкта 
інноваційної діяльності від сплати податку на прибуток пропорційно розмірам 
витрат по проведеним науково-дослідним або дослідно-конструкторським 
роботам у попередньому році;  

- прирістний податковий кредит, що надається шляхом звільнення 
суб’єкта інноваційної діяльності від сплати податку на прибуток на суму 
збільшення витрат на науково-дослідні та/або дослідно-конструкторські роботи 
порівняно з рівнем базового року або середнього за будь-який період  

[3, с. 33–36]. 
Пряме бюджетне фінансування науково-дослідних організацій в 

більшості випадків здійснюється шляхом державного замовлення на створення 
науково-технічної продукції. В цьому випадку фінансується не сама науково-
дослідна організація, а відповідні науково-технічні проекти, це робить 
структуру такої організації більш гнучкою та мобільною [3, с. 35–36]. 

Порівняльний аналіз зарубіжного й національного законодавства з питань 
підтримки інноваційної діяльності, свідчить про те, що в сучасному світі наука 
перетворилась на один із найважливіших факторів забезпечення економічного 
розвитку. 

Наприклад у США посилилось державне втручання в систему 
матеріального стимулювання. В зв’язку зі зменшенням кількості 
зареєстрованих патентів були внесені пропозиції про встановлення 
мінімального рівня премій за винаходи (до 200 дол. США, а якщо винахід дає 
фірмі економічний ефект до 20 тис. дол. США) [1].  

У Великобританії діє найбільша в Європі галузь із фінансування 
інновацій. Капіталовкладення з цією метою надають спеціалізовані комерційні 
компанії. Міністерство торгівлі й промисловості проводить конкурс, метою 
якого є допомога малим фірмам у розробці новаторських ідей, що сприяють 
випуску нових товарів чи розробці прогресивних технологій.  

У Франції діє широка мережа спеціалізованих державних служб із 
стимулювання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у 
приватному секторі. Одні з них є самостійними організаціями (як, наприклад, 
Національне агентство сприяння впровадженню результатів наукових 
досліджень), інші входять до складу центральних органів управління наукою і 
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великих науково-дослідних центрів. Держава через агентство здійснює основні 
види фінансової допомоги зі стимулювання нововведень [1, с.7-16]. 

Проаналізувавши досвід державної підтримки інноваційної діяльності в 
розвинених країнах та зіставивши його з вітчизняним, можна виділи основні 
напрями вдосконалення державної підтримки та регулювання інноваційної 
діяльності в Україні:  

1. Створення пільгових умов для фірм та установ, що розробляють і 
впроваджують інновації (зокрема, прогресивну техніку, технології, здійснюють 
науково-дослідну діяльність). Нові знання мають стати товарами й послугами в 
сфері виробництва. А для цього необхідне пільгове оподаткування, пільгове 
кредитування, пільгове інвестування, пільгове страхування тощо. 

2. Удосконалення нормативно-правової бази й посилення стимулів 
розвитку технологічних інкубаторів, технопарків, технополісів та інших 
ефективних форм поєднання наукової діяльності з промисловим виробництвом 
і капіталом, а також застосування системи стимулювання, зокрема через 
податкові знижки, кооперацію науки та виробництва, інноваційно-орієнтований 
перерозподіл робочої сили. 

3. Удосконалення механізмів прямого бюджетного фінансування, 
державного замовлення, державного кредитування, державного інвестування з 
метою активізації розвитку інноваційної діяльності в пріоритетних для України 
напрямах. 

4. Створення умов для розвитку державно-приватного партнерства та 
залучення позабюджетних джерел фінансування науково-дослідних та 
дослідно-конструкторських робіт, а також освоєння серійного виробництва 
нової техніки. 
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ЗДІЙСНЕННЯ РЕФОРМ В УКРАЇНІ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР 
ДИНАМІЧНОГО, ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ  

 
На теперішній час Україна переживає складний етап модернізації, 

втілення у життя необхідних для подальшого розвитку країни реформ, 
прийняття нової концепції розвитку держави.  

Зокрема, мова йде про здійснення адміністративної реформи, головними 
завданнями якої має стати децентралізація державної влади та деконцентрація 
владних повноважень, зміцнення організаційної, правової та фінансово-
економічної самостійності місцевого самоврядування, формування 
самодостатніх, дієздатних територіальних громад. Ще однією з цілей 
адміністративної реформи   є формування системи місцевого управління, яка 
стане близькою до потреб і запитів людей, а головним пріоритетом її діяльності 
буде служіння народові, національним інтересам. Ця система управління буде 
підконтрольною громадам, прозорою, побудованою на наукових принципах і 
ефективною, тобто говоримо про дієву місцеву представницьку владу [1]. На 
слушну думку А. Чемериса, у сучасній інтерпретації дієвість органів 
державного управління та органів місцевого самоврядування – це 
взаємозв’язаний контур регулювання, який складається з трьох компонентів: 
фахової, соціальної та методичної компетенції з врахуванням впливу 
внутрішнього і зовнішнього середовища.   

Фахова компетенція – це набір фахових знань персоналу, достатній для 
ефективного функціонування органу державного управління чи органу 
місцевого самоврядування в межах поставлених перед ним цілей.  

Соціальна компетенція характеризує здатність органу виявляти і ставити 
проблеми та мобілізувати всі ресурси (зокрема, і людські) на реалізацію 
соціально значимих цілей, свідомої і відповідальної здатності діяти та 
приймати рішення.  

