
Кафедра обліку і аудиту 

Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

Кафедра економіки промисловості та організації виробництва 

ДВНЗ «Українського державного хіміко-технологічного університету» 

Кафедра управління персоналом та соціології 

Уральського державного університету шляхів сполучення  

Інститут економіки і менеджменту  

ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»  

Красноярский институт экономики  

Санкт-Петербургской академии управления и экономики 

Полтавська державна аграрна академія 

НП «Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров Содружество» 

ВНЗ Державний інститут підготовки і перепідготовки кадрів промисловості  

 

 

 

ІНСТУТИЦІЙНІ ЗАСАДИ  

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ  

В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

 
 

Збірник матеріалів  

міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції 

14–15 травня 2013 р. 

м. Дніпропетровськ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Дніпропетровськ 

«Герда» 

2013 



УДК 330; 657 

ББК 65 

         І-71 
Організаційний комітет: 

Атамас П.Й. 
к.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Дніпропет-

ровського університету ім. А. Нобеля 

Крамаренко Г.О. 
д.е.н., професор кафедри фінансів і банківської справи Дніпро-

петровського університету ім. А. Нобеля 

Мних М.В. 

д.е.н., професор, Заслужений економіст України, академік Україн-

ської академії наук, директор Інституту економіки та менед-

жменту, завідувач кафедри фінансів ВНЗ «Відкритий міжна-

родний університет розвитку людини «Україна», м. Київ 

Паршина О.А. 

д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки промисловості та 

організації виробництва ДВНЗ «Український державний хіміко-

технологічний університет» (м. Дніпропетровськ) 

Плаксієнко В.Я. 
д.е.н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку 

Полтавської державної аграрної академії  

Пліскановський С.Т. 

д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, 

академік АН ВШ України, ректор ВНЗ «Державний інститут 

підготовки та перепідготовки кадрів промисловості» (м. Дніпро-

петровськ) 

Шаталова Н.І. 

д.соц.н., професор, завідувач кафедри управління персоналом та 

соціології Уральського державного університету шляхів спо-

лучення (м. Єкатеринбург, Росія) 

Лисенко Д.В. 

член експертної ради при контрольно-рахунковій палаті м. Моск-

ви, Президент НП «Аудиторська Асоціація «Содружество», заст. 

голови Гільдії по аудиторській та консультаційній діяльності 

Московської торгово-промислової палати, к.е.н., доцент МГУ 

ім. М.В. Ломоносова 

Тропиніна І.Г. 

заст.директора по науці Красноярського інституту економіки 

Санкт-Петербурзської академії управління та економіки (м. Крас-

ноярськ, Росія) 

Дробязко С.І. 

к.е.н., доцент кафедри економіки промисловості та організації 

виробництва ДВНЗ «Український державний хіміко-техноло-

гічний університет» (м. Дніпропетровськ) 

Ляшко Д.Ю. 
к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Дніпропетровського уні-

верситету ім. А. Нобеля 

Шевченко В.М. 
кандидат наук з державного управління, доцент кафедри обліку і 

аудиту Дніпропетровського університету ім. А.Нобеля 

 
     Інституційні засади функціонування економіки в умовах трансформації : збірник 

І-71 матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 14–15 травня 

2013 р., - Дніпропетровськ : «Герда», 2013. – 224 с. 

ISBN 978-966-8856-80-8 
Збірник матеріалів містить тези доповідей учасників за результатами досліджень сучасних 

проблем економічної теорії, концепції розвитку економіки підприємства, системи фінансів, 

обліку, аналізу, аудиту, економічної безпеки, оподаткування і управління в Україні. Для 

науковців, підприємців, викладачів ВНЗ, аспірантів, студентів. 

УДК 330; 657 

ББК 65 
Матеріали друкуються в авторський редакції. Організаційний комітет не несе відпо-

відальності за достовірність статистичної та іншої інформації, що надана в рукописах. 

 

ISBN 978-966-8856-80-8                © Автори статей, 2013 



 3 

ЗМІСТ 

 

СЕКЦІЯ 1. Економіка і управління національним господарством ................ 8 

Матвийчук В.И., Батурлина Т.В. ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖКХ ............................................................................. 8 

Бестанчук О.В. МЕХАНІЗМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ОПОРТУНІСТИЧНОЇ 

ПОВЕДІНКИ В СИСТЕМІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН........................................ 10 

Бондар Л.В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЄЮ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ............................................................................... 12 

Бондар-Підгурська О.В. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЕОПОЛІТИКИ НОВОГО ЧАСУ ........................... 14 

Чередниченко Г.А. ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ 

ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ .......................................................... 16 

Духніч О.В., Бойда С.В. ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОЇ УЧАСТІ УКРАЇНИ В 

МІЖНАРОДНОМУ ПОДІЛІ ПРАЦІ....................................................................... 19 

Гура Н.А. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ РОЗВИТОК ЯК ЧИННИК ЗРОСТАННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ............................................................................. 21 

Харачко М.В. ЕКОНОМІЧНЕ  РЕГУЛЮВАННЯ  РАЦІОНАЛЬНОГО  

ВИКОРИСТАННЯ  ЗЕМЕЛЬ  ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО  ФОНДУ ............. 23 

Колодійчук А.В. КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ 

ТРАНСФЕРУ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ ................................................................. 25 

Лазебна І.В. ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМКІВ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ СФЕРИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ .......................................... 29 

Lipková B. THE MACROECONOMIC IMBALANCES IN THE EUROPEAN 

MONETARY UNION ................................................................................................ 31 

Лукашевская С.А. РАЗВИТИЕ АПК В УКРАИНЕ: ПРОБЛЕМА И 

ПЕРСПЕКТИВЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ................................................ 34 

Литвиненко К.О. РИНОК КОМЕРЦІНОЇ НЕРУХОМОСТІ ЯК ІНДИКАТОР 

СТАНУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ ..................................................... 36 

Магомедова А.М. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ ................................................................................ 38 

Миленький Д.С. СТРУКТУРА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ 

ЕНЕРГОЕФЕТКИВНОСТІ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ ............................................. 39 

Павлов К.В. ПАТОИНСТИТУТЫ И МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ ........................................................................................................... 42 

Брага Д. А., Ранета Л.Ф. КАК ВЛИЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ НА 

ВВП СТРАНЫ. НА ПРИМЕРЕ  СТРАН G20......................................................... 44 

Сабецька Т.І., Бандура О.С. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ ...................................... 45 

Савчина Е.М.  ИНФЛЯЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ .............................................. 49 

Шандова Н.В. ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

ПРОМИСЛОВОСТІ .................................................................................................. 50 



 4 

Шульман Т.І., Стрілець А.І. НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ......................... 53 

Силакова А. С. МАРКЕТИНГ ГОРОДА ............................................................... 55 

Мацеева Н. В., Сильченко Н.А. ФОРМИРОВАНИЕ УСПЕШНОГО БРЕНДА

 ..................................................................................................................................... 57 

Сохнич А.Я., Смолярчук М.В. ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ......................................... 60 

Sophischenko Irina THE FACTORS OF LOW EFFECTIVENESS THE 

STRUCTURAL POLICY IN UKRAINE ................................................................... 62 

Стрельников Р.Н. РОЛЬ ВРЕМЕНИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА ..................................................................................... 65 

Ягельська К.Ю. «ПОГЛЯНЬТЕ НА НОРВЕГІЮ…» .......................................... 67 

Жавнерчик О.В. ЗМІСТОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОЛОГІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ............................................ 69 

СЕКЦІЯ 2.  Економіка і управління підприємством ....................................... 72 

Матвийчук В.И., Батурлина Т.В. ПРИБЫЛЬ КАК ФИНАНСОВЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ....................................................................... 72 

Черкасов В.І. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ 

КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ..................... 73 

Дорецький В. В. СУТЬ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ

 ..................................................................................................................................... 75 

Федоренко Н.О. КОНКУРЕНЦІЯ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ ..... 77 

Герасимчук І.В. СИСТЕМА КОНТРОЛІНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТ 

ЗАПОБІГАННЯ КРИЗОВИМ ЯВИЩАМ НА ПІДПРИЄМСТВІ ........................ 79 

Герасимчук І.В. ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

ВИРОБНИЦТВА ЯК  ДЖЕРЕЛО ЗРОСТАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ 81 

Гольник Л. А. СУТНІСТЬ І ПРИНЦИПИ МАРКЕТИНГОВОГО 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ .............................................................................. 83 

Горбань О.Ю. ЗМІСТОВНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ 

ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА ............................................................................. 85 

Голоднюк О. С. СИСТЕМА ВЗАЄМОВІДНОСИН З КЛІЄНТАМИ ЯК СПОСІБ 

ДОСЯГНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА .................... 88 

Шеховцова І.А., Клочкова М.О. РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ .................................................. 89 

Коноваленко Ю.В. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ СЦЕНАРНОГО 

ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИ УПРАВЛІННІ ТРАНСПОРТНИМ РИЗИКОМ ......... 91 

Крисак А.О. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ93 

Лиса О.В., Кушниренко Г.О. СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ 

ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ‘ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦТВА ....... 95 

Мартынюк Е.А. ПРОБЛЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГРОХОЛДИНГОВЫХ СТРУКТУР  В УКРАИНЕ ............. 97 

Маслош О.В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЛАКОФАРБОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ........ 98 



 5 

Mária Mišanková. CUSTOMER PERSPECTIVE OF BALANCED SCORECARD

 ..................................................................................................................................... 99 

Несольона Г.Ю. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ 

МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ............................................................. 101 

Овчар О.І. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТА 

ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА ....................... 102 

Панасюк І. П. ТАРИФНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ АВІАКОМПАНІЇ ............................................................................ 104 

Єлісєєва О.К., Півень А.Ю. СУТНІСТЬ ТА ПЛАНУВАННЯ 

АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ................................. 106 

Поліщук І.І., Гаврилюк І.С. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК 

ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УДППЗ «УКРПОШТА» ........... 108 

Кухарєва О.О., Пушкар О.М. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-

ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ  В УКРАЇНІ .................. 110 

Шевченко Е.В. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

 ................................................................................................................................... 112 

Єрченко М.С. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 

ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ .......... 114 

СЕКЦІЯ 3.  Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка ...... 117 

Велковска Г. Цв. НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ О 

ПРОСТРАНСТВЕННОМ РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИЯ ................ 117 

Коробчук Т.І., Мостовенко Н.А. ВПЛИВ МАЛОГО БІЗНЕСУ НА 

СУЧАСНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ....................................................... 119 

Коцьо О.Я. МЕТОДИКА ОЦІНКИ ТЕНДЕНЦІЙ РЕГІОНАЛЬНОГО 

СПОЖИВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ ЗА УМОВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 

ІНФОРМАЦІЇ ........................................................................................................... 120 

Павлик Є.А. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК ЕЛЕМЕНТ 

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ........................ 122 

Царук Н.Г. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ОВОЧЕВОЇ 

ПРОДУКЦІЇ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ........................................................ 124 

Ing. Ivana Vargová, Ing. Zuzana Bajusová. FOOD SECURITY AND GLOBAL 

HUNGER .................................................................................................................. 126 

СЕКЦІЯ 4.  Гроші, фінанси і кредит ................................................................. 130 

Грозик У.І. НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В 

УКРАЇНІ ................................................................................................................... 130 

Хланта Т.О. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ .................... 132 

Єлісєєва О.К., Колесник А.О. ОСНОВНІ МЕТОДИКИ РЕЙТИНГОВОЇ 

ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ .......................................... 134 

Коломійчук А.Ю. УПРАВЛІННЯ НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ 

ПІДПРИЄМСТВА ................................................................................................... 136 

Ковинєва К.О., Кармазін В.А. ФОРМУВАННЯ ЛІЗИНГУ НА 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ................................................................ 138 

Красільчук М.Л., Скоропад І.С. ЛІЗИНГОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: 

«ПІДВОДНІ КАМЕНІ» ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ................................ 139 



 6 

Ліхачов А. В. ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СЕРЕДНІХ  І 

МАЛИХ ПІДПРИЄМСВТ В УКРАЇНІ ................................................................. 141 

Миськів Г.В. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ У СТРУКТУРІ КРЕДИТНОГО РИНКУ 

УКРАЇНИ ................................................................................................................. 142 

Нескородєва І. І. ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ 

УКРАЇНИ ................................................................................................................. 145 

Парадова Г.Х. РАЗВИТИЕ ФОРМ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ В РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ .......................................................................... 147 

Паталєта А.О., Хистєва Е.В. РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ВИХОДУ ІЗ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ ......................................................................................... 149 

Писарева А.А. ФОРВАРДНЫЕ КОНТРАКТЫ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ...... 151 

Поперечна М.О. СЕРЕДНЬОСТРОКОВЕ БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ 

ВИДАТКІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

УКРАЇНИ ................................................................................................................. 153 

Пустовгар С.А. ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ 

«НЕПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА» .......................................... 154 

Рожок О.А. ДЕПОЗИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ ................ 156 

Савчина К.М. МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ 158 

Сич Н.О. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ  ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ 

ЗОВНІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО БОРГУ ............................................................ 160 

Топка А.Е. ОСНОВНІ РИСИ ТА ОЗНАКИ БАНКІВСЬКОГО 

КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

 ................................................................................................................................... 162 

Ванжула Д.І. СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ НА 

СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСИТЕМИ УКРАЇНИ 164 

Верич Г.О. ВІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ ТА ТЕРИТОРІЇ ПРІОРИТЕТНОГО 

РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ............................................................................................ 166 

СЕКЦІЯ 5.  Бухгалтерський облік, аналіз і аудит .......................................... 168 

Дяченко Л.А. АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ВПЛИВУ РЕКЛАМИ 

НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ‘ЯЗОК ІЗ 

МЕДІАГРАМОТНІСТЮ ........................................................................................ 168 

Грядунова В.В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ ................................................... 170 

Іванова Л.Б. ІНСТИТУЦІЙНІ ФАКТОРИ В АНТИКРИЗОВОМУ 

УПРАВЛІННІ СУБ‘ЄКТА-БОРЖНИКА .............................................................. 172 

Киреева Е.М. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ  В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ .......................................... 174 

Квяткiвський О.A. ОБЛIК ОПЛAТИ ПРAЦI ПОСAДОВИХ ОСIБ МИТНОЇ 

СЛУЖБИ .................................................................................................................. 176 

Орєхова А.І. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ................................................... 178 

Пчелинська Г.В. ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ  НП(С)БО-1 ... 179 

Тарасова Т. О.,  Волошан І. Г. ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ 

ПРОЦЕСУ ТОВАРОРУХУ .................................................................................... 181 



 7 

Яремич Н.Р. ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ТА ОБЛІКУ ГУДВІЛУ ............... 183 

Єрченко М.С. ЗВІТНІСТЬ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ФІНАНСОВІ 

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ................................................ 185 

СЕКЦІЯ 6.  Оподаткування та бюджетна система ....................................... 187 

Кравченко А.А. ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ, ЯК ПОКАЗНИК 

ЕФЕКТИВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ........................................................ 187 

Овчаренко Р. М. ЕВОЛЮЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ .............................. 188 

Луппол  О.М., Овчаренко Р. М. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ 

НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ ................................................ 191 

Птахіна О.В., Гордієнко Є.С. ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОГО 

ВІДШКОДУВАННЯ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ПДВ В УКРАЇНІ ............................... 193 

Cавка Ю.В. AНAЛІЗ ТA ПРОБЛЕМИ ВИКОНAННЯ ДЕРЖAВНОГО 

БЮДЖЕТУ ЗA ВИДAТКAМИ .............................................................................. 196 

Стахів М.Г. АНАЛІЗ  МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ ЗАПЛАНОВАНИХ 

НА 2013 РІК ............................................................................................................. 198 

Валуйський І.А. ШЛЯХИ РЕГУЛЮВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ........................... 200 

Золотухіна Г.В. ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ 

ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ ....................................................................................... 202 

СЕКЦІЯ 7.  Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності ........ 205 

Мейта В.І. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО 

СЕРЕДОВИЩА ....................................................................................................... 205 

Силакова А. С. РЕЙДЕРСТВО: ВЛИЯНИЕ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ 

ЭКОНОМИКУ УКРАИНЫ .................................................................................... 207 

Стадник В.П. ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВА ................................................................................................... 209 

Стуканова Е.Ю., Губенко Н.Е. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

«ГРИФ» ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ...................................................................................................... 210 

СЕКЦІЯ 8.  Математичні методи в економіці ................................................. 213 

Бондарь М.П. АНАЛИЗ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ КАНАДЫ 

ПОСРЕДСТВОМ ПОСТРОЕНИЯ УРАВНЕНИЯ РЕГРЕССИИ........................ 213 

Черкасов В.І. МАТРИЧНІ МЕТОДИ ПОБУДОВИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

«МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖМЕНТ» ........................................ 215 

Карачарова Е.А. МОДЕЛИ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АТП .......... 217 

Рядно О.А., Рибальченко Л.В. РОЗВИТОК СТРАХОВОГО РИНКУ В 

РЕГІОНАХ УКРАЇНИ ............................................................................................ 219 

СЕКЦІЯ 9.  Державне управління, самоуправління та державна служба 221 

Давиденко Н.М. МОДЕЛІ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ......................................................................................................... 221 



 8 

СЕКЦІЯ 1. Економіка і управління національним господарством 

 
 

Матвийчук В.И., к.э.н., доцент 

Батурлина Т.В., студентка 5 курса специальности финансы и кредит 

Донецкий национальный технический университет, г. Донецк 

 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖКХ  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) является одной из важнейших 

отраслей деятельности человека в современном урбанизированном обществе. 

Производственная структура многопрофильного жилищно-коммунального 

хозяйства Украины интегрирует около 30 видов экономической деятельности, 

оказывая свыше 40 видов услуг на сумму свыше 6 млрд.грн. ежегодно. В 

отрасли ЖКХ функционирует несколько тысяч предприятий и организаций 

разных форм собственности, эксплуатируется около 25% основных фондов 

государства, занято 5% трудоспособного населения [1, c.96]. 

В настоящее время все подотрасли жилищно-коммунального хозяйства 

находятся в кризисном состоянии: слабое финансирование развития отрасли, 

недостаточность у населения средств на оплату жилищно-коммунальных услуг 

обуславливают рост неплатежей, дебиторской и кредиторской задолженностей. 

На сегодняшний день для предприятий ЖКХ характерно снижение стимулов к 

экономии ресурсов и улучшения финансового положения, то есть отсутствие 

поиска возможных резервов снижения затрат и улучшения качества 

предоставляемых услуг. 

В связи с действием ряда факторов (повышение стоимости сырья, 

топлива, материалов, заработной платы) себестоимость услуг, предоставляемых 

предприятиями жилищно-коммунального сектора, постоянно растет. При 

стабильности тарифов это приводит к снижению рентабельности, убыточности 

и дотациям из бюджета. Дотационность производства негативно отражается на 

развитии коммерческого расчета и не способствует повышению 

заинтересованности в более экономном использовании ресурсов. 

В 2012 году общий объем рынка коммунальных услуг составил поряд кА 

45 млрд. грн., что почти на 10 млрд. грн. больше по сравнению с 2011 годом. 

Несмотря на рост объемов услуг, работ и продукции, произведенных в отрасли, 

в условиях рыночной экономики предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства понесли убытки в 2012 году на сумму более 3 млрд. грн., при этом 

наибольшие убытки у предприятий теплоэнергетики – более 1,9 млрд. грн. И 

водопроводно-канализационного хозяйства – 1 млрд. грн. Убыточность  

жилищно-коммунальной сферы обуславливает несвоевременное и неполное 

обновление основных фондов, что приблизило моральный и физический износ 

основных фондов к критической черте – 60%, между тем, с 1991 года 

обновлению подверглось лишь 7% основных фондов ЖКХ. 
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На сегодня в Украине более 4 миллионов кв.м устаревшего жилого 

фонда. Более 1 млн. кв.м жилья имеют аварийное состояние. Более половины 

жилого фонда Украины нуждается в капитальном ремонте, а сносу подлежит 

более 5% зданий, в которых проживают около 284 тысяч граждан.  

Изношенность основных фондов в системе водоснабжения составляет 

свыше 62%, 25% водопроводных очистных сооружений нуждаются в 

восстановлении, каждая пятая насосная станция отработала нормативный срок 

амортизации. Общая протяженность канализационных сетей в Украине – 51 210,5 

км, из которых в аварийном и ветхом состоянии находятся 18 553,2 км, или 36,3%.  

На протяжении последних нескольких лет правительство Украины ведет 

масштабную кампанию по внедрению энергосберегающих технологий, в 

жилищно-коммунальное хозяйство страны, проводятся мероприятия по 

модернизации котельных, снижению расхода энергоносителей, а также 

проведению тепловой санации зданий. Однако системы централизованного 

теплоснабжения обеспечивают потребность в тепле лишь 55% населения 

страны. В целом по Укpaине протяженность тепловых сетей в двухтрубном 

исчислении составляет 33 122,7 км (за 2012 год протяженность уменьшилась на 

713,4 км), из них ветхих и аварийных – 4 865, 5 км (15%) [2]. 

На сегодняшний день система управления жилищным фондом, 

реализующая определенные функции, еще не создана. Для изменения 

структуры собственности в жилищной сфере необходимо выработать новые 

подходы к управлению жилой недвижимостью. Однако на практике эта система 

не претерпела никаких изменений: решение вопросов ремонта и содержания 

жилфонда и коммунального хозяйства в целом находится в компетенции 

существующих структур – государственных предприятий или органов местного 

управления. До сих пор жилищно-эксплуатационные организации 

осуществляют функции и собственников, и управляющих, и эксплуатирующих 

организаций. Это приводит к "непрозрачности" финансовых потоков, 

бесконтрольной трате средств и необоснованному увеличению расходов на 

содержание и ремонт жилых домов. Очевидно, что при такой ситуации нельзя 

рассчитывать на приток инвестиционных ресурсов в эту сферу [3].  

Все вышеизложенное заставляет исследовать проблемные вопросы 

жилищно-коммунального хозяйства и искать пути получения прибыли и 

улучшения качества предоставляемых услуг за счет снижения затрат в этой 

сфере. 

Литература 
1. Юр‘єва Т. Проблеми житлово-комунального господарства та напрямки їх вирішення // 

Регіональна економіка. – №1. – 2003. – С.96-101. 

2. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України. – Інтернет-ресурс. – Режим доступу: www/URL: 

http://www.minregion.gov.ua/. 

3. Чижова Т.В. Инновационная стратегия реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства. Международный экономический форум. – Интернет-ресурс. – Режим 

доступа: www/URL: http://www.be5.biz/ekonomika1/. 
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Бестанчук О.В. 

Тернопільський національний економічний університет 

 

МЕХАНІЗМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ОПОРТУНІСТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ В 

СИСТЕМІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 

Попередити опортуністичну поведінку в системі земельних відносин 

покликана правова система, функціонування якої забезпечує держава. 

Однак, правова система регулювання земельних відносин в Україні не 

спроможна виконати покладені на неї функції щодо захисту агентів ринку від 

опортуністичної поведінки, оскільки ситуація в цій сфері характеризується 

невизначеністю «правил гри» (не сформована правова база, розмиті права 

власності на землю) [1, с.238-241], слабкістю державних інститутів [2, с.20-26], 

що створює підґрунтя для опортуністичної поведінки самих чиновників та стає 

передумовою розвитку системної корупції у сфері земельних відносин. 

В цілому, опортуністична поведінка – поведінка індивіда, який 

намагається отримати прибуток в односторонньому порядку за рахунок 

партнера внаслідок порушення умов контракту. Поняття «опортуністичної 

поведінки» вперше сформулюване Олівером Уіль‘ямсоном, зародилось в 

рамках економічної теорії трансакційних витрат. На відміну від утопічних 

теорій, які базуються на положенні про недостатній рівень переслідування 

власної вигоди, що виливається у підкоренні власних інтересів інтересам 

суспільства чи класичної економічної теорії, яка базується на твердженні про 

те, що витрати покарання за опортуністичну поведінку рівні нулю, оскільки 

така поведінка є економічно невигідною, адже інформація швидко 

поширюється серед усіх гравців, Олівер Уіль‘ямсон побудував свою теорію на 

зовсім іншій поведінковій передумові. Люди схильні поводити себе 

опортуністично, тобто переслідувати власну вигоду, використовуючи для 

досягнення своєї мети усі доступні їм засоби в тому числі обман та віроломство 

[3, с.93]. Жоден з економічних агентів не застрахований від того, що інша 

сторона не скористається нагодою отримати зиск у випадку зміни обставин на її 

користь.  

З вище викладеного випливає, що кожен з економічних агентів в системі 

земельних відносин несе витрати спричинені безпосередньо опортуністичною 

поведінкою або пов‘язані з її попередженням. 

Тому, важливо, правову систему регулювання земельних відносин 

доповнити механізмом репутації, що передбачає активну участь третьої 

сторони - громадських організацій. 

У цьому напрямі інституціональна економіка пропонує характерний для 

колективістського суспільства – механізм багатосторонньої репутації, що 

дозволяє реалізувати на високому рівні обмін інформацією та ефективно 

застосовувати санкції стосовно тих, хто поводиться опортуністично. Оскільки 

механізм багатосторонньої репутації формується на соціальних зв‘язках, 

нормах поведінка, культурних традиціях, що обумовлює накладення 
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економічних інститутів на певну соціальну структуру, внаслідок чого соціальні 

санкції доповнюють або й замінюють економічні. 

Нагальним та дієвим, на нашу думку, в сучасних умовах розвитку 

земельних відносин може стати механізм використання соціальних мереж, який 

знижуватиме витрати на пошук інформації та спрацьовуватиме за принципом 

багатосторонньої репутації. 

Стейкхолдери системи земельних відносин, під якими ми розуміємо 

органи державної влади, місцевого самоврядування, регіональні громадські 

колегії, суб‘єктів прийняття рішення щодо обміну правами на земельні ділянки, 

підприємців у сфері надання ринкових послуг, фінансові установи, а також 

асоційовані організації (наприклад, з захисту прав землевласників та 

землекористувачів) та ін., які формуватимуть ці мережі та отримають 

можливість укладати формальні контракти, а у випадку необхідності вирішення 

спірного питання - звертатись до суду. Якщо спірне питання вирішене в суді, а 

одна зі сторін відмовляється виконати умови договору, то вона може бути 

виключена з цієї неформальної мережі: інформація швидко поширюватиметься 

серед членів даної неформальної групи і вони відмовлятимуться мати справу з 

порушником. Участь державних органів влади та місцевого самоврядування у 

цьому процесі повинна посилити загрозу подібних санкцій та виступити 

надійним способом захисту контрактів та формування дієвого інституту 

багатосторонньої репутації. Судова система у цьому випадку 

використовуватиметься не для примушення до виконання контрактів, а з метою 

подолання недоліків механізму репутації, зумовлених складністю вирішення 

суперечливих питань між стейкхолдерами.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЄЮ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 

 

Основою трансформації економічної системи України на основі переходу 

від командно-адміністративних до ринкових засад господарювання мають стати 

інституційні перетворення, які полягають, зокрема, у зниженні ролі держави в 

регулюванні економічних процесів (дерегулювання економіки, розвиток її 

нових секторів, насамперед земельного сектора). Водночас головною 

проблемою, яка повинна вирішуватися в процесі введення принципів 

результативного регіонального управління територіальними активами та оцінки 

ефективності регіональних програм, є інтеграція ефективного державного і 

місцевого управління з процесами застосування бюджетів та стратегічного 

планування стійкого територіального розвитку. Водночас необхідно 

враховувати новітні загальносвітові процеси глобалізації та зарубіжний досвід 

інституціональних перетворень.  

У цьому контексті важливим завданням регіональної політики виступає 

вирішення проблем активізації ресурсного, виробничого, інноваційного та 

інших видів потенціалів регіонів. В даному випадку, окремі регіони України, 

володіючи досить багатими природними, людськими, екосистемними, 

виробничими та іншими видами ресурсів, не здійснюють ефективного 

ресурсокористування у зв‘язку з відсутністю високоефективної системи 

управління територіальним розвитком [4, с. 159]. 

У свою чергу, управління процесами ефективного залучення 

територіальних активів до господарського обороту містить ряд важливих 

складових, серед яких основну роль відіграє управління процесами їх 

капіталізації. 

Загалом якісне застосування механізмів відносно управління 

регіональними активами, на думку вітчизняних та зарубіжних економістів, 

варто співвідносити із взаємодією державних і приватних інтересів, оскільки 

приватні структури не можуть стояти в стороні від проблем розвитку регіону, в 

якому вони здійснюють свою діяльність [1; 2; 3; 5]. Водночас регіональна 

стратегія повинна враховувати нові тенденції економічних перетворень в 

Україні та світі. Саме тому інноваційний тип розвитку економіки в регіонах 

передбачає різноманіття та постійне оновлення форм діяльності у відповідності 

з будь-якими змінами, що відбуваються в економічній системі країни або в її 

зв'язках з навколишнім світом. 

Попередньо розглянуті можливості управління та розподілу природних 

ресурсів між державними та окремими корпоративними власниками та 

інвесторами дають можливість запропонувати підсумкові моделі та механізми 

управління їх капіталізацією. 
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Одним із таких сучасних механізмів можна вважати залучення інвесторів 

у відкриті конкурси, завдяки яким інвестиційні фонди, кластер-корпорації 

тощо, отримують можливість створювати інноваційні активи та формувати 

проекти корпоративного розвитку регіональної економіки загалом. Водночас 

програмною опорою можуть бути прикладні рішення у вигляді нових методів 

залучення активів, управлінські рішення по оптимізації ресурсних процесів 

регіону, регулювання діяльності і створення нових промислових та 

агропромислових кластерів. Доцільними є також об‘єднання фондів та 

корпорацій навколо сучасних управлінських рішень організаційного 

менеджменту та досвіду їх застосування на регіональному та державному 

рівнях. Перспективним напрямком підвищення ринкової вартості 

територіальних активів є широке використання управлінських інновацій і, перш 

за все, реінжинірингу процесів функціонування кластер-корпорацій та 

інвестиційних фондів, а також внутрішньорегіональний контролінг. 

Відповідно підвищення рівня капіталізації територіальних активів має 

бути сформоване на основі інвестиційної активності корпорацій. Реалізація 

даної концепції можлива за використання механізму синхронізації крос-

секторної співпраці. Даний механізм характеризуються тим, що влада спільно з 

фондами та корпораціями, утворює нову організаційну структуру, якій 

делегується частина функцій з вирішення територіально значущих завдань 

через залучення структурних промислових об'єднань за фінансової підтримки з 

боку держави. Позитивною властивістю даної інституційної концепції є 

конструктивна взаємовигідна взаємодія інститутів держави, суспільства та 

бізнес-структур. У цьому партнерстві створюються умови для зацікавленості 

кожної із сторін, що стає взаємовигідним аспектом завдяки ресурсно-

територіальній задіяності, а результатом такої взаємодії є синергетичний ефект. 