Методична компетенція передбачає знання керівних працівників органу, 
наукових методів управління, сучасних технологій прийняття управлінських 
рішень [5] (рис. 1). 

На думку більшості дослідників, утвердження представницької влади 
можливе лише через реформування місцевого самоврядування та повноцінний 
його розвиток. У цьому контексті, слід зупинитися на Концепції реформування 
місцевого самоврядування та територіальної організації влади (далі – 
Концепція), розробленої Міністерством регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України спільно з експертним 
середовищем, органами місцевого самоврядування та їх профільними 
асоціаціями та схвалену Урядом. Концепція визначає напрями, механізми, 
строки формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної 
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організації влади, спроможної максимально забезпечити передовсім надання 
якісних та доступних публічних послуг, становлення інститутів демократії 
участі, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на 
відповідній території, узгодження інтересів держави та територіальних громад. 

 
Дієвість органів державного управління та  

місцевого самоврядування 

      
Рис. 1. Модель дієвості органів державного управління та органів місцевого 

самоврядування 
 
На першому етапі її впровадження передбачається створити законодавчу 

основу для реалізації права територіальних громад на добровільне об’єднання, 
передбачивши при цьому 3 роки надання державної підтримки новоутвореним 
об’єднаним громадам для поліпшення інфраструктури надання послуг та 
транспортної доступності. Також на цьому етапі заплановане законодавче 
врегулювання системи адміністративно-територіального устрою, здійснення 
моделювання адміністративно-територіальних одиниць в регіонах та підготовка 
проектів необхідних нормативних актів для завершення формування нової 
системи адміністративно-територіального устрою України, створення 
конституційної основи утворення виконавчих органів обласних та районних 
рад, розподілу повноважень між ними та відповідними місцевими 
адміністраціями, а також завершення формування законодавчої бази діяльності 
органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на новій 
територіальній основі з визначенням повноважень та їх ресурсного 
забезпечення відповідно до вимог Концепції [4].   

На другому етапі Концепція пропонує уніфікувати та стандартизувати  
адміністративні та соціальні послуги, що надаються  населенню  органами 
місцевого самоврядування та органами виконавчої влади, виходячи із 
принципів  максимальної доступності послуг для їх споживачів та забезпечити 
на законодавчому рівні умови для їх належного фінансування. Також серед 
кроків -   проведення місцевих виборів з урахуванням реформованої системи 
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органів місцевого самоврядування, здійснення інституційної реорганізації 
органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади на 
новій територіальній основі та перерозподіленими повноваженнями, 
удосконалення систем планування території громад [4].  

Слід зазначити, що територіальні диспропорції соціально-економічного 
розвитку регіонів існують майже у всіх країнах, незалежно від розмірів, 
економічного потенціалу, державного устрою і політичної системи. Однак, в 
Україні існуючі диспропорції в території, кількості населення, соціально-
економічних показниках є надто великими. Так, найбільша за   площею Одеська 
область (33,2 тис. кв. км) переважає найменшу – Чернівецьку (8,1 тис. кв. км) 
більш ніж у 4 рази; території з найменшими показниками знаходяться на 
Заході. Показовими є також індекси розмірів областей. Найменші індекси 
характерні для західних областей: Чернівецької (0,3), Івано-Франківської (0,5), 
Дніпропетровської, Харківської, Чернігівської (1,3) тощо. Диспропорції в 
розрізі областей спостерігаються також і в кількості населення, що пов’язується 
зі ступенем їх промислового розвитку. Регіонами з максимальною кількістю 
населення є Дніпропетровська, Донецька, а також Луганська, Львівська, 
Одеська та Харківська області. Їх різниця в населенні з регіонами Заходу 
складає 4-5 разів. Значною непропорційністю відзначається кількість міст по 
регіонах. Територіальний інтервал цього показника досить значний – від 9-ти 
до 55 міст на адміністративну область [2]. Диспропорції регіонального 
соціально-економічного розвитку держави виявляються суттєво в 
показниках валового регіонального продукту (далі – ВРП) на 1 особу і 
середньо-українського валового внутрішнього продукту ( далі – ВВП) на 1 
особу. За показниками ВРП на 1 особу розрив розвитку по регіонах у 2012 р. 
становив 3,06 рази відносно середнього по країні ВВП на 1 особу. Так, якщо 
у 2000 р. співвідношення між максимальним (м. Київ – 5965 грн.) та 
мінімальним (Чернівецька обл. – 1411 грн.) значенням ВРП на 1 особу 
становило 4,2 рази, то в 2012 р. – 6,8 рази. Додамо, що в 2012 р. тільки в 7 
регіонах (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська, Полтавська, 
Харківська області і м. Київ), цей показник перевищує середній показник по 
країні [3]. 

Таким чином, здійснення адміністративної реформи та реформи 
місцевого самоврядування спонукатиме місцеві еліти створювати необхідні 
умови для динамічного, збалансованого розвитку територій в Україні, усунення 
основних регіональних диспропорцій, повернутися до реального місцевого 
самоврядування.   

Впровадження реформ також надасть ще й відчутну економічну 
самостійність  і самодостатність регіонам та збільшить громадський вплив на 
місцеві органи влади, посилити контроль за роботою та рівень відповідальності 
посадових осіб на місцях. 
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ROLE OF INTELLECTUAL PROPERTY IN INNOVATION 
 

Abstract 
Innovative and creative ideas are at the heart of most successful businesses. 

Ideas by themselves, however, have little values. They need to be developed, turned 
into innovative products or services and commercialized successfully so as to enable 
the SME-s to reap the benefits of the innovation and creativity. Intellectual property, 
patent in particular, can be crucial for turning innovative ideas and inventions into 
competitive products that significantly increase profit margins. 

Generally put an «innovation» is developing a new idea and putting it into 
practice. As this article is focused on the competitive strategy of a private enterprise 
in a market-driven business environment, the term «innovation» is used here to refer 
to the process of bringing valuable new products to market from the idea formulation 
stage to the successful launching of a new or improved product in the marketplace, or 
the result of that process, as to meet the explicit or implied needs of current or 
potential customers. 

In this article, however, the focus is on technological innovation. Nowadays, it 
is generally accepted that in a knowledge-driven, competitive business environment, 
technological innovation is a principal determinant of successful firm performance. 
But, differences of opinion persist amongst economists and policymakers about the 
exact role of IP in relation to innovation. 

 
1. Definition, objective, description of problem and justification 
Definition and objectives: Intellectual property is the legal right which results 

from intellectual activity in the industrial, scientific, literary and artistic field. 
Intellectual property is traditionally divided into two branches: industrial property 
(including patents for inventions, trademarks, industrial designs and geographical 
indications) and copyright (covering literary and artistic expressions, plus the rights 
of performing artists, producers and broadcasters) [1]. Countries have laws to protect 
intellectual property for two main reasons. 

One is to acknowledge the moral and economic rights of creators in their 
creations and the rights of the public in access to those creations. 

The second is to promote, as a deliberate act of government policy, creativity 
and the dissemination and application of its results and to encourage fair trading 
which would contribute to economic and social development. 
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The objectives of protecting intellectual property are to encourage investment 
in innovation, and disclosure of new technology to recognize and reward the 
innovator. 

Background and problem: In the increasingly knowledge-driven economy, 
intellectual property is a key consideration in day-to-day business decisions. New 
products, brands and creative designs appear almost daily on the market and are the 
result of continuous human innovation and creativity. SME-s are often the driving 
force behind such innovations [2].  Globalization and trade liberalization have it 
crucial for most enterprise, to become internationally competitive even when 
operating wholly in the domestic market. A rise in trade brings new threats to 
intellectual property, which has given IP a central role in the negotiations of trade 
agreements [3].  The relationship between IP and economic development is complex 
and sometimes controversial because the evidence is difficult to measure and 
interpret. However there is a growing consensus that intellectual property is a great 
way to build value in a business, and the creation, protection, management and use of 
intellectual property rights would contribute to economic development through 
facilitating the transfer of technology, increasing employment and creating wealth. 

 
2. Role of IP in innovation 
As there are many players involved in facilitating the market success of an 

innovation, the effective use of the tools of IP will play an important role in reducing 
risk for the players involved, who may then be able to reap acceptable returns for 
their participation in the process. IP plays an important role in facilitating the process 
of taking innovative technology to the market place. At the same time, IP plays a 
major role in enhancing competitiveness of technology-based enterprises, whether 
such enterprises are commercializing new or improved products or providing service 
on the basic of a new or improved technology. 

For most technology-based enterprises, a successful invention results in a more 
efficient way of doing things, or in a new commercially viable product. The improved 
profitability of the enterprise is the outcome of added value. 

 Perception of innovative ideas 
Whether an enterprise’s decision to innovate has been influenced by the overall 

business strategy or a reaction to developments in the market-place, it is imperative 
that an innovative idea must be treated as a secret if an enterprise wishes to 
appropriate potential commercial benefits from the idea. It should be noted that not 
all commercially viable ideas can be or will be patented [4] Hence, particularly at the 
inception stage, it is important to treat ideas as trade secret.  

Empirical evidence indicates that generally small and medium-sized enterprises 
are more inclined to use trade secrets rather than patents as a form of protecting their 
inventions to stay competitive. The main reasons given by SME-s for staying away 
from patenting their inventions include high costs and complexity of the patent 
system. 

 Research and development stage 
Several indicators have measured the efforts of an enterprise in undertaking 

research and developing innovative ideas. These include expenditure on research and 
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development, information on innovation, total sales, firm size, innovation strategies 
etc [5]. These indicators are directly influenced by IP. The IP tools used during the 
«conception of an innovative idea» stage continues to be relevant also during these 
stages.  

Once an enterprise decides to rely on a utility model or a patent to protect its 
output of research and development, it must initiate the required process; file a utility 
model/patent application. Such a move would facilitate the establishment of filing 
date for determining the priority date and for claiming exclusive rights over the 
output even before a patent is granted. Most research and development result in both 
functional and aesthetic improvements. For protecting and leveraging new or original 
designs, which are solely judged by the eye, one should proceed with the industrial 
design registration process at the national/regional design office set up under the 
relevant national design law. 

 Marketing of innovation 
Since success includes taking a new product to market, other IP tools become 

more relevant. Above all, trademarks and industrial designs play an important role in 
the marketing process. These enable consumers to identify a product/service of a 
particular company and enable them to distinguish the product from other similar 
product. 

A trademark is a useful tool in launching new product segments or entirely new 
products, technologically based or non-technologically based through brand 
extension. In addition, trademarks can be very effective in penetrating new markets. 
Honda, for example, took advantage of its reputation in motorcycle engineering to 
penetrate the US car market [6]. 