Механізми крос-секторного партнерства вже активно впроваджуються в Європі 

і США, а також в деяких регіонах Росії, це і створює актуальність 

запровадження даного методу й в Україні. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В 

УМОВАХ ГЕОПОЛІТИКИ НОВОГО ЧАСУ 

 

В період реформування економіки України виокремлюється нагальна 

необхідність пошуку джерел фінансування стратегічних нововведень як 

фактору конкурентоспроможності та основи побудови нової економіки країн, 

що розвиваються. Це обумовлено новим світовим етапом промислової 

революції, про який повідомляє аудиторська компанія KPMG у доповіді 

«Глобальний прогноз розвитку промисловості»[1].  

Разом з тим, доцільно наголосити на важливості дослідження в цьому 

процесі динаміку змін соціального чинника як головної складової соціально-

економічної системи, а також індикатора добробуту та стабільності будь-якої 

країни. При цьому, важливо зауважити на значний прогрес, якого домоглися 

країни Півдня в останні два десятиліття в деяких найбільш великих країнах: 

Бразилії, Індії, Індонезії, Китаї, Мексиці, Південній Африці і Туреччині, а 

також в «малих економіках», таких як Бангладеш, Гана, Маврикій, Руанда, 

Таїланд, Чилі. Доповідь про людський розвиток 2013 «Піднесення Півдня: 

людський прогрес в різноманітному світі» присвячена саме виокремленню 

причин впливу країн Півдня, що посилюється на глобальний розвиток, який 

носить всеосяжний характер і розглядає еволюцію геополітики нового часу, 

нові проблеми, тенденції, політичні стратегії та інститути, характеризує нові 

дійові особи, що формують картину розвитку [2]. Автор дослідження вважає 

дані події революційною зміною цивілізації XXI століття - «Піднесення півдня» 

за рахунок особистісного зростання, різкого розширення індивідів і стійкого 

прогресу людського розвитку в країнах, де проживає понад 61,8% населення 

світу (Китай, Індія і Бразилія), що відповідає критерію динамічної сталості. Це 

дозволило дійти головного висновку, що просування десятків країн і мільярдів 

людей вгору по сходах розвитку має безпосередній вплив на створення 

багатства і загальний прогрес людства у всіх країнах і регіонах світу. Існують 

нові можливості для подолання відставання менш розвиненими країнами і для 

творчих політичних ініціатив, які могли б принести користь також і більшості 

просунутих економік світу. 

На думку автора наріжним каменем ситуації в області людського 

розвитку є три важливих фактора розвитку за рахунок дії, яких вдалося 

змінитися багатьом країнам: 1) проактивна «держава розвитку»; 2) 

використання можливостей глобальних ринків; 3) рішуче впровадження 

інновацій в соціальній політиці.  

Тобто, у період глобальних економічних трансформацій (екологічних, 

енергетичних, фінансових криз тощо) питання соціалізації економіки через 

безліч проблем, які виникають в межах соціально-економічного розвитку, 
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набувають нового змісту і створюють передумови для детального дослідження 

проблеми соціалізації інноваційного процесу промисловості в Україні. 

Отже, в умовах зміну балансу глобальної економічної потужності та 

еволюції геополітики нового часу дія кожного з них вимагає відповідної 

досконалої системи управління і актуалізує питання пошуку джерел 

фінансування інноваційного соціально-орієнтованого розвитку національної 

економіки. Так, дослідження праць вітчизняних та зарубіжних вчених з даного 

напряму Бутинця Ф.Ф., Йохни М.А., Мельника Л.Г., Савицької Г.В., Цал-Цалко 

Ю.С. та інших [3] дозволило дійти висновку, що в умовах фінансової кризи 

основним внутрішнім джерелом фінансування інноваційного розвитку 

підприємств національної промисловості, зокрема машинобудівної галузі є 

прибуток, який виконує оцінюючу, стимулюючу, фондоутворюючу та 

соціальну функції. Автором синтезовано та виокремлено основні джерела 

активізації соціально-орієнтованого інноваційного розвитку (рис.1). Таким 

чином, використання запропонованих джерел інноваційного розвитку 

національної промисловості дозволить активізувати цей процес, що сприятиме 

сталому розвитку економіки в умовах еволюції геополітики нового часу. 
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ДЖЕРЕЛА АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ВНУТРІШНІ ДЖЕРЕЛА  

(НАЦІОНАЛЬНІ) 

1.В межах соціально-економічної системи 

(власні кошти підприємств): 

а) за рахунок збільшення прибутку: 

 збільшення обсягу реалізації продукції; 

 оптимізація цін; 

 зниження собівартості продукції; 

 підвищення якості продукції; 

 реалізація за більш оптимальні строки; 

 пошук вигідніших ринків збуту. 

 

б) за рахунок застосування аутсорсингу 

 

За межами соціально-економічної системи 

 державне фінансування; 

 кредити банків,  

 емісія корпоративних облігацій; 

 бізнес ангели; 

 інші 

ЗОВНІШНІ ДЖЕРЕЛА  

(МІЖНАРОДНІ) 

 

 іноземні інвестиції 
(прямі та портфельні) 

 кредити банків та МФО 

 бізнес ангели 

 інші 

ЕКОНОМІЧНОГО ХАРАКТЕРУ) НЕЕКОНОМІЧНОГО ХАРАКТЕРУ) 

 система цінностей; 

 життєвоважливі інтереси 

соціума  

Рис.1. Перспективні джерела соціально-орієнтованого інноваційного 

розвитку національної промисловості (розробка автора) 
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матеріалам 14 міжнародної науково-практичної конференції з інноваційної діяльності 

14-19 вересня 2009 року «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку 

економіки в контексті подолання світової фінансової кризи» - Київ, Сімферополь, 

Алушта, 2009-С.271-278  

 

Чередниченко Г.А. 

к.э.н., доцент, 

Одесский национальный экономический университет, г. Одесса 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

УКРАИНЕ 

 

Экономика Украины находится в непростой ситуации: ее нестабильность 

при выходе из финансово-экономического кризиса усугубляется проблемами, 

связанными с незавершенностью системного кризиса, вызванного 

трансформацией экономики советского типа в современную рыночную 

экономику. Эти обстоятельства способствуют возрастанию социальной 

напряженности, конфликтности, и существенно повышают роль государства 

как базового института современного общества, обеспечивающего изменение 

формальных институтов и влияющего на процесс преобразования 

неформальных институтов, регулирующих деятельность и взаимодействие 

субъектов хозяйствования в национальной экономике. Особое значение имеет 

государственное регулирование «правил игры», которые непосредственно 

касаются острых социальных проблем: безработицы; уровня и дифференциации 

доходов; доступности и качества образования, медицины; социального 

обеспечения и др. Решение этих проблем предполагает объединение усилий 

государства и представителей предпринимательского сектора экономики. 

Проблему социальной ответственности предпринимательства в условиях 

постсоветских экономик в целом, и в Украине в частности, активно исследуют 

Т. Артемова [1], Д. Баюра [2], О. Буян [3], А. Зарецкий и Т. Иванова [4],           

Л. Конарева [5], С. Лукин и Е. Соломаха [6], И. Малик [7], С. Мельник [8],      

М. Мурашко [9] и др. В их работах, с учетом мирового опыта, исследуются: 

концептуальные основы социальной ответственности бизнеса; классификации 

ее видов и функций; модели корпоративной социальной ответственности и 

возможность их применения в условиях Украины; корпоративная социальная 

ответственность как фактор конкурентоспособности на глобальных рынках; 

подходы к оценке эффективности корпоративной социальной ответственности 

украинских предприятий и т. д. В то же время с позиции стратегического 

вектора развития отечественной экономики, направленного на формирование 

социально ориентированной рыночной экономики, многие концептуальные и 

практические аспекты повышения социальной ответственности 

предпринимательства, роли в этом процессе государственного регулирования 

остаются недостаточно исследованными или дискуссионными.  

Социальная ответственность предпринимательства означает выполнение 
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субъектами этой деятельности взятых на себя обязательств (добровольно или 

под давлением формальных институтов) по решению важных социальных 

проблем как внутри предпринимательской единицы, так и за ее пределами – на 

местном, региональном, национальном или мировом уровне. Социально 

ответственная предпринимательская деятельность проявляется: 1) в заботе о 

работниках предприятия (создание новых рабочих мест, в том числе на более 

высоком технологическом уровне; улучшение условий и оплаты труда; 

предусмотренные законодательством и добровольные выплаты на социальное 

страхование; финансирование повышения квалификации, оздоровления, отдыха 

сотрудников); 2) в добросовестном выполнении функций налогоплательщика и 

производителя качественных товаров и услуг, соответствующих разумным 

потребностям, связанных с развитием человека; 3) в инновационной 

деятельности, способствующей повышению конкурентоспособности 

отечественных производителей и качества жизни; 4) в финансировании 

мероприятий, направленных на охрану окружающей среды (касающихся 

собственной деятельности или целевых программ разного уровня); 5) в 

благотворительности.  

Условия первоначального накопления капитала, становления 

предпринимательства в Украине не способствовали формированию таких 

социально значимых установок деятельности. Напротив, новая экономическая 

система по сути была «диким олигархическим капитализмом». Причем многие 

«капиталисты», став собственниками в результате приватизации 

государственной собственности, не пройдя через жесткий отбор конкурентной 

борьбы, так и не стали настоящими предпринимателями – не стремились ни к 

производственным, ни к социальным инвестициям, а увеличивали лишь 

демонстративное потребление. Огромные масштабы теневой составляющей в 

деятельности частных предпринимателей и ущемление в этой связи социально-

экономических интересов наемных работников, попавших фактически в 

систему примитивных отношений личной зависимости; деиндустриализация, 

деинтеллектуализация, дегуманизация отечественной экономики во многом 

свидетельствуют о преобладании узкоэгоистических, даже хищнических 

интересов и соответствующих ценностных установок в хозяйственной 

деятельности, о большом дефиците социально ориентированного 

предпринимательства в нашем обществе. В то же время это, на наш взгляд, 

свидетельствует о низкой эффективности применяемых правовых норм 

стимулирующего характера (поощрение и наказание), касающихся 

налогообложения, добросовестной конкуренции, инновационной деятельности, 

трудовых отношений, защиты прав потребителей, защиты окружающей среды и 

др. Дефицит социально ориентированного предпринимательства в сочетании с 

неэффективной регуляторной политикой в этой сфере и последовательным 

сокращением государством социальных обязательств перед гражданами 

Украины, привели к нарастанию социальных проблем, угрожающих 

экономической безопасности страны.  

Мировой опыт демонстрирует широкий диапазон стимулирующих 

методов, создающих институциональные рамки для утверждения социальных 
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стандартов поведения предпринимателей: от запретов, значительных штрафов, 

субсидий и государственных гарантий до расстрела предпринимателей и 

государственных чиновников, наносящих существенный вред обществу 

(Китай). Украине, вероятно, не впадая в крайности, важно отобрать из этого 

разнообразия стимулов наиболее эффективные и адекватные применительно к 

конкретным направлениям предпринимательской деятельности.  

Исследование интересующей нас проблемы позволяет сделать ряд 

выводов и рекомендаций: 1) необходима конкретизация модели социально 

ориентированной рыночной экономики как официально признанной 

стратегической цели реформирования отечественной экономики (на наш 

взгляд, речь должна идти о смешанной экономике с украинской спецификой); 

важнейшей составляющей такой модели должна стать социальная 

включенность предпринимательства и гармоничное сочетание социальной 

политики государства и предпринимательских единиц;  2) государственное 

стимулирование повышения социальной ответственности предпринимательства 

в Украине должно учитывать слабую мотивацию украинских 

предпринимателей на основе высших моральных, социальных ценностей и 

сделать упор на материальные стимулы, превращающие социальную 

ориентированность предпринимательских единиц в важное конкурентное 

преимущество, изменяющие частные издержки и выгоды с учетом социальных 

издержек и выгод, а также влияющие на потребительский спрос на 

соответствующие товары и услуги; 3) учитывая изъяны государства и 

предпринимательства в Украине с точки зрения социальной 

ориентированности, реализация этих задач возможна только под давлением 

представителей формирующегося гражданского общества, для чего важно 

разработать систему критериев и показателей социальной ориентированности 

предпринимательских единиц, анализировать на их основе 

предпринимательскую деятельность и предоставлять эту информацию для 

общественного обсуждения и оценки. 
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ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОЇ УЧАСТІ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНОМУ 

ПОДІЛІ ПРАЦІ 

 

Здобуття Україною незалежності започаткувало її фактичний вихід на 

світову арену як суб‘єкта міжнародних відносин. Зміни, які відбулися в 

геополітичному становищі нашої держави, посилили роль 

зовнішньоекономічних відноси для її майбутнього. В сучасному 

взаємозалежному світі важко переоцінити значення зовнішньоекономічних 

зв‘язків, які прямо й безпосередньо впливають на процес відтворення в кожній 

окремо взятій  країні. Україна тільки входить  в систему світового економічного 

простору і від того, як цей процес буде відбуватись, залежить подальший 

економічний і соціальний розвиток держави  як органічної підсистеми світової 

економіки. 

 Дослідженню зазначеної проблеми присвячені праці таких вчених, як 

Амбросов В.Я., Вдовиченко К.С., Кожем‘якіна С.М., Філіпенко А.С., Шедяков 

В.Є. 

Метою даної роботи є аналіз сучасного місця України в системі 

міжнародного поділу праці та визначення перспектив розвитку нашої держави 

на міжнародному рівні. 

Під МПП найчастіше розуміють процес концентрації в окремих країнах 

виробництва товарів та надання послуг понад необхідні внутрішні потреби у 

розрахунку на їхній обмін або продаж іншим країнам. Міжнародний поділ 

праці також передбачає розвиток економіки країн з розрахунком на завезення 

ряду товарів та послуг з-за кордону, наявність між країнами або регіонами не 

лише торговельних стосунків, але й кредитних, науково-технічних, 

виробничих, транспортних зв‘язків. 

У складі колишнього Радянського Союзу економіка України розвивалась, 

майже не беручи участі у міжнародному поділі праці. Основна причина цього – 

недостатньо розвинуті зв‘язки СРСР. На це впливали такі чинники, як: 

 багаті природні ресурси союзних республік і загальносоюзний поділ 

праці; 

 політичні особливості радянської економіки; 

 система зовнішньоекономічних зв‘язків, яка відокремлювала внутрішню   

економіку від світового господарства; 
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 обмеженість виходу на світовий ринок. 

В даний час можна виділити такі основні фактори, які сприяють активній 

участі України в міжнародному поділі праці: 

- прискорення світового науково-технічного прогресу; 

- значна зміна системи економічних відносин; 

- прийняття законів та указів Президента про зовнішньоекономічну 

діяльність та зовнішньоекономічні зв‘язки; 

- визнання України та входження її в міжнародні організації. 

Щоб визначити місце та роль України в міжнародному поділі праці, 

доцільно розглянути сукупний ресурсний потенціал та структуру зовнішню 

економічних зв‘язків. Для цього варто, насамперед, визначити динаміку та 

показники зовнішньоторговельного балансу, обсяги експорту та імпорту 

товарів, їхню структуру. Зовнішньоторговельний оборот між Україною та 

країнами ЄС за 2012 р. склав 6,5 млрд.  дол.  США, що на 2,5 млрд. дол.  США 

більше, порівняно з 2011 р. Експорт товарів з країнами світу за 2012 р. 