 
3. Conclusions 
An innovative, new or improved product that meets customer expectations 

offers an existing or new business, new market territory without competition for so 
long as it retains its innovative advantage. The IP system plays a significant role in 
helping a business to gain and retain its innovation-based advantage. As a 
consequence, the competitive edge that an entrepreneurial business may gain with a 
basic or disruptive innovation is likely to be longer lasting than that obtained merely 
from an improvement innovation. Assuming that the technological barriers to 
competitors taking advantage of similar innovations are approximately equivalent, 
since a basic innovation establishes a new class of product or service, entry of 
competition requires that the opportunity provided by that class is recognized by a 
potential competitor before it attempts to enter the market. 

Few technological innovations are radically new products, most are 
improvements which in some way make a product superior to its predecessor. 
Development of a new or improved product gives a business an opportunity to enter 
the marketplace competition. The IP system plays a significant role in helping a 
business to gain and retain this advantage. 

Intellectual property rights can be used effectively to facilitate successful 
innovation. Innovative technologies stand a better chance of successfully reaching the 
marketplace if IP is used strategically. 
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IP also plays an important role in safely navigating the «valley of death». It 
provides access to financing the technical facilities. In addition, IP provides a strong 
negotiation position when it comes to entering into the maintaining business 
partnerships. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ ДОХОДУ 

(ПРИБУТКУ) ВІД НЕЗАКОННОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 
КОРИСЛИВОГО ЗБАГАЧЕННЯ, ЯК ОЗНАКИ КОРИСЛИВИХ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ 
  

У випадку продажу фальсифікованої продукції виникає проблема 
розмежування понять доходу (прибутку) від здійснення незаконної 
господарської діяльності і корисливого збагачення, як ознаки корисливих 
злочинів (адміністративних проступків) проти власності, передбачених ст. 190 
(«Шахрайство») Кримінального кодексу України (далі – КК України), ст. 51 
(«Дрібне викрадення чужого майна») та ст. 155-2 («Обман покупця чи 
замовника»)  Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – 
КупАП).     
 Обов’язковою ознакою шахрайства, пише М.І. Мельник [1, с. 463], є 
безоплатність обернення чужого майна, вчинене з корисливих мотивів. 
Безоплатність при шахрайстві може бути повною, так і частковою: 
«заволодіння чужим майном визнається неоплатним якщо воно не оплачено 
зовсім або була оплачена лише його частина чи оплата була значно нижчою від 
його дійсної вартості. Коли була оплачена частина привласненого майна, то 
викраденою визнається неоплачена частина» [2, с. 556].  

У випадку продажу фальсифікованої продукції покупець (споживач) за 
сплачені свої кошти отримує продукцію меншої вартості, або взагалі ніякої 
продукції не отримує. 

Окремі науковці [3, с. 156-157] роблять висновок про неможливість 
утворення ідеальної сукупності правопорушень у сфері господарської 
діяльності (передбачених, наприклад ст. 164 («Порушення порядку 
провадження господарської діяльності») або ст. 164-16 («Зайняття 
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забороненими видами господарської діяльності») КупАП) і корисливого 
злочину (адміністративного проступку) проти власності у разі продажу 
фальсифікованої продукції, оскільки отриманий продавцем незаконний дохід 
слід вважати або наживою (тобто – це корисливий злочин (адміністративний 
проступок) проти власності), або господарським (хоч і незаконним) доходом 
особи.  

У судовій практиці, виникали, наприклад, складнощі при кваліфікації 
продажу фальсифікованої горілки, виготовленої шляхом змішування етилового 
спирту з водою [4, с. 221]: такі дії кваліфікувались: або як незаконне 
підприємництво, або як розкрадання чужого майна шляхом шахрайства; або як 
обман покупців; або як виробництво, придбання, зберігання, перевезення 
немаркованих товарів і продукції; або як незаконне використання товарного 
знаку; або як сукупність деяких зазначених правопорушень [5, с. 62-63]. 

На наш погляд, праві ті фахівці, які вважають, що виготовлення 
спиртовмісної продукції, придатної для споживання, слід кваліфікувати за 
сукупністю правопорушень: і як корисливий злочин (адміністративний 
проступок) проти власності (оскільки  такими діями заподіюється шкода 
власнику – покупцю шляхом введення його в оману стосовно якостей 
придбаного ним товару, в результаті чого він змушений платити 
(переплачувати) за таку продукцію, яку в іншому випадку не придбав би), і як 
правопорушення у сфері господарської діяльності.  

На наш погляд, незаконний доход, пов’язаний з продажем 
фальсифікованої продукції, придатної для споживання, в частині, що 
перевищує вартість проданого товару (продукції), слід кваліфікувати як 
корисливе збагачення.  

Незаконний доход, пов’язаний з продажем фальсифікованої продукції, не 
придатної для споживання, на наш погляд, слід кваліфікувати як корисливе 
збагачення в цілому.  

Подібне питання виникало при кваліфікації незаконної лікувальної 
діяльності (ст. 138 КК України), поєднаної з обманним заволодінням коштами 
потерпілого за сукупністю з шахрайством (ст. 190 КК України). Одні науковці 
писали про можливість утворення сукупності злочинів, передбачених ст.ст. 138 
і 190 КК України [6, с. 65]. На наш погляд, більш правий А.О.Байда А.О., на 
думку якого -  якщо під виглядом лікування переслідувалася лише мета 
обманним шляхом заволодіти матеріальними коштами пацієнта, вчинене має 
кваліфікуватися тільки за ст. 190 КК України [7, с. 16]. 