становить 232887,6 тис. дол.. США. Найбільшу частку експорту України 

становлять країни СНД, насамперед Російська Федерація. Імпорт товарів у 2012 

р. склав 39178,3 тис. дол. США. Наступним елементом у визначенні рівня 

участі України в МПП є обсяг валового внутрішнього продукту (ВВП) країни. 

Величина ВВП є вихідним параметром при проведені аналізу багатьох 

особливостей стану МПП, тому що вона характеризує одну з важливих його 

сторін – зосередження зусиль окремих країн на виробництві частини ВВП [2]. 

За даними Державного комітету статистики України, ВВП у фактичних 

цінах за 2012 р. зріс на 1,8% в порівнянні з 2011 р., що склало близько 2,5% [6].  

В цілому, не зважаючи  на певні труднощі, Україна має достатні трудові й 

природні ресурси, сировинну базу та виробничі потужності, необхідні для її 

розвитку як суверенної держави, інтегрованої у світову співдружність. 

Міжнародний поділ праці, система світових господарських зв‘язків 

передбачають використання так званих конкурентних переваг. Кожна країна, 

виходячи із своїх конкретних умов, використовує ті чи інші переваги. Мета 

такого вибору полягає в тому, щоб виробляти і експортувати товари, що 

користуються попитом на світовому ринку і виготовлення, яких у даній країні 

вимагає мінімальних затрат, а реалізація – забезпечує максимальну різницю між 

світовими цінами й витратами виробництва. Необхідно також зазначити, що на 

неоднозначне місце України у МПП впливає низка факторів, насамперед 

природних, демографічних, геополітичних та історико-економічних. 

Виходячи з принципу МПП, характеру розвитку продуктивних сил, 

механізму зовнішньоекономічної діяльності, що формується в країні, необхідно 

орієнтувати Україну  на інтеграцію її народногосподарського комплексу у 

світову господарську систему. Ця інтеграція передбачає досягнення таких 

цілей: 

 формування розвинутої ринкової системи, яка базувалася б на 

загальноприйнятих у світовій практиці принципах, нормах та 

економічних механізмах; 
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 використання можливостей світового ринку для структурної перебудови 

національного господарства; 

 перетворення зовнішньоекономічної сфери в активний фактор 

динамічного та високоефективного економічного зростання. 

На сьогоднішній день у міжнародному поділі праці Україна виділяється 

сировинними, капітало- та матеріаломісткими галузями (добувна 

промисловість, сільське господарство та галузі, що розвиваються на їх базі). 

Для ефективного включення України у глобальні економічні структури і 

процеси необхідно  також створити ряд передумов. Серед них слід виділити три 

основні, це – системна ринкова трансформація, реструктуризація і відкритість 

економіки. Коли України стане на шлях лібералізації зовнішніх економічних 

зв‘язків та побудови відкритої економічної системи, вона постійно відчуватиме 

зростаючий вплив тенденцій світового розвитку свої внутрішні господарські 

процеси [5]. 
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НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ РОЗВИТОК ЯК ЧИННИК ЗРОСТАННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Для забезпечення сталого економічного розвитку будь-якої держави, 

необхідно активізувати та ефективно використовувати її науково-технічний 

потенціал. Знаходячись попереду науково-технічного процесу, передові країни 

виступають в ролі лідерів економічного розвитку. Останні ж, використовуючи 

готові наукові результати та дослідження, вимушені натомість віддавати власні 

природні ресурси та дешевий труд. Сьогодення на етапі становлення і розвитку 



 22 

ринкової економіки в Україні особливо важливим постає питання 

конкурентоспроможності українських підприємств [1 . 

Для цього постає необхідність вибору та розробки стратегії науково-

технічного розвитку, яка б дозволила країні здійснити різкий прорив в 

інноваційній сфері та вивела б її на передові позиції в міжнародних рейтингах. 

Лише радикальні, випереджаючі існуючий розвиток розробки, технології та 

рішення допоможуть вийти з поточної кризи та сформувати міцний фундамент 

для ефективної роботи України на міжнародних ринках. 

Науково-технічний прогрес, визнаний в усьому світі як найважливіший 

фактор економічного розвитку, все частіше пов'язується з поняттям 

«інноваційний процес». Це єдиний у своєму роді процес, який поєднує науку, 

техніку, економіку та підприємництво. Він полягає в одержанні новації і 

простягається від зародження ідеї до її комерційної реалізації. 

У теперішній час у світовій економіці відбувається постійне зростання 

ваги і впливу високотехнологічних галузей, у зв'язку з чим виникає природна 

задача дослідження різних механізмів науково-технічного розвитку.  

Науково-технічний розвиток – це процес комерціалізації наукових і 

технічних досягнень через постійну трансформацію системи виробництва, що 

приводить до структурної перебудови економіки відповідно вимогам 

глобальної конкурентоспроможності. 

А під механізмом науково-технічного розвитку слід розуміти систему 

взаємовідносин між державою, науково-технічною сферою і ринковими 

силами, що забезпечує постійне удосконалення і відновлення технологічної 

озброєності виробництва [2 .  

Процес взаємодії між державою, науково-технічною сферою і ринковими 

силами обумовлено проблемами, які суттєво впливають на ефективність 

науково-технічної діяльності в Україні, є:  

загальнодержавний рівень – відсутність ефективного науково-технічного 

і інноваційного законодавства, обґрунтованих пріоритетів науково-технічного 

розвитку, адекватної інноваційної статистики, цілісності в ланцюзі заходів, що 

запроваджуються, об‘єктивних критеріїв їх результативності; 

регіональний рівень – відсутність механізму послідовного формування 

стимулюючого середовища для науково-інноваційного бізнесу; створення 

альянсів регіональної науки, освіти і виробництва;  

підтримки наукомісткого підприємництва, формування регіональної 

інноваційної інфраструктури; 

локальний рівень – низька інноваційна освіта і культура, відсутність в 

наукових і освітянських установах законодавчої можливості і дієвих механізмів 

та стимулів для створення підприємств наукомісткої спрямованості [3]. 

Таким чином, сьогодні головним завданням на державному рівні має 

стати формування дієвої науково-технічної і інноваційної політики. 

Проте, теоретичні положення щодо формування та реалізації державної 

науково-технічної і інноваційної політики доводить тільки одне, що в більшості 
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випадків вони є декларованим тільки на папері та в реальному житті 

виконуються недостатньо.  

Для вирішення питання відносно моделі побудови економіки країни та 

окреслення ролі та місця науково-технічної та інноваційної діяльності, їх 

майбутнього та перспектив можна зупинитися на  моделях організації 

інноваційної діяльності: економічної та благодійної.  

Економічна модель ґрунтується на державній підтримці науки та 

інновацій як основних факторів розвитку економіки. Роль держави у цьому 

процесі вагома, вона стимулює державно-приватне партнерство в науково-

технічній сфері, зацікавленість бізнесу до організації високотехнологічних 

виробництв, забезпечує високу результативність наукових розробок, але при 

цьому встановлює жорсткі вимоги до ефективності діяльності на всіх етапах.  

Благодійна модель характеризується відношенням держави до науково-

технічної та інноваційної діяльності як до необхідної умови, що потрібна мати 

місце в країні з «доброю репутацією». За такого підходу науково-технічна та 

інноваційна діяльності не мають можливості розвиватися, що створює загрозу 

само ідентичності країни в світовому просторі.  Саме ця модель характерна для 

України, а це вимагає визначення шляху подальшого розвитку, заснованого на 

використанні ще не втраченого наукового потенціалу вітчизняних науковців, 

що здатен змінити структуру національної економіки; на зміні системи 

цінностей вітчизняного суспільства в бік формування інноваційного 

підприємництва.  

Таким чином, науково-технічний прорив національної економіки 

можливий лише за умови науково-обґрунтованої технологічної політики, що 

ґрунтується на державній науково-технічній політиці, яка в свою чергу є 

складовою загальної стратегії економічного розвитку України.  
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Процес економічного регулювання раціонального землекористування 

трактувався в минулому дуже примітивно. Насамперед, було відсутнє 

об‘ємне бачення всієї складності процесу використання земель природно-
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заповідного фонду. Були поширені міркування, що економічні заходи в 

першу чергу повинні бути націлені на економічне регулювання 

раціонального використання земель сільськогосподарського призначення. В 

умовах ринкової економіки це питання вимагає всестороннього дослідження 

[1, 2].  

Слід зазначити, що економічне регулювання раціонального 

використання земель природно-заповідного фонду передбачає, насамперед, 

економічне стимулювання, плату за землекористування, відшкодування 

збитків, завданих порушенням законодавства. Економічне стимулювання 

передбачає повне звільнення від оподаткування коштів заповідників, 

національних природних та регіональних ландшафтних парків, ботанічних 

садів, дендрологічних та зоологічних парків, а також підприємств, установ, 

організацій і громадян, у віданні яких перебувають території та об‘єкти 

природно-заповідного фонду інших категорій, що спрямовуються на 

здійснення заходів щодо охорони навколишнього середовища. У разі 

розширення їх територій за рахунок земель сільськогосподарських і 

лісогосподарських угідь, що є державною власністю, вказані об‘єкти 

звільняються від відшкодування пов‘язаних з цим витрат 

сільськогосподарського,  лісогосподарського та іншого виробництва. Але у 

тих випадках, коли  включаються до складу їх територій землі, що 

перебувають у приватній власності, відшкодування здійснюється за рахунок:  

 державного бюджету – для територій та об‘єктів природно-

заповідного фонду загальнодержавного значення;  

 республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, 

місцевих бюджетів – для територій та об‘єктів природно-заповідного фонду 

місцевого значення. 

Крім того, заповідники, національні природні та регіональні 

ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні та зоологічні парки 

звільняються від сплати земельного податку. Підприємства, установи та 

організації також звільняються від плати за землі, включені до складу 

заказників (крім мисливських), пам‘яток природи, заповідних урочищ та 

парків-пам‘яток садово-паркового мистецтва. Разом з тим, потрібно вказати 

на неузгодженість двох статей щодо надання податкових пільг – статті 205 

Земельного кодексу України і статті 49 Закону України «Про природно-

заповідний фонд України». Так, стаття 205 Земельного кодексу регламентує 

надання податкових пільг громадянам та юридичним особам, які здійснюють 

заходи тільки за власні кошти. Але про кошти, передані громадянам та 

фізичним особам до цільових екологічних фондів природних заповідників, 

національних природних парків, регіональних ландшафтних парків, 

ботанічних садів, дендрологічних і зоологічних парків, у цій статті не 

згадується, хоча в статті 49 Закону «Про природно-заповідний фонд 

України» це вказано. Така суперечливість призводить до можливості різного 

тлумачення правових норм, створює неоднозначність при прийнятті 

управлінського рішення щодо використання й охорони земель природно-

заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення.  
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Економічне стимулювання може передбачати виділення коштів 

державного і місцевого бюджетів громадянам та юридичним особам для 

відновлення попереднього стану земель, порушених не з їх вини.  

Концепція охорони, використання і збереження природно-заповідного 

фонду передбачає і компенсацію в повному обсязі без застосування норм 

зниження розміру стягнення та незалежно від плати за забруднення 

навколишнього середовища та погіршення якості природних ресурсів 

внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього 

середовища. Причому особи, яким завдано шкоди, мають право на 

відшкодування недоотриманих прибутків за час, необхідний для відновлення 

здоров‘я, якості навколишнього природного середовища, відтворення 

природних ресурсів до стану, придатного для використання за цільовим 

призначенням.  

Потрібно зазначити, що плата за порушення якості природних ресурсів 

встановлюється на основі екологічних нормативів, які розробляються і 

вводяться в дію Міністерством екології та природних ресурсів, 

Міністерством охорони здоров‘я України та іншими уповноваженими на те 

державними органами відповідно до законодавства України.  

Особливістю економічного регулювання природно-заповідного фонду є 

його економічне страхування, яке передбачає компенсацію шкоди, заподіяної 

внаслідок стихійних природних явищ чи промислових аварій і катастроф, 

обов‘язкове державне чи комерційне економічне страхування зацікавлених 

підприємств, установ та організацій тощо.  

Отже, навіть короткий перелік складових економічного регулювання 

раціонального використання земель природно-заповідного фонду та іншого 

природоохоронного призначення дозволяє простежити їх глибокий зміст, 

високу дієвість при прийнятті ефективних управлінських рішень у галузі 

охорони, відтворення і використання природних ресурсів. 
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КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ТРАНСФЕРУ 

ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ 

 

Державна інноваційна політика в частині розвитку трансферу 

інноваційних технологій повинна здійснюватися в трьох ключових напрямках 

(рис. 1): 1) Формування попиту на вітчизняні інноваційні розробки; 2) 



 26 

Покращення технічного стану інфраструктури трансферу інновацій; 3) 

Підвищення рівня значущості українських розробок. Як інноваційна політика 

загалом, так і інноваційна політика в частині розвитку трансферу інновацій  
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Рис. 1. Концепція державної політики розвитку трансферу інновацій 

-  

Концепція державної політики розвитку трансферу інновацій 

Мета політики – створення розвинутої інфраструктури трансферу інновацій в Україні 

Завдання політики: 
- утворення єдиної мережі трансферу інноваційних технологій, яка була б основним 

учасником інноваційних процесів у промисловості України; 

- інтеграція цієї мережі трансферу інновацій у світові трансферні мережі для забезпечення 

можливостей доступу вітчизняних науковців до новітніх науково-технічних досягнень; 

- забезпечити ефективні механізми комерціалізації вітчизняних науково-технічних розробок; 

- стимулювання іноземного імпорту технологій у сферу промисловості України 

Напрями політики 

1. Формування попиту на вітчизняні інноваційні розробки 

підвищувати якість вищої освіти, створювати вузькоспеціалізовані інженерні спеціальності, 

виходячи з потреб пріоритетних галузей промисловості 

підвищення інвестиційної привабливості вітчизняних науково-технічних проектів для 

залучення як внутрішніх, так і зовнішніх інвесторів 

широке представлення на міжнародних виставках, ярмарках, конференціях найбільш 

конкурентоздатних інноваційних українських розробок 

2. Покращення технічного стану інфраструктури трансферу інновацій 

 

широке залучення провідних ІТ-компаній у розбудову трансферної інфраструктури через 

участь їх у власності або у прибутках 

об‘єднання існуючих в Україні мереж трансферу в одну із досягненням відповідного 

синергічного ефекту 

підвищення якості підготовки інноваційного менеджменту організацій, які обслуговують 

трансфер інновацій 

подальша інтеграція об‘єднаної мережі трансферу інновацій у європейські трансферні мережі 

зі створенням інноваційних бізнес-центрів за зразком країн ЄС 

3. Підвищення рівня значущості українських розробок 

збереження і розвиток високотехнологічних галузей промисловості 

удосконалити законодавство у сфері інноваційної діяльності, захисту прав на об‘єкти 

інтелектуальної власності 

долаючи прояви недосконалої конкуренції, стимулювати іноземних інвесторів, які купують 

вітчизняні розробки напряму в українських вчених, здійснювати це через українські мережі 

трансферу інновацій через систему державних гарантій 
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повинна виходити з того, що головним чинником інноваційного розвитку є 

саме реалізація інтелектуального потенціалу [2, c. 191]. 

Для реалізації першого напрямку необхідне здійснення наступних 

основних заходів:  

- розвиток венчурного бізнесу в Україні; 

- розвиток вітчизняного фондового ринку; 

- збереження і розвиток високотехнологічних галузей промисловості; 

- підвищення інвестиційної привабливості вітчизняних науково-технічних 

проектів для залучення як внутрішніх, так і зовнішніх інвесторів;  

- широке представлення на міжнародних виставках, ярмарках, 

конференціях найбільш конкурентоздатних інноваційних українських розробок. 