Вигода як ознака корисливого злочину проти власності не може повторно 
оцінюватися як доход від незаконної господарської діяльності. Тому імітація 
здійснення господарської діяльності при шахрайстві є елементом обману, що 
повністю охоплюється корисливим злочином (адміністративним проступком) 
проти власності.  

Вирішуючи питання наскільки виручка від продажу фальсифікованої 
продукції перевищує вартість такої продукції, слід звернутись до положень 
науки економічної теорії щодо розуміння поняття вартості товару.  
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В економічній літературі запропоновані різні економічні теорії вартості 
товару: 1) трудова теорія вартості К. Маркса, Д. Рікардо, за якою вартість 
товару (ціна як форма грошового визначення вартості продукції (робіт, послуг), 
яку реалізують суб’єкти господарювання) складається з затрат на його 
виробництво та визначається не індивідуальними, а суспільно необхідними 
витратами праці (об’єктивний критерій вартості товару). За цією теорією 
вартості товару прибуток підприємця є різницею між суспільно необхідними 
витратами праці і індивідуально потраченими витратами конкретного 
підприємця на виробництво товару. На наш погляд, саме трудова теорія 
вартості (об’єктивний критерій – середні, середні ринкові ціни, «звичайна ціна 
на аналогічні товари, роботи або послуги» (ст. 632 ЦК), а не суб’єктивна оцінка 
потерпілого чи максимально можлива існуюча ціна на ринку подібних товарів) 
лежить в основі визначення вартості предмету шахрайства, обману покупців; 2) 
неокласична теорія «граничної корисності», прихильниками якої виступали Ф. 
Хаєк, Є. Бем-Баверк (1851—1914), з певними своїми застереженнями А. 
Маршалл (1842—1924), український економіст М. Туган-Барановський, за якою 
ціна (вартість) товару визначається з суб’єктивних уподобань споживача; 
споживач сам оцінює вартість товару (суб’єктивний критерій вартості товару) 
виходячи від ступеня насиченості потреби в ньому. За цією теорією, товари і 
послуги цінуються людьми не тому, що на них затрачений суспільне 
необхідний робочий час, а тому, що вони корисні. Вартість (цінність) є катего-
рією обміну, а не безпосереднього виробництва [8, с. 87].  

На наш погляд, при кваліфікації злочинів (адміністративних проступків) у 
сфері господарської діяльності за основу визначення вартості товару повинна 
братися теорія граничної корисності. Тобто: якщо покупець добровільно 
погодився сплатити ціну товару, названу продавцем, значить така і є його 
вартість у очах покупця товару, що виключає кваліфікацію дій продавця товару 
як безоплатне корисливе обернення коштів покупця.  

Таким чином, покупець товару за сплачені кошти отримує стільки, 
скільки добровільно сплачує за придбаний товар. Добровільність укладення 
договору купівлі-продажу товару презюмує його еквівалентний характер.  
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МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО БРЕНДУ МІСТА  
 

Розширення понятійного апарату щодо брендів територій та зміщення 
векторів економічного розвитку в бік туристичної сфери призвело до 
виокремлення поняття туристичний бренд міста. До сьогодні існувала лише 
практика створенні єдиного універсального бренду території і тому безліч 
прикладів, які дозволили узагальнити складену практику й виділити види 
територіального іміджу (рис. 1). 

 

Імідж міста

суперечливий імідж стійко-позитивний імідж 

змішаний імідж слабо виражений імідж 

негативний імідж застійний імідж 

 
Рис. 1. Види територіального іміджу 

надмірно привабливий 
імідж БРЕНД 

 
Стійко-позитивний імідж вважається найбільш затребуваним серед 

туристів: Венеція, Сінгапур, Санкт-Петербург – однозначно асоціюється із 
своїми чеснотами. Цей імідж потребує не змін, а посилення, підтвердження, та 
розповсюдження серед більшої кількості цільових груп туристів-споживачів.  

Територіальний імідж є основою для створення іміджу та репутації країни 
в світі. Так з 1999 року Reputation Institute випускає рейтинг 50 країн, які обрані  
принципом «найбільша популяція/економіка» і «країни в яких відбулося щось 
цікаве: політичні, економічні, природні явища». Двадцять сім тисяч споживачів 
з країн Великої Вісімки оцінюють сприйняття п’ятдесяти країн за трьома 
шкалами: просунутість економіки, привабливість природи, ефективність уряду 
[1]. За даними кратеріями у 2013 році сформований рейтинг країн, в якому 
Канада, Швеція та Швейцарія є лідерами. 

Економічно розвинуті країни оволоділи мистецтвом створення іміджу, 
який покладено в основу репутації світового рівня, що в свою чергу за певний 
термін часу сформував бренд території. Головне завдання міста не 
врівноважити, а знищити причинно наслідковий зв’язок між позитивними 

 168



характеристиками та негативними, що дозволить сформувати бренд міста – 
стійкий комплекс понять, сформованих у свідомості людей, щодо відповідної 
території, який впливає на рішення споживача у виборі даного міста за різних 
обставин та цілей. 