Для реалізації другого напрямку потрібні: 

- широке залучення провідних ІТ-компаній у розбудову трансферної 

інфраструктури через участь їх у власності або у прибутках;  

- об‘єднання існуючих в Україні мереж трансферу в одну із досягненням 

відповідного синергічного ефекту; 

- підвищення якості підготовки інноваційного менеджменту; 

- подальша інтеграція об‘єднаної мережі трансферу інновацій у 

європейські мережі зі створенням інноваційних бізнес-центрів за зразком ЄС; 

- повернення фіскальної системи преференційних пільг технопаркам; 

- розширення інфраструктури трансферу інновацій за рахунок існуючих 

навчально-наукових центрів, навчально-наукових комплексів, навчально-

наукових виробничих комплексів; створення нових таких структур на базі 

інститутів НАН України, вищих навчальних закладів, промислових 

підприємств; 

- завдання розбудови вітчизняної інфраструктури трансферу інновацій, 

яка знаходиться на стадії становлення, повинне бути зорієнтоване насамперед 

на розширення переліку послуг, що надаються елементами інфраструктури 

трансферу інновацій та якості такого сервісного обслуговування; 

- широке залучення вищих навчальних закладів, науково-дослідних 

інститутів, інститутів НАН України, промислових підприємств до участі у 

мережах трансферу інновацій через створення системи податкових пільг для 

останніх, але із застосуванням ефективних систем державного контролю. 

Для виконання завдань третього напрямку необхідно: 

- підвищувати якість вищої освіти, створювати вузькоспеціалізовані 

інженерні спеціальності, виходячи з потреб пріоритетних галузей 

промисловості;  

- долаючи прояви недосконалої конкуренції, стимулювати іноземних 

інвесторів, які купують вітчизняні розробки напряму в українських вчених, 

здійснювати це через українські мережі трансферу інновацій через систему 

державних гарантій; 

- удосконалити законодавство у сфері інноваційної діяльності, захисту 

прав на об‘єкти інтелектуальної власності.   
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ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМКІВ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ СФЕРИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ 

 

Забезпечення сталого економічного зростання значною мірою залежить 

від ефективності функціонування внутрішньої торгівлі, в якості вирішальних 

факторів досягнення цілей економічної стратегії нашої держави не можуть не 

розглядатися вимоги до розширення інструментів державного регулювання 

торговельної діяльності. 

Внутрішня торгівля потребує регулювання оптової торгівлі, регулювання 

діяльності роздрібних торговельних мереж, регулювання торгівлі на ринках, 

регулювання розміщення об‘єктів торгівлі, інформаційно-методичне 

забезпечення торговельної діяльності, підтримка кадрового забезпечення 

торговельної діяльності, здійснення товарних інтервенцій у сфері торгівлі тощо.  

Розвиток та вдосконалення стратегічних напрямків функціонування 

сфери товарного обігу і як однієї із її важливих складових – оптової торгівлі – 

потребує безпосереднього втручання державних органів влади. Важлива роль в 

організації діяльності оптових підприємств безперечно належить державі. 

Порівнюючи українські та російські ініціативи щодо законодавчого 

регулювання внутрішньої торгівлі можемо відзначити, що в українському 

законодавстві передбачена можливість уведення рішенням Кабінету Міністрів 

України обмежень щодо кількості посередників, які здійснюють оптову 

торгівлю соціально значущими товарами, а також обмеження розміру оптової 

надбавки при здійсненні оптових операцій з цими товарами; Уряд же Російської 

Федерації затверджує форму договору поставки продовольчих товарів. Органи 

державної влади суб‘єктів Російської Федерації сприяють реалізації 

інвестиційних проектів, спрямованих на будівництво оптово-логістичних 

центрів. 

Одним із напрямків має стати – державне інвестування об'єктів оптової 

торгівлі з подальшою передачею їх на конкурсних засадах в оренду приватним 

підприємствам за умови дотримання державних стандартів розміщення та 

спеціалізації цих підприємств, їхньої асортиментної та цінової політики. 

Розроблення таких стандартів сьогодні є одним з першочергових завдань з 

метою усунення істотних диспропорцій у торговельному забезпеченні 

підприємств роздрібної торгівлі.  
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Іншим напрямком є – відтворення значущості опту як вагомої ланки і 

підтримки та фінансового оздоровлення вітчизняного товаровиробника (через 

механізм розміщення державного замовлення та забезпечення повної та 

своєчасної оплати продукції) і захисту внутрішнього ринку від 

необґрунтованого засилля закордонних товарів, аналоги яких вже 

виробляються в Україні. 

Третій напрям – концентрація обігу споживчих товарів у сфері оптової 

торгівлі. ЇЇ доцільно розпочати зі стимулювання розвитку крупних оптово-

посередницьких структур як загальнодержавного, так і регіонального 

масштабу. Основне їх завдання має полягати в обслуговуванні державних 

потреб та потреб населення регіонів у споживчих товарах. Державну політику у 

сфері оптової торгівлі необхідно спрямувати на обмеження доступу на ринок 

оптово-посередницьких послуг суб'єктів підприємницької діяльності, які не 

мають достатніх фінансових і матеріальних ресурсів для обслуговування 

товароруху споживчих товарів у межах регіону чи країни в цілому, тобто 

відібрати фінансовоспроможних суб‘єктів підприємницької діяльності.  

Четвертий напрям – повинна бути здійснена типологія оптових 

посередників на підставі закордонного досвіду і практики функціонування їх в 

Україні. Результати цього дослідження дозволять визначити відповідність видів 

оптових підприємств, фактично діючих на ринку України, теоретично 

декларованим (переважно згідно закордонного досвіду), оцінити їх реальний 

вплив на ефективність діяльності вітчизняних виробничих і торговельних 

підприємств, визначити типи підприємств, найбільш пріоритетних з точки зору 

реалізації стратегії щодо зростання внутрішнього ринку, та застосувати 

адекватні засоби державного регулювання. 

Для ефективного управління оптовою торгівлею необхідним є виконання 

функцій стосовно як своїх покупців, так і постачальників товарів. Суть функцій 

стосовно покупців полягає в оцінці потреб у товарах і всього попиту, 

збереження та просування товару, перетворення промислового асортименту на 

торговельний та вигідне кредитування. Що ж до функції постачальників 

товарів, то її роль полягає в правильності комерційної діяльності випуску 

товарів, що користуються значним попитом, здійснення заходів щодо 

підтримки вітчизняних виробників та мінімізації комерційного ризику. 

Головними напрямами державної підтримки розвитку оптових 

продовольчих ринків має бути: сприяння виділенню земельних ділянок під 

оптові продовольчі ринки; надання організаційно-технічного сприяння їх 

діяльності, в т.ч. організація навчання, проведення семінарів з питань оптової 

торгівлі; організація реклами у місцевій пресі, на радіо та телебаченні; 

стимулювання продажу продукції місцевих товаровиробників.  

Сказане дає підстави стверджувати, що сфера товарного обігу України 

потребує цілеспрямованого розвитку і захисту. Цей захист має полягати 

насамперед в створенні поля для ефективної конкуренції як стимулу 

економічного зростання та вдосконалення підприємств. Політика захисту сфери 

товарного обігу повинна бути реалізована як передумова переходу до стійкого 

економічного зростання. 
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THE MACROECONOMIC IMBALANCES IN THE EUROPEAN 

MONETARY UNION 

 

After creating the European monetary union (EMU), member states were 

characterized by high economic heterogeneity without a deeper fiscal integration and 

deep macroeconomic imbalances began to emerge among the member states of the 

euro area, which have not been sufficiently addressed. 

The creation of the EMU project was a major policy decision; the introduction 

of a common currency was supposed to be largely a measure of the success of 

European integration. Since it was assumed that the single currency of the 

participating countries would accelerate their convergence of economies, no 

sufficient attention was paid to the fact that many states before entering the euro area 

were marked by problems related not only to respecting fiscal discipline showed by 

the large budget deficits and government debt rates, but also by higher inflation rates. 

Simultaneously with the decision to create a monetary union, it failed to address the 

problems associated with the liberalization of markets, the flexibility of labor markets 

and higher spending on social policy. 

Macroeconomic imbalances that existed before the euro zone debt crisis, which 

began with a sovereign debt crisis of Greece in 2010, showed the constant divergence 

of competitiveness and current account of balance of payments between Member 

States. During the crisis of sovereign debt, however, such macroeconomic imbalances 

are not compatible with sustainability of the euro area. The introduction of a common 

currency assumed that monetary stability provided by the European Central Bank 

(ECB) in terms of low and stable inflation, together with fiscal stability, based on 

fiscal discipline, would create a total protection of the euro area macroeconomic 

stability. 

At present, it appears that the introduction of a common monetary policy for 

economically heterogeneous group of countries is not suitable for all Member States, 

which would need different interest rates and different evolution of exchange rates. 

On the one hand, countries of the so-called old block Deutsche mark (Germany, 

France, Austria, Netherlands, Belgium and Luxembourg) after the introduction of the 

common currency showed a lower rate of economic growth and inflation than the 

average, on the other hand peripheral countries (Greece, Ireland, Italy, Spain and 

Portugal) recorded opposite development of these indicators [2, p. 4]. 

Euro area economic management based on monetary stability and Stability and 

Growth Pact (SGP) rules indicate the fact that fiscal recklessness was regarded as the 

main risk to the stability of the euro area. Therefore, the emergence of 

macroeconomic imbalances between the states is often treated as a result of fiscal 

indiscipline. In this context it is important to note that the introduction of a common 

currency for countries whose economies are too heterogeneous to some extent 
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contributed to the loss of competitiveness of the peripheral countries and allowed 

extreme increase in their indebtedness. 

The creation of the EMU has increased the credibility also of those countries 

where inflation was traditionally high, even though savings did not rise. Because the 

EMU countries were highly credible (especially Germany), part of the risk of interest 

rates for the southern countries has decreased, which decreased, in countries with 

high inflation, the debt burden of private and public sector and supported excessive 

consumption [1, p. 143]. 

Excessive consumption not covered by savings and allowed by private sector, 

led to the formation of bubbles, especially in the housing market. Today we can see 

that government debt is affected by factors that are not due to fiscal indiscipline. 

Massive rescue of financial institutions which, due to bubbles in the housing market, 

over-accumulated toxic assets now paradoxically threatens the sustainability of public 

finances in those euro area countries, which adhered to the rules set by the SGP. 

Ireland and Spain are in serious fiscal problems due to the risk actions taken by the 

private sector.  

While the core euro area countries showed rising current account surpluses, the 

southern countries, encouraged to increase their consumption while reducing income, 

recorded ever higher current account deficits. Faster growth in unit wage costs than 

productivity growth has caused a loss of competitiveness, and a strong exchange rate 

of the single currency also contributed to increased imbalances. 

In this context, Tilford and Whyte point out the role of creditor nations and the 

fact that insufficient integration of the fiscal area worsen the financial vulnerability 

and makes it difficult to address the current debt crisis, to which the creation of 

monetary union contributed. The massive influx of capital from prosperous countries 

in the core to the peripheral, reducing the cost of borrowing due to the inflow of 

foreign capital and encouragement of governments, private sector and households to 

spend more than they earn, meant an explosion of current account imbalances [8, 

p.4]. 

Given the fact that macroeconomic imbalances has not been sufficiently 

addressed, there is no mechanism for ensuring the convergence of competitiveness 

between member states, which stems from the fact that the states remained sovereign 

in fiscal and economic area (taxes, spending, social policy, wage policy). The lack of 

deeper fiscal integration in the current period leads to unsustainable macroeconomic 

imbalances among Eurozone countries. 

Policy makers of the EU economic management focused on tightening 

supervision over economic and fiscal policies for the early elimination of such 

economic activities of countries that lead to macroeconomic imbalances. Supervision 

of correction of excessive macroeconomic imbalances is based on the argument that 

the member states as a result of deep trade and financial ties that exist between them 

cannot effectively enforce the remedy at the national level. Therefore, a new 

mechanism processing the excessive imbalance (Excessive Imbalances Procedure, 

EIP) is being implemented; the logic is similar to the excessive deficit procedure for 

public finances. The basis of a new mechanism, based on the Early Warning System, 

will be a comparative review of internal and external indicators of the member states 
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to identify imbalances in different areas of the economy. This review will be 

considered by the Commission. The EIP will allow the Commission, in case of 

occurrence or threat of excessive imbalance, to issue a recommendation to the State 

concerned to take corrective action. Included is also the coordination of hearings of 

economic priorities and the priorities of national budgetary policies (so-called 

European term). 

The procedure for excessive imbalances should be applied symmetrically, for 

the country with a deficit, as well as for countries with a surplus of current account, 

which means that the surplus countries should change their policy in favor of 

balancing. In the meantime, countries with high trade surplus, such as Germany, 

continue with prudent fiscal savings, which is likely to further increase savings and 

reduce domestic demand. Although the system includes the coercive mechanism, 

which includes fines and non-financial measures, only the future will show whether 

the introduction of this procedure will help to reduce macroeconomic imbalances in 

the euro area. Uncertain is also strengthening of the competitiveness of the South 

through rigorous austerity and implementation of fiscal structural reform (whose 

effects are visible only in the longer term) to improve productivity by reducing unit 

labor costs (resulting in a further increase in social tensions). A possible solution to 

enhance their competitiveness is by the currency devaluation, which cannot be 

implemented. The ECB (supported by Germany, which complies with the strong 

currency) but continues to ensure low inflation, which is difficult to create conditions 

for the restoration of competitiveness of the South euro zone countries. 

Roubini in this regard asserts that in addition to a significant loosening of 

monetary policy by the ECB and the provision of lender of last resort to support 

illiquid but potentially solvent countries, competitiveness and economic growth in 

peripheral euro area countries can restore only through the steep devaluation of the 

euro, thus the current account deficits changed to surpluses. While saving within 

peripheral countries, fiscal incentives in the core area must strengthen [6]. The 

introduction of strict fiscal policy for all euro area member states is currently 

accompanying by criticism based on the fact that strict austerity alone is not a way to 

overcome the debt crisis. Economists have given, in relation to criticism of strict 

fiscal austerity, options of elimination of macroeconomic imbalances. 

Removal of macroeconomic imbalances should probably be a combination of 

spending cuts and increased savings in deficit countries and increasing costs and 

reducing savings in surplus countries. Tightening of the rules on fiscal and equally 

strict policy of macroeconomic imbalances for all euro zone countries implies that the 

basic principle remains the pressure on collective responsibility for the common 

currency. 
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РАЗВИТИЕ АПК В УКРАИНЕ: ПРОБЛЕМА И ПЕРСПЕКТИВЫ 

КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что высокий уровень 

развития АПК в Украине является определяющим фактором для обеспечения 

продовольственной безопасности государства и анализ проблем, связанных с 

кадровым обеспечением сельского хозяйства, должен способствовать решению 

новых путей развития аграрного сектора в современных условиях. 

Целью данной работы является изучение основных проблем, связанных с 

формированием и использованием высококвалифицированных кадров для 

АПК, необходимых для развития сельского хозяйства. 

Сельское хозяйство Украины находится на стадии реформирования. В 

условиях постоянной неопределенности аграрии сталкиваются с рядом 

проблем, которые препятствуют нормальному развитию отрасли: минимальная 

государственная поддержка (расходы Госбюджета на АПК в 2013 г. составят 

96,8 млн. грн.), налоговая нестабильность, неотрегулированные земельные 

отношения, дорогие кредиты и прочее. Все эти проблемы усложняют процессы 

формирования и развития фермерских хозяйств, а отсутствие мотивации 

побуждает проблему обеспеченности кадровыми ресурсами. Так, в АПК 

сократилось количество работников с 4,36 млн. до 3,11 млн. с 2000 по 2011 гг., 

согласно официальной статистике. Количество наемных работников 

(составляли около половины всех трудоустроенных в АПК) за этот же период 

сократилось с 2,8 млн. до 805 тыс. чел. [1]. Самые острые проблемы в 

современном селе - отсутствие мотивации к труду, бедность, миграция 

молодежи, слабое развитие социальной инфраструктуры, углубления 

демографического кризиса. Так уровень рождаемости сельского населения в 

расчете на 1 тыс. чел. снизился с 14 (2010 г.) до 9 чел. (2011 г.), а уровень 

смертности повысился с 15 до 21 чел. и превысил аналогичный показатель 

смертности городского населения в 1,4 раза [3, с. 119].  

Особенностью современного состояния обеспеченности кадрами 

сельского хозяйства является то, что аграрный сектор испытывает 

значительный недостаток в квалифицированных работниках. Около 93% 

руководящих должностей на сельхозпредприятиях - работники с высшим 
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образованием, среди их заместителей и главных специалистов этот показатель 

снижается до 70% и только 18% руководителей среднего звена имеют высшее 

образование. Таким образом, в среднем сельское хозяйство на 28% обеспечено 

высококвалифицированными работниками, 49% - работники со средним 

специальным образованием, а 22% имеют только среднее образование [4, с. 4]. 

В настоящее время 77% компаний АПК ощущают дефицит специалистов. 

Самые востребованные профессии 2012 г. в АПК: руководитель агрокластера 

или директор предприятия, главный агроном, региональный главный агроном 

(на объемы земли – от 10 тыс. га до 40 тыс. га), зоотехник/ветеринар и др. 

Сейчас в Украине функционирует 42 высших учебных заведения, 

осуществляющих подготовку сельскохозяйственных специалистов. В бюджете 

на 2013 г. предусмотрено 1,9 млрд. грн. для подготовки кадров АПК, 

количество студентов в этих вузах составит более 130 тыс. чел. и может 

обеспечить спрос на рынке труда. Но, только малая часть из них после 

окончания обучения начинают работать по специальности. Это объясняется тем 

что, во-первых, молодежь отказывается жить в селе и готова работать по 

специальности только в пригородных хозяйствах, во-вторых, многие студенты 

поступают в аграрные вузы только для получения высшего образования: в 

таких вузах невысокая стоимость обучения (Белоцерковский национальный 

аграрный университет и Одесский государственный аграрный университет от 

4400 до 8150 грн.), а также небольшой конкурс при поступлении (средний балл 

ВНО составляет 154–160 баллов из 200 возможных), а вовсе не для того, чтобы 

работать по специальности в дальнейшем. Проблему нехватки рабочей силы 

дополняет низкий уровень обеспечения сельского хозяйства тракторами, 

комбайнами и другой техникой, который составляет 45-50% от потребности. 

Более 90% техники требуют немедленной замены, вследствие ее изношенности. 

При этом доля сельского хозяйства в основном капитале экономики 

уменьшилась с 24 до 6% [2, с. 4].  

Фактора обеспеченности государства аграрными вузами недостаточен для 

формирования необходимого предложения квалифицированной рабочей силы 

на рынке труда АПК. Крупные агрохолдинги и компании самостоятельно 

организовывают обучение и переквалификацию работников, но это не решает 

проблему «старения» трудовых ресурсов в сельском хозяйстве. Для 

привлечения молодых кадров необходимы мероприятия на более высоком 

уровне, касающиеся развития АПК в целом. Актуальным направлением 

является совершенствование инфраструктуры, материальное стимулирование 

аграрных работников, улучшение условий труда, а также предоставление 

социальных гарантий молодым специалистам дополнительно к выплачиваемой 

заработной плате. Вузам следует налаживать устойчивые связи с 

предприятиями АПК, заключать договоры на целевую подготовку 

специалистов, где должна быть предусмотрена возможность прохождения 

практики, стажировок, получения стипендии за счет будущего работодателя. 
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РИНОК КОМЕРЦІНОЇ НЕРУХОМОСТІ ЯК ІНДИКАТОР СТАНУ 

ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ 

 

Розвиток економіки кожної країни та світу в цілому має циклічний 

характер. Особливо наочно цей тезис продемонструвала світова фінансова 

криза 2008 року, внаслідок якої національна економіка України зазнала значних 

збитків. Тому задля попередження негативних наслідків циклічної дії 

доцільним є більш ретельне вивчення процесів взаємозв‘язку різних 

структурних елементів економічної системи, пошук індикаторів економічного 

стану, які б допомогли більш точно спрогнозувати ситуацію на ринку, вчасно 

виявити зрушення та попередити наслідки. 

Мета роботи в дослідженні взаємозв‘язків та взаємовпливу ринку 

комерційної нерухомості та національної економіки. 

Під час дослідження було виявлено, що неможливо однозначно 

приєднати ринок комерційної нерухомості до фінансового, промислового чи 

ринків товарів та послуг, адже процеси, що відбуваються на ньому, мають риси 

одразу декількох ринків та тісно переплітаються з різними елементами 

економічної системи.  

Більш детально в роботі проаналізовано вплив функціонування ринку 

комерційної нерухомості на ринок праці. Ця проблема знайшла відображення і 

у дослідженнях західних економістів [1; с. 38], які детально описали процес 

девелопменту та ролі всіх його учасників. Аналіз ролі суб‘єктів ринку 

комерційної нерухомості на усіх стадіях процесу девелопменту дозволили 

осягнути ступінь впливу ринку комерційної нерухомості на формування 

робочих місць та оцінити внесок суміжних галузей, що приймають участь у 

створенні об‘єктів комерційної нерухомості. Це дало змогу оцінити вплив 

процесів, що супроводжують функціонування ринку комерційної нерухомості, 

на розвиток супутніх галузей. 

Діяльність на ринку комерційної нерухомості не тільки тісно пов'язана з 

подіями на ринках товарів, послуг, робочої сили, а також з ринками капіталу, 

цінних паперів, інвестиційних ресурсів тощо. Крім того, від забезпеченості 
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нерухомістю як реальним капіталом залежать інструменти фондового ринку. 

Цінні папери, забезпечені іпотекою, найкращим чином гарантують стабільність 

всієї грошової системи. Це все дає підстави припустити, що ринок комерційної 

нерухомості може виступати індикатором стану більшості ринків, що 

функціонують у відкритій економічній системі, а отже і всієї економіки 

держави. 

Найбільша увага була приділена дослідженню динаміки ринку 

комерційної нерухомості та її взаємозв‘язків з основними макроекономічними 

показниками. Були визначені коефіцієнти кореляції, що продемонстрували 

ступінь лінійної (прямо пропорційної чи обернено пропорційної) залежності 

між двома показниками [2;с.213], а також підраховано ступінь впливу деяких 

макроекономічних показників на рівень вакантності
1
 різних сегментів 

комерційної нерухомості.  

Було виявлено, що на ситуацію у сегменті офісної нерухомості 

найбільший вплив спричинять показники реального ВВП, рівня безробіття та 

економічної активності населення. У торгівельному сегменті – рівень 

роздрібного товарообігу, торгівельного сальдо та кінцевих споживчих витрат. У 

складському – рівень роздрібного товарообігу, індексу промисловості та 

торгівельного сальдо. 

В Україні ринок професійної комерційної нерухомості почав 

формуватися відносно недавно, приблизно з 2000 року, коли банки надали 

можливість кредитування у великих розмірах. А вже у 2008 по економіці 

України і, в тому числі, по ринку нерухомості, дуже сильно вдарила світова 

фінансова криза. Тільки у 2010 році ринок комерційної нерухомості 

продемонстрував пожвавлення, і лише у двох секторах (торгівельному та 

офісному).  

В наш час ринок комерційної нерухомості все ще залишається 

недостатньо нерозвинутим, ненасиченим якісною пропозицією та зі значним 

інвестиційним потенціалом. А інвестування в ринок комерційної нерухомості 

здатне не лише приносити прибуток девелоперу, але і досить сильно сприяти 

розвитку економіки України в цілому через високий ступінь впливу на 

суб‘єктів економічної діяльності на різних ринках держави. 
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1
 Рівень вакантності - відображає відсоткове відношення загального обсягу вакантних 

(незайнятих) площ об‘єктів комерційної нерухомості та загальної спекулятивної пропозиції. 

[3; с. 6] 
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 ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФРАНЧАЙЗИНГУ В 

УКРАЇНІ 

 

Сучасні економічні реалії все частіше спонукають суб‘єктів 

господарювання до вибору партнерського способу організації підприємництва. 

Усвідомивши його переваги та вигоди, учасники ринкових відносин активно 

почали використовувати різні форми співпраці. В Україні, на нашу думку, 

однією з найпоширеніших форм партнерських підприємницьких відносин 

справедливо можна вважати франчайзингову діяльність. Свідченням цього є 

щорічне зростання на вітчизняному ринку кількості франчайзерів (з 70 у 2007 р. 

до 862 станом на 25.07.2012 р.) та франчайзі (з 28570 у 2007 р. до 50479 станом 

на 25.07.2012 р.). Разом з тим, в Україні існує ціла низка проблем, які істотно 

стримують розвиток франчайзингу і які потребують негайного вирішення. До 

них, зокрема, належать наступні: 

- низький рівень освіти та професійної підготовки потенційних 

учасників франчайзингових відносин [1, с.75]; 

- сповільнений розвиток інфраструктури франчайзингу в країні; 

- відсутність належної та стабільної фінансової підтримки 

франчайзерів та франчайзі з боку відповідних компетентних структур; 

- недосконалість вітчизняного податкового інструментарію [2]; 

- відсутність розгорнутої національної Програми зі сприяння 

розвитку окремих форм підприємництва і франчайзингу в тому числі; 

- непрофесійний, з юридичної точки зору, підхід до складання 

франчайзингової угоди (дуже часто франчайзери та франчайзі використовують 

шаблонні контракти, які не враховують специфіки обраної сфери 

підприємницької діяльності); 

- недобросовісне дотримання умов франчайзингового договору 

учасниками франчайзингових відносин. 

Однак, на наш погляд, першочергового вдосконалення зрештою потребує 

саме нормативно-законодавча складова франчайзингової форми 

підприємницьких відносин. Вважаємо за доцільне наголосити на відсутності 

гострої необхідності у розробці та ухваленні спеціального закону «Про 

франчайзинг». З нашої точки зору, достатньо доопрацювати та дещо розширити 

вже існуючу українську правову базу. Так, внесені поправки та уточнення до 

Господарського та Цивільного Кодексів України дадуть можливість більш 

точно координувати франчайзингову форму підприємництва [3, 4]. 

Невід‘ємною складовою юридичного аспекту розвитку франчайзингу є 

розроблення відповідного термінологічного словника. До речі, представити 

його можна у конкретній главі одного з вище згаданих Кодексів. Цей крок 

вирішить проблему понятійного апарату франчайзингової форми 

підприємництва. Розробка категоріального апарату дасть можливість уникнути 
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дублювання у термінології. Адже у страхуванні існує ідентичне 

франчайзинговій справі поняття «франшиза», однак їх зміст та сутність істотно 

відрізняються. Також удосконалення нормативної бази передбачає розробку та 

використання українського Кодексу етики франчайзингу, який має бути 

адаптованим до національного сектору підприємництва. Отже, на нашу думку, 

розширення та систематизація правової сфери сприятиме ефективнішому 

розвитку франчайзингу, дасть можливість франчайзерам та франчайзі 

почуватися більш впевнено у процесі налагодження співпраці, а також 

служитиме потужним регулятором правової сторони існування франчайзингу. 
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СТРУКТУРА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ЕНЕРГОЕФЕТКИВНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ 

 

Важливою передумовою зваженої державної політики в сфері 

ефективного і раціонального споживання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) 

є розуміння того в яких обсягах, де і яким чином використовується енергія. 

Оскільки енергоефективність та енергоощадність є комплексними поняттями, 

існують різні методології їх оцінки, аналізу характеру змін та елімінування 

факторів, що впливають на значення таких показників, але не пов‘язані з 

енергоощадністю, і дозволяють порівнювати ефективність використання енергії 

між різними країнами. 

Виявлення характеру змін енергоспоживання на макрорівні можливо 

шляхом дезагрегації зведених показників на показники з більшим ступенем 

деталізації, що входять до його складу. Вибір необхідного рівня деталізації 

показників енергоефективності національної економіки свого часу було і 

частково залишається проблемним питанням у багатьох країнах. Основна 

складність полягає у визначенні необхідного ступеня деталізації, необхідного 

для ефективного державного управління та моніторингу, з одного боку, та 
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доступністю деталізованих даних і складністю їх обробки з іншого. Структура 

показників оцінки енергоефективності на макрорівні, що використовується в 

Україні, відрізняється від структури показників, що використовуються 

країнами Європейського Союзу та Міжнародним енергетичним агентством, що 

в свою чергу, значно ускладнює порівняння показників між різними країнами. 

Згідно методології Європейського Союзу, розробленої Агентством 

Франції з навколишнього середовища та управління енергетикою (ADEME) 

спільно з 26 національними агенціями, консолідований показник 

енергоефективності ODEX розраховується на основі енергоефективності 

кожного підсектору, що входить до його складу або кінцевого споживання 

(аналіз «знизу вгору»). При цьому економіка розбивається на 4 сектори 

(промисловість, житловий сектор, транспорт, послуги і сільське господарство) і 

27 підсекторів. [2] 

В методології Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) для аналізу 

змін у кінцевому споживанні енергії, виділяється три основні групи показників: 

споживання за секторами економіки, аналіз структури і аналіз енергоємності 

(споживання енергії на одиницю окремого виду діяльності підсектору). При 

цьому виділяють 6 секторів: житловий (5 підсекторів), пасажирський транспорт 

(6 підсекторів за видами транспорту), вантажний транспорт (4 підсектори за 

видами транспорту), послуги (не поділяється на підсектори), промисловість (7 

підсекторів), інші галузі (в т.ч. сільське господарство). 

Структура показників аналізу енергоефективності економіки США 

складається з 4 секторів, що мають 2-4 рівні деталізації: промисловість (2 рівні 

– підсектори що відносяться до обробної промисловості або не відносяться до 

неї; 21 пірсектор), житловий сектор (2 рівні – за чотирма регіонами; за типами 

житла), послуги (не деталізується), транспорт (4 рівні – пасажирський та 

вантажний; вид транспорту; тип транспортних засобів тощо). [1] 

Міністерство Національних ресурсів Канади аналізує енергоефективність 

за 5 секторами: житловий, комерційна діяльність (послуги), промисловість, 

транспорт, сільське господарство. На найвищому рівні агрегації розраховується 

індекс LMDI, який на відміну від індексу ODEX, дозволяє краще відокремити 

фактори, що впливають на сукупний рівень енергоспоживання в країні. [1] 

В Україні замість розрахунку зведених показників енергоефективності за 

чотирма основними секторами (житловий, транспорт, промисловість, послуги), 

визначається енергоємність 9 видів економічної діяльності: сільське 

господарство, мисливство, лісове господарство; добувна промисловість; 

переробна промисловість; виробництво та розподіл електроенергії, газу та води; 

будівництво; діяльність транспорту та зв‘язку; освіта; охорона здоров‘я та 

надання соціальної допомоги; інші види економічної діяльності. Крім цього, 

деталізовані дані є тільки за деякими видами продукції та робіт. З огляду на 

вищезазначені проблеми, необхідним для України є використання міжнародної 

методології оцінки енергоефективності, яка включає в себе як відповідне 

зведення даних і необхідний рівень їх деталізації, так і розрахунок 

порівнюваних показників. За основу може бути обрана структура показників 

Європейського Союзу або МЕА, певним чином модифікована, виходячи з 
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переліку наявних статистичних даних, що збираються Держкомстатом на 

основі форм статистичної звітності. Зведені показники енергоефективності 

можуть бути розраховані за п‘ятьма секторами (табл. 1). 