Можливість реалізації основних функцій міста виникає коли 
підприємницьке наповнення міста починає тісно співпрацювати, створюючи 
повний виробничий ланцюг у галузях, які представлені у місті. Таким чином 
реалізується функція господарювання. Функція місця проживання виконується 
у випадку, коли господарська, комунікативно зав’язана між собою, частина за 
допомогою вже налагоджених каналів зв’язку ділиться інформацією про 
потенціал міста, про екологічний стан та перспективах, які доступні місту. 
Функція місця відпочинку, повністю базується на інформативно-
комунікаційній політиці міста, яка повинна починати свою активну діяльність, 
після того як налагоджено господарювання та облаштований соціальний стан 
міста. Розвинута інфраструктура території дозволить розширити та поліпшити 
комунікативну політику, з’явиться можливість розвинення логістичної 
діяльності, що також призведе до підвищення конкурентоспроможності 
розташованих в місті підприємств.  

Якщо розглядати Донецький регіон України в якості досліджуваної 
території, то слід звернути увагу на те, що більшість туристичних підприємств 
регіону налаштовані на виїзний туризм, тому у процесі формування бренду 
міста доцільним буде налаштувати комунікативну політику туристичної галузі 
на приваблення туристів – в’їзний туризм. Сприятиме цьому процесу 
запропонований механізм формування бренду міста, зображений на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Механізм формування бренду міста на засадах інформативно-

комунікативної політики 

Функції міста

місце проживання місце відпочинку місце господарювання 

Поліпшення управління та інфраструктури території  

І нформа тивно - комун і к а ти вн а  пол і т ик а  м і с т а  

наявність робочих 
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Наявність інформативно-комунікативної політики в формуванні бренду 
міста, демонструє тісний зв’язок усіх сфер діяльності, які лише у комплексі 
дадуть поштовх у формуванні позитивного іміджу міста.  

Місто – це унікальна торгова марка, один з найважливіших інструментів 
маркетингу в конкурентній глобальній культурній політиці. При цьому не 
відбувається нехтування місцевим населенням, бо приваблення туристів 
підтримує розвиток малого бізнесу у місті.  

Механізм функціонування туристичної галузі, з урахуванням 
переорієнтації на в’їзний туризм, як головного фактору формування бренду 
міста, зображено на рис. 3.  

 
Рис. 3. Механізм формування бренду міста за участю туристичного 

підприємства 
 
Складність механізму формування бренду міста доводить важливість 

задіяності великої кількості підприємств різного виду діяльності. З рисунку 
видно, що весь процес пронизує комунікація, як між функціоналами процесу 
(внутрішня), так і між споживачами туристичної послуги (зовнішня). 
Туристична галузь є потужним інформаційно-комунікативним акумулятором, 
вимір ефективності якого ще належить здійснити. 
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РОЛЬ МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ 
ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ 

 
Для сучасного етапу розвитку національної економіки надзвичайно 

актуальним є розвиток сфери послуг,  який  у багатьох розвинутих країнах має 
найбільшу частку у валовому національному продукті, і саме у ньому зайнята 
велика кількість населення. Динаміка розвитку галузей сфери послуг в Україні, 
зокрема готельного бізнесу, показує, що пріоритет цього напряму в 
національній економіці – це лише питання часу.  

Для багатьох країн туризм є однією з найприбутковіших галузей 
економіки. Для України з її вичерпаними надрами та застарілими виробничими 
потужностями розвиток туризму може стати засобом покращення фінансового 
становища держави і можливістю підняти престиж на міжнародній арені. 
Туризм не може існувати без добре розвинутого готельного господарства. 
Готельний бізнес – це галузь економіки, на яку припадає близько 6% світового 
валового національного продукту і близько 5% всіх податкових надходжень, 
стимулюючи при цьому розвиток інших напрямів: будівництва, торгівлі, 
сільського господарства, виробництва товарів народного споживання та ін. В 
середньому, для обслуговування кожних 10 туристів, які проживають у готелі, 
необхідно близько трьох робочих місць безпосередньо і два робочих місця, які 
опосередковано пов'язані з обслуговуванням. Готельний фонд у всіх країнах 
світу складає близько 17-18 млн. місць, при цьому їх кількість і якість, в 
основному, відповідає обсягу попиту в секторі міжнародного туризму в цих 
регіонах.  

В умовах постійних змін факторів конкурентоспроможності, а також 
відсутність чіткого механізму проведення стратегічного аналізу та управління 
діяльністю готельних підприємств досить гостро постає питання вибору 
ефективного методу аналізу стану підприємства та його потенційних 
можливостей, а також покращення ефективності стратегічного менеджменту. 
Існує досить велика кількість методів економетрики, статистичних  методів, за 
допомогою яких можна провести детальний аналіз стану показників діяльності 
готельного підприємства. Проте аналіз, який проведений за допомогою 
вищезгаданих методів не дає повного уявлення про структуру підрозділів 
підприємства, про потенційні можливості господарства, які можна використати 
при проведенні ефективного аналізу та оцінюванні стану факторів 
підприємства з метою досягнення максимальної інформатизації управлінського 
процесу.  

Одним з найбільш розповсюджених методів стратегічного аналізу, що 
включає планування та управління діяльністю підприємства, є метод 
економіко-математичного моделювання. Даний метод надає змогу провести 
комплексне дослідження структури діяльності підприємства. При цьому метод 
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економіко-математичного моделювання застосовується для побудови 
оперативних та стратегічних планів діяльності підприємств. Це в першу чергу 
пов’язане з тим, що метод економіко-математичного моделювання дозволяє 
вирішити ряд питань, які пов’язані з розробкою альтернативних методів 
управління підприємством. Використання економіко-математичного 
моделювання пов’язаное в першу чергу з аналізом внутрішніх зв’язків між 
основними економічними показниками діяльності підприємства та 
пріоритетністю вибору саме тих показників, які найбільш суттєво впливають на 
його загальну діяльність. Саме аналіз таких економічних показників та 
економетричне прогнозування їх впливу на подальші процеси дозволяють 
приймати науково обгрунтовані рішення стратегічного управління 
підприємством. 