Таблиця 1 

Запропонована структура показників комплексної оцінки енергоефективності 

економіки України 

 
Сектор Підсектор (Рівень 1) Підсектор (Рівень 2) 

Житловий 

сектор 

Опалення; підігрів води; приготування їжі; 

освітлення та побутові прилади 

За регіонами та 

деякими окремими 

населеними пунктами 

Послуги 

Готелі та ресторани; охорона здоров‘я; освіта; 

адміністративний сектор; оптова та роздрібна 

торгівля; приватні офіси; інші послуги 

- 

Транспорт 
Пасажирські перевезення; транспортування 

вантажів 
За видами транспорту 

Промисловість 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів; 

целюлозно-паперова промисловість та 

видавництво; деревообробна промисловість; 

хімічна промисловість; виробництво 

неметалевої мінеральної продукції; металургія 

(чорна та кольорова); виробництво харчових 

продуктів та напоїв; легка промисловість; 

машинобудування; транспортне устаткування; 

будівництво; інша промисловість 

За видами 

енергоємної продукції 

Інші галузі 

Сільське господарство, лісове господарство, 

рибне господарство; виробництво та розподіл 

електроенергії, газу та води; інші галузі 

За видами 

енергоємної 

продукції/послуг 

 

У зв‘язку з цим, для оцінки та моніторингу стану енергоефективності 

економіки України та можливості порівняння результатів такої оцінки з іншими 

країнами, може бути рекомендоване використання запропонованої схеми 

агрегації індивідуальних показників за секторами та підсекторами. 
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ПАТОИНСТИТУТЫ И МОДЕРНИЗАЦИЯ  

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ  

 

Институционализм как новое направление экономической мысли возник 

в США в начале XX столетия как одна из форм отображения усилившихся 

монополитических тенденций в экономике, содействуя разработке и развитию 

«антитрестовской» политики собственной страны. В определенной мере 

институционализм противопоставляется неоклассическому направлению 

экономической теории, исходящей из великого тезиса, сформулированного еще 

великим А. Смитом о «невидимой руке» рынка, т.е. о совершенстве рыночного 

хозяйственного механизма и саморегулируемости рыночной экономики. Нося 

междисциплинарный характер, институционализм наряду с материальными 

факторами в качестве определяющей силы развития экономики выделяет также 

правовые, моральные, этнические, духовные и другие факторы, 

рассматриваемые в историческом аспекте. 

В основе категориального аппарата институционалистской концепции 

лежит понятие «институт», причем к институтам относят самые разнообразные 

понятия, такие, как собственность, государство, семья, профсоюзы, религия, 

нравы и т. п. [1]. Таким образом, институт в данной концепции рассматривается 

в качестве первичного элемента движущей силы общества в экономике и вне 

ее. Иначе говоря, институционализм в ретроспективном плане – одна из первых 

экономических теорий, по существу вышедших за пределы исключительно 

воспроизводственных отношений и где стали учитываться, причем не вне, а 

внутри этой теории также и иные формы общественных отношений – правовые, 

социальные, экологические, этнические и пр. 

Развитие институтов происходило в течение длительного периода 

времени, т.е. это был длительный процесс, который включал их создание, отбор 

и формирование эффективной системы институтов. В последнее время все 

чаще говорят о выращивании институтов. В значительной мере это определило 

то обстоятельство, что в рамках институциональной теории за вековой период 

ее развития сформировалось несколько различных и вполне самостоятельных, 

целостных концепций. Среди такого рода концепций можно выделить 

следующие: новая институциональная экономика, неоинституциональная 

экономика, эволюционная экономика и ряд других. Так, в рамках первого из 

перечисленных научных направлений изучается институциональная структура 

государства, реальные институты – организации и хозяйственные системы. 

Неоинституциональная экономика изучает влияние отношений и прав 

собственности на развитие социально-экономических систем, осуществляет 

анализ трансакционных издержек, исследует экономические аспекты 

заключения разнообразных контрактов. Эволюционная экономика изучает 

взаимосвязь между технологическими и социально-экономическими 
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процессами, рассматривает вопросы разработки оптимальной стратегии 

поведения фирмы. 

На наш взгляд, в настоящее время необходимо рассмотреть вопрос о 

целесообразности формирования еще одного научного направления в рамках 

институциональной теории - направления, названного нами 

«патоинституционализм». В рамках этой научной концепции планируется 

сконцентрировать внимание на изучении патологических процессов в 

институциональной системе и в самих институтах (которые по аналогии можно 

назвать патоинститутами). Использование данного названия объясняется тем, 

что термин «патологический процесс» образован от греческого «патос», что 

означает болезнь [2]. Учитывая, что в последнее время на разных уровнях 

общественной иерархии участились всевозможные кризисы, которые весьма 

болезненно переживаются населением, представляется, что развитие 

патоинституционализма является весьма актуальным. 

Действительно, только за последние десятилетия случился кризис 

мировой социалистической системы, в том числе кризис советской системы и 

советской экономики, когда спад производства ВВП составил половину к 

докризисному уровню (достаточно вспомнить, что кризис советской экономики 

80-90-х годов XX века сравнивали по степени разрушения с Великой 

депрессией 1929-1933 годов). К тому же, здесь и всевозможные кризисы на 

азиатских рынках, августовский дефолт 1998г., мировой кризис 2008-

2009годов. К тому же, усилились всевозможные диспропорции как в мировой 

экономике, так и в национальной экономике различных стран.  

Очевидно, что усиление кризисов и диспропорций связано также и с 

институциональным фактором, причем как на уровне отдельных институтов, 

так и с функционированием институциональной системы в целом. Поэтому 

одним из важнейших аспектов развития патоинституционализма как нового 

научного направления должно стать изучение взаимосвязи между усилением 

кризисных проявлений и диспропорциональности, возникающих в социально-

экономических системах на разных уровнях управленческой иерархии, с одной 

стороны, и институциональным фактором, институциональным направлением, 

с другой стороны. Еще одним очень важным аспектом патоинституционализма 

может стать изучение различных видов и типов патологий в самой 

институциональной системе, в том числе во всевозможных институтах. В этой 

связи крайне важной проблемой может стать определение критериев и 

количественных показателей, на основе которых нормальный институт 

отличается от патоинститута.  
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КАК ВЛИЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ НА ВВП СТРАНЫ. НА 

ПРИМЕРЕ  СТРАН G20 

 

В наше время энергия используется повсеместно. Именно благодаря ей 

человечество способно производить блага и развивать разные сферы своей 

жизнедеятельности. Энергия используется индивидами, домохозяйствами, 

отраслями экономики и экономикой в целом. Нас интересует именно последний 

«пользователь» энергии – экономика. Существует множество классификаций 

видов и типов энергий. В данных тезисах для облегчения описания процессов и 

проведения анализа будет использоваться приведенный показатель измерения 

энергии кВт/ч. 

Целью данной работы является анализ влияния использования энергии (в 

эквиваленте кВт/ч) на ВВП стран G20. Это даст возможность определить 

доллароотдачу кВт/часа. В качестве метода будет использован метод 

однофакторной линейной регрессии. 

Любой производственный процесс и процессы обеспечения 

жизнедеятельности человека требуют использования энергии в разном 

количестве и в том или ином виде. Конечно, наибольшим потребителем 

энергии является промышленность и ВПК. В меньших объемах ее использует 

научная сфера и общество. Выбор стран G20 был обусловлен тем, что в этих 

странах производится до 90% мирового ВВП и они потребляют огромное 

количество энергии (Китай, США, ОАЭ, Россия) и объемы потребления 

энергии в некоторых странах росли даже в период кризиса 2008 года (Китай). 

Стоить отметить, что страны G20 это страны, которые находятся в абсолютно 

разном геоэкономическом положении и, следовательно, используют разные 

источники энергии с разной эффективностью. Фактор эффективности 

использования энергоресурсов и энергетического потенциала стран в данной 

работе рассматриваться не будет. 

Регрессионный анализ – это статистический метод исследования 

зависимости случайной величины Y от переменных Xj (j = 1, 2, ..., k), 

рассматриваемых в регрессионном анализе как неслучайные величины 

независимо от истинного закона распределения Xj [1]. 

Наиболее часто используемая множественная линейная модель 

регрессионного анализа имеет вид [2]:  

y = β0 +β1хi1 +...+βjxij+...+βkxik+εi     (1) 

где εi – случайные ошибки наблюдения, независимые между собой, 

имеют нулевую среднюю и дисперсию σ
2
. 

Как следует из (1) коэффициент регрессии βj показывает, на какую 

величину в среднем изменится результативный признак Y, если переменную Xj 

увеличить на единицу измерения, т. е. является нормативным коэффициентом. 
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Для анализа мы будем использовать частный случай множественной 

линейной регрессии  - однофакторную линейную регрессию: 

y = β0 +β1хi1+ εi        (2) 

 Взяв за у ВВП стран G20 (без ЕС) на душу населения за период с 1996 по 

2011 года, а за х потребление энергии на душу населения за такой же период. 

ЕС был исключен из анализа, хотя он входит в G20, так как ВВП ЕС 

изменялось не только за счет развития промышленности, но также благодаря 

присоединению новых его членов. Следовательно, уравнение (2) будет иметь 

вид: 

   ВВП/чел = β0 +β1кВт/ч+ εi     (3) 

 В связи с тем, что переменные нелинейные,  для уменьшения 

погрешности анализа появляется необходимость прологорифмировать их: 

   logВВП/чел = β0 +β1log((кВт/ч)/чел)+ εi    (4) 

 Результаты регрессии представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты регрессии 
Переменная Коэффициент Станд. ошибка t-статистика Р-знач 

Х 0.635548 0.023118 27.49186 0.0000 

const 4.605541 0.214887 21.43235 0.0000 

R
2
 0.714502 DW статистика 0.028534 

F-распределение 755.8024   
 

 Или в виде уравнения: 

logВВП/чел = 0.63554750093*log((кВт/ч)/чел) + 4.60554127276   (5) 

 Согласно результатам, данное уравнение (5) объясняет, что 71,45% 

зависимости ВВП от энергопотребления экономики и справедливо для всех α. 

Исходя из определения регрессии, изменение на 1 (кВт/ч)/чел будет стоить 

экономике 0,63$ ВВП/чел. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

У процесі розвитку ринкових відносин виникає необхідність створення і 

формування чіткої та дієвої системи соціального захисту й підтримки 

населення. В ринкових умовах практично кожна людина може забезпечити 



 46 

реалізацію своїх потреб за рахунок коштів, які вона отримує у вигляді 

заробітної плати за свою працю. Але поряд з цим в кожному суспільстві є певна 

частина населення, яка не має змоги працювати з об‘єктивних причин, зокрема 

діти, пенсіонери, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок екологічних 

катастроф чи політичних конфліктів. Ці категорії населення просто не зможуть 

вижити без захисту і соціальної підтримки держави. 

З метою забезпечення належного рівня життя та добробуту соціально 

незахищених верств населення кожною державою світу розроблена система 

соціального захисту, яка залежно від рівня соціально-економічного розвитку 

тієї чи іншої країни в більшій чи меншій мірі здатна вирішити життєво важливі 

проблеми малозабезпечених категорій громадян. При цьому на макрорівні 

відбувається перерозподіл фінансових ресурсів і створюється такий життєвий 

устрій, коли багаті утримують бідних. 

Отже, соціальний захист – це система економічних, соціальних, правових 

заходів, яка надає працездатним громадянам відповідні умови для поліпшення 

свого добробуту за рахунок особистого трудового внеску, а непрацездатним – 

пряму матеріальну підтримку, зниження податків [1, с. 171]. Основною метою 

створення системи соціального захисту є надання кожному громадянину, 

незалежно від його соціального походження, суспільного статусу, національної 

чи расової приналежності, можливості вільно розвиватися та реалізовувати свої 

здібності для досягнення гідного рівня життя, добробуту та матеріального 

забезпечення не нижче існуючих сьогодні стандартів суспільного розвитку. 

Виникнення такої соціально-економічної категорії як соціальний захист 

зумовлене природою та закономірностями розвитку ринкової економіки. 

Сучасна ринкова економічна система не здатна забезпечити усім економічним 

суб‘єктам гарантований доход і зайнятість, у зв‘язку з чим виникають істотні 

відмінності у рівні доходів, стані здоров‘я, способах задоволення потреб різних 

категорій та верств населення. Своє призначення – зменшення негативного 

впливу соціально-економічних чинників на рівень життя певних прошарків 

населення – соціальний захист реалізовує через виконання двох функцій: 

лікувальної та запобіжної. Лікувальна функція пов‘язана з ―лікуванням‖ певних 

груп людей, становище яких можна характеризувати як ―хворобу бідності‖, 

тобто із запровадженням механізмів боротьби з бідністю, що передбачають 

адресну допомогу малозабезпеченим верствам населення, надання житлових 

субсидій, допомогу сім‘ям з дітьми тощо. Запобіжна функція соціального 

захисту має превентивний характер, тобто пов‘язана із попередженням бідності 

шляхом надання особам можливості у період активної економічної діяльності 

здобути право на забезпечення нормального рівня життя на випадок тимчасової 

втрати ними роботи або працездатності, хвороби чи нещасного випадку. 

В сучасних умовах господарювання система державного соціального 

захисту в Україні реалізується через матеріальне забезпечення економічно 

активного населення (соціальне страхування); пенсійне забезпечення; соціальну 

допомогу найбільш вразливим категоріям населення; матеріальну допомогу 

сім'ям з дітьми; компенсації, індексації та різноманітні пільги; соціальне 

обслуговування. Поряд з цим надзвичайно важливе місце в системі соціального 
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захисту займають питання прожиткового мінімуму, пенсії та заробітної плати, 

які завжди потребують першочергового вирішення й посиленої уваги держави. 

Прожитковий мінімум – це величина, яка показує обсяг споживання 

основних матеріальних благ на мінімально допустимому рівні, що необхідні 

для забезпечення активного фізичного стану людини. Відтак, мінімальні 

розміри оплати праці, а також пенсії за віком, стипендії мають орієнтуватися на 

величину прожиткового мінімуму [2, с. 186]. 

Про динаміку рівня прожиткового мінімуму в Україні свідчить табл. 1. 

Таблиця 1 

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць в Україні 
Соціально-демографічні 

групи населення 

Розмір прожиткового мінімуму станом на: 

31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 
31.12.2013 

(прогноз) 

Діти віком до 6 років 799 грн. 870 грн. 961 грн. 1032 грн. 

Діти віком від 6 до 18 років 957 грн. 1042 грн. 1197 грн. 1286 грн. 

Працездатні особи 922 грн. 1004 грн. 1134 грн. 1218 грн. 

Особи, які втратили 

працездатність 
734 грн. 800 грн. 864 грн. 949 грн. 

Загальний показник 875 грн. 953 грн. 1095 грн. 1176 грн. 

Джерело: [3]. 