Застосування методів економіко-математичного моделювання і 
комп’ютерних технологій уможливлює управлінську діяльність якісно нового 
рівня, сприяє оперативності, достовірності вироблення науково обґрунтованих 
управлінських рішень. 

Сучасний стан економіко-математичних досліджень управлінських 
процесів в Україні обмежений, головним чином, теоретичними розробками. На 
лише деяких підприємствах готельного господарства управлінські рішення 
спираються перш за все на математично  обгрунтовані дані і прораховані 
наперед економетричні прогнози. Практично відсутні дослідження процесів 
управління підприємствами готельної сфери та використання економіко-
математичних методів і моделей в їх діяльності.  

Математична модель економічного явища чи процесу - це його 
спрощений образ, поданий у вигляді сукупності математичних співвідношень 
(рівнянь, нерівностей, логічних співвідношень, графіків тощо). Модель має 
адекватно описувати реальні технологічні та економічні процеси. 

У моделі потрібно враховувати все істотне, суттєве в досліджуваному 
явищі чи процесі, нехтуючи всім другорядним, неістотним у ньому. 
Математичне моделювання – це мистецтво, вузька стежка між переспрощенням 
та переускладненням. Справді, прості моделі не забезпечують відповідної 
точності, і «оптимальні» розв’язки за такими моделями, як правило, не 
відповідають реальним ситуаціям, дезорієнтують користувача, а переускладнені 
моделі важко реалізувати на ЕОМ як з огляду на неможливість їх 
інформаційного забезпечення, так і через відсутність відповідних методів 
оптимізації. 

Модель має бути зрозумілою для користувача, зручною для реалізації на 
ЕОМ. Дослідженням питання формування ефективного механізму оптимізації 
стратегічного управління діяльності підприємств займалися Наконечний С.І., 
Савіна С.С., Макаренко П.М., Шмиголь Ю.М., Іващук О.Т., Писаренко В.В., 
Дубина А.Г. В своїх працях вчені доводять, що необхідність формування 
інформаційної вибірки являється одним з головних етапів впровадження 
стратегічного планування на підприємствах. Саме збір інформації та підготовка 
інформаційного масиву (відсів інформації, яка не має значної користі, 
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відсіювання дублюючої інформації, застарілих даних) оптимізує процес 
управління. 

Стандартними показниками, які використовуються при управлінні у 
відчизняних готелях є: 

 завантаження готелю; 
 ціна на номер; 
 середній чек гостя; 
 плинність кадрів готелю чи ресторану; 
 середній строк перебування; 
 дохід від проживання номерів (завантаження ресторану, використання 

конференц-залу тощо); 
 завантаження протягом днів тижня (місяців у рік). 

Який з цих показників є найбільш тісно пов’язаний з загальним 
позитивним результатом діяльності готельного підприємства може визначити 
побудова та аналіз багатофакторної економетричної моделі. На базі емпіричних 
даних можна зробити аналіз коефіцієнта детермінації для визначення впливу 
варіації одного з цих показників на варіацію інших, ступінь кореляційного 
зв’язку між кожною з екзогенних і енедогенних змінних. Використовуючи 
критерій Фішера можна встановити значимість зв’язку між окремими 
змінними, що дасть змогу надати певні пріоритети в побудові загального плану 
управління підприємством . 

Побудова прогнозного значення при певних наперед заданих значення 
екзогенних значеннях дозволить оцінити інтервальний прогноз математичного 
сподівання ендогенної змінної з урахуванням матриці похибок. 

 Саме усвідомлення зв’язків між економічними показниками і можливість 
їх ранжування за пріоритетами значимості дозволить кожному окремому 
підприємству готельного бізнесу впроваджувати такі заходи стратегічного 
управління, які забезпечать максимальний прибуток при високій оцінці степені 
сервісу від клієнтів. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ 

АТТРАКТОРОВ 
 

Эффективное функционирование туристической сферы является важным 
фактором социально-экономического развития любой страны. Особенно в 
условиях кризиса на мировом рынке, стабильный рост туристского спроса, 
способствует принятию туризма как приоритетного направления не только 
национальной, но и региональной социально-экономической политики. 

Процесс социально-экономического развития региональной туристской 
дестинации достаточно сложен, многогранен и состоит из множества 
различных аспектов, что обуславливает необходимость его детального 
изучения. Для того, что бы процесс развития региональных туристских 
дестинаций был полноценным и эффективным необходимо сочетать как 
экономические, так и социальные его составляющие [1].  

Результаты социально-экономического развития региональной 
туристской дестинации напрямую зависит от того, насколько научно 
обоснована организация функционирования региональной экономической 
системы. Региональная туристская дестинация представляет собой взаимосвязь 
таких ключевых элементов и составляющих, как аттракция, процесс 
организации деятельности туристов, наличие туристского продукта, его 
доступность, комфортность, наличие посредников и вспомогательных служб, а 
также развитость инфраструктурного обеспечения. 

Для развития туристских дестинаций необходима разработка и 
реализация общегосударственных и региональных стратегий управления этим 
процессом. Туристская дестинация является ключевым инструментом развития 
и активизации туристической системы за счет формирования и удовлетворения 
туристического спроса. Но необходимо учитывать то, что не любая территория 
может стать дестинацией. Для этого необходимо выполнение определенных 
условий. Одним из таких условий является наличие «аттракций» [2, c.176]. 

Что бы обеспечить эффективность функционирования сферы туризма 
необходимо развивать инфраструктуру отрасли, которая позволит активировать 
инновационные процессы в этом бизнесе. Обеспечить конкурентоспособность 
регионального турпродукта и создать туристские аттракторы международного 
уровня возможно лишь с помощью внедрения инновационных подходов 
территориального развития. Активизация развития уровня использования 
инноваций в туристической инфраструктуре обеспечивает создание 
туристского продукта, который будет выделяться своей уникальностью, что 
особо важно для формирования аттракции. Зачастую, именно эксклюзивность, 
становится центром туристических потоков [1].  
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Количество существующих различных аттракторов в туристской 
дестинации напрямую взаимосвязано с интенсивностью развития 
инфраструктуры отрасли. Поэтому, чем больше разнообразных аттракторов 
находится в туристской дестинации, тем больше туристов она притягивает к 
себе и тем интенсивнее развивается инфраструктура туризма в этом регионе. 
Поэтому при реализации стратегии по устойчивому социально-экономическому 
развитию туризма в регионе и стране, в общем, необходимо в первую очередь 
находить и развивать аттракторы как ядро всей системы [3].  

Для того чтобы аттракторы сохраняли свою привлекательность и, 
возможно, даже усиливали ее, необходимо: 

 постоянно осуществлять поддержку на надлежащем уровне их 
эксплуатационных характеристик; 

 разрабатывать и внедрять новые методы демонстрации 
достопримечательностей; 

 постоянно анализировать возможность усовершенствования 
существующих ключевых характеристик используемых объектов , а 
также осуществлять поиск новых свойств; 

 беспрерывно развивать аттракторы; 
 улучшать доступность к объектам; 
 разрабатывать программы по созданию новых центров туризма [3;4]. 

Создание инновационной, качественно новой общественной среды может 
стать ключевым аттрактором всей системы туристического бизнеса в Украине, 
что поспособствует увеличению международных туристических потоков и 
значительным изменениям в социально-экономическом развитии страны. 

Инфраструктура туристической дестинации, как правило, развивается в 
соответствии с предъявляемыми со стороны туристов требованиями.  Поэтому 
оптимальное использование регионом имеющихся туристских ресурсов и 
превращение их в аттракции позволяет увеличить его привлекательность и 
обеспечить получение прибыли.  

Вместе с тем для привлечения туристов не достаточно наличия только 
интересных объектов и событий, сконцентрированных на определенной 
территории. Туристу необходимо обеспечить доступность не только 
характерных, но и сопутствующих услуг инфраструктуры первого и второго 
уровней, что позволит предложить путешественникам соответствующий 
уровень обслуживания и безопасности. При этом, чем больше туристических 
аттракторов регион может предложить туристу, тем более разветвлённая 
структура обслуживания необходима для жизнеобеспечения дестинации. 
Разнообразие в сочетании с качеством обслуживания и уникальностью услуг 
обеспечивают повышение турспроса. Все это требует программного подхода к 
вопросам регионального туристического развития, разработку и реализацию 
инвестиционных проектов и программ регионального развития. [1;3]. 

Важно чтобы построение туристической дестинации строилось 
гармонично, с учетом существующей экономической, социальной, 
политической, научно-технической и экологической ситуации в регионе. 

 175



Поэтому при разработке стратегии социально-экономического развития и 
формировании планов и целей по вопросам развития туристической дестинации 
особенно важно учитывать уже стоящие перед регионом специфические 
задачи.  

В современных условиях хозяйствования улучшение качества жизни 
является основной целью социально-экономического развития национальной 
туристской дестинации. Но особенностью процесса этого развития является 
недостаток финансовых средств, это обусловлено тем, что осуществление 
одинакового финансирования по всем направлениям социально-
экономического развития просто невозможно, поэтому необходимо 
устанавливать приоритеты при определении стратегических направлений, 
требующих развития. Поэтому финансовые и другие ресурсы формируются и 
распределяются в зависимости от того в каком состоянии находятся 
определённые элементы региональной туристской дестинации [3;4].  

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что при реализации 
стратегических программ развития туристической отрасли нужно 
акцентировать внимание на том, что уже существующие региональные 
туристские дестинации, в которых постоянно совершенствуются методы 
управления, в меньшей степени подвержены кризисным тенденциям. 
Необходимо обеспечивать использование комплексных методов и 
инструментов управления, интегрированного в общую государственную и 
региональную системы.  

С целью оздоровления экономической ситуации страны и региона 
необходимо разрабатывать новые модели социально-экономического развития 
региональных туристских дестинаций в Украине. Реализация этого процесса 
возможна лишь при выполнении определенного условия, согласования 
действий власти, бизнеса и стейкхолдеров. Управление социально-
экономическим развитием региональных туристских дестинаций должно 
осуществляться как местными, так и центральными органами государственной 
власти. А также должно быть интегрировано в общую систему управления в 
масштабе региона и страны, основываться на инновационных методах 
управления и носить комплексный характер.  
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