Як видно з табл. 1, з 2010 р. прожитковий мінімум в Україні на одну 

особу на місяць повільно збільшується і станом на 31.12.2013 р. згідно Закону 

України ―Про державний бюджет України на 2013 рік‖ складе 1176 грн. На 

перший погляд спостерігається позитивна тенденція, проте через нераціональне 

спрямування грошових коштів та зниження рівня інвестицій у виробничу і 

соціальну сфери, економіку країни постійно супроводжують інфляційні 

процеси, через що ціни на товари та послуги зростають набагато швидше, ніж 

рівень прожиткового мінімуму, що, зрозуміло, викликає обурення населення. 

Також не менш важливою є проблема пенсійного забезпечення населення 

України. Так, за даними Державної служби статистики України у 2012 р. 

більшість українців отримувала пенсію близько 1 тис. грн., колишні державні 

службовці – 3 тис. грн., митники – 4,5 тис. грн. судді і прокурори – 6,5-7,5 тис. 

грн. Цікаво, що максимальний розмір пенсії в Україні у жовтні 2012 р. склав 

15624 грн., мінімальний – 882 грн., а розмір середньої пенсії – 1438 грн., при 

цьому кількість пенсіонерів, що отримували пенсію менше 1000 грн., станом на 

1.10.2012 р. становила 3,189 млн. осіб [3]. 

Негативним аспектом вітчизняної системи пенсійного забезпечення є 

очевидний різкий контраст у розподілі коштів Пенсійного фонду і значна 

диференціація розмірів пенсійних виплат різним категоріям громадян, що на 

сьогоднішній день є значним ―мінусом‖ у діяльності уряду. Негативні настрої 

населення з цього приводу цілком зрозумілі, адже високі пенсії в нашій державі 

отримують виключно ―привілейовані‖ категорії громадян: державні службовці, 

митники, прокурори, судді, які, беручи до уваги високий рівень корумпованості 

в органах державної влади та структурах державного управління, і без того 

вважаються досить заможними. 
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Слід зауважити, що незважаючи на порівняно невеликі розміри 

персональних виплат соціальної допомоги та інших отримуваних населенням 

трансфертів, загальна сума витрат на соціальний захист в Україні досягає 

надзвичайно високого значення і складає майже 50% ВВП. Для порівняння: в 

Росії на соціальні виплати виділяється не більше 10% ВВП [3]. 

Для створення ефективної системи соціального захисту важливим є 

дотримання оптимального співвідношення між розміром заробітної плати та 

величиною соціальних виплат. Сьогодні існує думка, яка є цілком доречною й 

економічно обґрунтованою, що коли соціальні пільги зрівнюються чи 

перевищують рівень заробітної плати, відбувається зниження мотивації до 

праці. Це й зрозуміло, адже завжди краще нічого не робити й жити на соціальну 

допомогу, ніж працювати і отримувати на кілька гривень більшу заробітну 

плату. Що ж до макроекономічних наслідків такої ситуації, то зниження рівня 

заробітної плати працівників призводить до зниження податкових відрахувань, 

а це у свою чергу негативно впливає на наповнюваність соціальних фондів. 

Схожа тенденція спостерігається і в нашій державі. Так, за даними 

Державної служби статистики України з 01.12.2012 р. мінімальна заробітна 

плата становила 1134 грн., тоді як мінімальний розмір пенсії склав 882 грн., а 

розмір середньої пенсій – 1432 грн. Цікаво, що за рівнем середньої заробітної 

плати Україна (350 дол./міс.) сьогодні більш ніж у 2 рази поступається Росії 

(760 дол./міс.) і в 1,7 рази Казахстану (600 дол./міс.) [3]. Виходом із такої 

ситуації може бути або зниження розмірів соціальних виплат, що зважаючи на 

низький рівень життя й соціальну напругу в суспільстві, є неможливим, або ж 

підвищення розмірів заробітної плати і, що не менш важливо, ліквідація 

тіньових механізмів оплати праці, які зараз поширені в Україні. 

Очевидно, що рівень розвитку існуючої сьогодні в нашій країні системи 

соціального захисту надто низький порівняно з іншими європейським країнами, 

тому проблема її вдосконалення є надзвичайно актуальною і вимагає негайного 

вирішення як на загальнодержавному, так і на виробничому рівні. Якщо 

оцінити діяльність теперішнього уряду та реальне становище громадян в 

Україні, можна дійти до висновку, що пріоритетними напрямками економічних 

реформ у сфері соціального захисту мають стати: 

– впровадження дієвого контролю за наданням соціальної допомоги; 

– гарантія мінімальної заробітної плати; 

– раціональний розподіл грошових ресурсів; 

– створення робочих місць для підвищення зайнятості населення; 

– надання допомоги на випадок безробіття; 

– створення умов для самореалізації людини (навчання, вільний вибір 

професії і місця праці); 

– недопускання появи соціально-незахищених верств населення; 

– забезпечення охорони здоров‘я населення незалежно від рівня доходів. 
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ИНФЛЯЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ 
 

Инфляция, как проявление макроэкономической нестабильности, 

представляет собой проблему, требующую самого пристального внимания. 

Процесс повышения общего уровня цен 

увеличивает волатильность показателей экономического роста и изменения 

относительных цен, приводит к перераспределению богатства, усилению 

неравенства, снижению доверия к правительству и прочим кризисным 

последствиям. Поэтому приоритетность цели снижения инфляции в 

экономической политике подтверждается не только украинской, но и мировой 

практикой [1, с.16]. 

Актуальность данной темы обуславливается тем, что с инфляцией 

сталкиваются практически все страны, в том числе и Украина и, причем 

последние годы характеризуются повышением ее темпов. Особенно остра эта 

тема сейчас в условиях кризиса. 

Целью работы становится рассмотрение механизма инфляции и еѐ 

особенности в Украине в период финансового кризиса. 

Механизм инфляции – комплекс факторов, которые находятся в 

причинно-следственной связи и вызывают инфляцию. Инфляция, как правило, 

рассматривается без выделения инфляционного механизма. Именно поэтому 

эти понятия в определенной степени отождествляют, а главными факторами 

механизма инфляции считают причины экономического кризиса. На самом деле 

некоторые страны переживают экономический кризис или без инфляционных 

процессов, или с частичной инфляцией [2, с.27]. 

Распространенной является точка зрения, что развитие процессов 

глобализации ограничивает возможности государства по регулированию 

национальной экономики. Особенно это касается денежно-кредитной политики, 

на проведение которой активно влияют наиболее динамичные процессы 

финансовой глобализации. Тезис об утрате суверенитета в области денежно-

кредитной политики требует как теоретического обоснования, так и описания 

конкретных механизмов, посредством которых подобная утрата может 

происходить [2, с.45]. 

В мировой экономической литературе выделяют три основные причины, 

приводящие к дисбалансу спроса и предложения на национальном рынке и 

порождающие инфляцию. 
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Во-первых, значительная экономическая роль государства, связанная с 

выполнением его экономических функций. В первую очередь, имеется в виду 

государственная монополия на эмиссию денег, на непроизводственные расходы 

(например, военные), на внешнюю торговлю и т. п. В наиболее сложные 

периоды своего развития государство сталкивается с проблемой дефицита госу-

дарственного бюджета (доходы государства не покрывают его расходов). Для 

финансирования дефицита госбюджета правительство может прибегнуть к 

эмиссии бумажных денег, в результате чего в экономике (на национальном 

рынке) появляется дополнительная масса денег (а значит, соответственно 

возрастает и спрос), не подкрепленная товарами. В итоге экономика столкнется 

с ростом цен. 

Во-вторых, сильные профсоюзные организации в государстве 

(профсоюзная монополия). Профсоюзы, добиваясь увеличения заработной 

платы для своих членов, обуславливают увеличение доходов этих граждан, не 

подкрепленное увеличением товарной массы. Рост доходов инициирует 

возрастание спроса и, при данных условиях, увеличение цен. 

В-третьих, монополия фирм. В условиях экономического подъема фирмы 

могут все свои финансовые ресурсы использовать для обновления 

производственной базы, т. е. для приобретения нового оборудования. В связи с 

этим наблюдается повышение спроса, но теперь не на потребительском рынке, 

а на другом сегменте национального рынка — рынке средств производства. 

Если под подобный рост спроса на этом рынке нет соответствующего роста 

предложения, то экономика столкнется с ростом цен на средства производства 

[3, с.38]. 

Итак, инфляцию денег влечет за собой как их выпуск, так и 

искусственное повышение цен на товары. Это взаимосвязанные процессы. В 

первом случае следствием является повышение цен, во втором – эмиссия денег. 

Повышение цен обусловливает эмиссию денег, а эмиссия денег – повышение 

цен. В обоих случаях происходит изменение стандарта измерения стоимости 

товаров, что приводит к изменению абсолютных величин как денежного 

выражения стоимости товаров, так и их всеобщего эквивалента – денег. 
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Тенденції розвитку України висувають нові вимоги до організації 

управління вітчизняною промисловістю, диктують необхідність її своєчасного 
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реформування з метою досягнення максимального економічного ефекту. У 

цьому зв'язку актуальним стає визначення принципів сталого розвитку 

промисловості, відповідних до сучасного етапу розвитку економіки [1].  

Під принципами будемо розуміти концептуальні основи створення умов 

розвитку, які є методологічним базисом оцінки якості і ефективності процесу. 

До принципів сталого розвитку промисловості пропонується віднести:  

1. Принцип структурності. Принцип структурності описує структурну 

зв'язаність промисловості як системи, тобто її організацію, будову й 

упорядкованість, задаючи конфігурацію (відносне розташування) елементів – 

галузей, і відносини між сукупностями параметрів – показників розвитку.  

Під структурними змінами в економіці розуміється зміна пропорцій в 

секторальній або галузевій структурі, структурі власності, відтворювальній 

структурі, структурі виробничих фондів, трудових ресурсів, споживання, 

заощадження, інвестицій, зовнішньої торгівлі (експорту й імпорту) і т.д. 

Проблема співвідношення між різними підрозділами промислового 

виробництва має важливе значення для загального розвитку. Порушення 

збалансованості навіть в одному підрозділі економіки, як правило, викликає 

диспропорції в економіці країни в цілому. 

2. Принцип взаємозв‘язку продуктивних сил й виробничих відносин.  

Фактором взаємозв‘язку продуктивних сил й виробничих відносин 

виступає продуктивність праці. У сучасній економічній системі, яка заснована 

на досягненнях науково-технічного прогресу й регулюванні соціально-

економічних процесів з боку держави, зв'язок промислового розвитку й 

продуктивності останнім часом стає усе більш очевидним. Досвід країн з 

розвиненою ринковою економікою дозволяє стверджувати, що тільки 

підвищення продуктивності праці дає можливість зберегти тенденції розвитку й 

конкурентоспроможності промислових підприємств на ринку.  

3. Принцип інноваційності.  

Практично всі сучасні економічні процеси супроводжуються інноваціями. 

Й.Шумпетер довів можливість подолання криз за рахунок підприємницької 

діяльності, основою якої є постійна інноваційна активність комбінувати 

ресурси. Він констатує: «Економічний розвиток у нашім розумінні відбувається 

у формі здійснення нових комбінацій існуючих благ… Економічний розвиток 

являє собою суттєво нове використання послуг праці й землі…»[2].  

Процес формування ринкових потреб суспільства в різних товарах 

безпосередньо впливає на вироблення шляхів і способів задоволення тієї або 

іншої потреби в сфері виробництва, тим самим визначає вектор розвитку. В 

умовах ринку вид потреби й обсяг попиту на який-небудь товар впливають на 

вибір комплексу технічних і технологічних засобів, призначених для 

виробництва цього товару. Тобто, інновації, як принцип - правило розвитку, 

забезпечують зміцнення конкурентних переваг у довгостроковій перспективі. 

В основі низької ефективності інноваційної діяльності вітчизняних 

промислових підприємств лежать такі фактори: недостатність власних 

коштів та висока вартість наукових досліджень, високий економічний ризик, 

тривалий строк окупності нововведень, нестача інформації про нові 
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технології, нестача висококваліфікованого персоналу, знос основних 

виробничих фондів, та ін. 

4. Принцип екологічності - забезпечує розвиток промисловості з 

урахуванням збереження навколишнього середовища й ресурсної бази. 

Розв'язання протиріч між наростанням екологічних проблем і 

масштабами природокористування можливе за умови переорієнтації 

суспільного виробництва на екологічний шлях розвитку. Поєднання передового 

технологічного суспільства з сильною, творчою й пристосованою виробничою 

базою може принести більший ефект, і в остаточному підсумку гарантувати 

краще здоров‘я й поліпшену якість життя. Деякі нові чисті і маловідходні 

технології не тільки знижують забруднення, але й заощаджують витрату 

сировинних матеріалів і енергії настільки, що зниження витрат може більш ніж 

відшкодувати вихідні, більш високі, інвестиційні витрати й у таким спосіб 

знизити собівартість одиниці продукції. Крім того, покращення екологічних 

якостей продукції призводить до підвищення її конкурентоспроможності. 

5. Принцип безпеки розвитку, що дозволяє протидіяти впливу 

зовнішнього й внутрішнього середовища. 

Відомо, що основа економічної безпеки суспільства укладається в 

створенні умов простого відтворення, виживання національного 

господарського комплексу, його базових галузей і формуванню передумов їх 

перспективного сталого розвитку. Для промислових підприємств принципи 

безпеки розвитку містять у собі сукупність факторів, пов'язаних і із внутрішнім 

станом самого підприємства, і із впливом зовнішнього середовища, з його 

суб'єктами, з якими підприємство вступає у взаємозв'язок. Фактори безпеки – 

це система, що забезпечує мобілізацію й найбільш оптимальне управління 

ресурсами промислових підприємств з метою забезпечення їх стійкого 

розвитку, активної протидії всіляким негативним впливам навколишнього 

середовища.  

Принципи формування умов сталого розвитку промисловості є ідеальним 

орієнтиром, яким повинні керуватися державні органи управління й керівники, 

спеціалісти – управлінці при розробці стратегій розвитку як всього 

промислового комплексу так і окремих підприємств. Це дозволить найбільш 

повно вивчити основи сталого розвитку й надати рекомендації щодо 

удосконалення процесу розвитку, знизити ризики упущених вигід.  
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НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Сучасна ситуація на світовому енергетичному  ринку вносить зміни в 

існуючі, а також формує нові напрямки енергетичної політики країн світу. 

Питання енергетичної безпеки  останнім часом стає все більш значущим для 

всіх учасників ринку [1, с.6]. 

Таблиця 1 

Статистична інформація за січень - березень 2013 року [4] 

Показники 
березень 

2013 

відносно березня 

минулого року 
січень-

березень 

2013 р. 

відносно січня-березня 

минулого року 

+/- % +/- % 

Електроенергія  

(млн. .кВт .г) 
      

Виробництво 17856,7 -97,9 99,5 52721,2 -2658,5 95,2 

Експорт  839,0 42,9 105,4 2275,3 448,0 124,5 

Споживання 

(нетто) 
13329,4 -364,7 97,3 39850,6 -2094,3 95,0 

Вугілля (тис. тонн)       

Видобуток 7383,5 -293,2 96,2 21127,6 -960,7 95,7 

Споживання  

теплоелектростанціями 
3247,0 -75,9 97,7 9472,0 -1230,4 88,5 

Нафта (тис. тонн)       

Видобуток нафти з 

газовим конденсатом 
267,6 -7,1 97,4 768,1 -50,6 93,8 

Виробництво 

нафтопродуктів: 
      

бензину 102,6 -59,0 63,5 273,9 -353,4 43,7 

дизельного пального 81,4 -64,6 55,8 223,9 -268,8 45,4 

мазуту 48,1 -17,8 73,0 137,4 -249,4 35,5 

Споживання 

нафтопродуктів: 
      

бензину 289,0 24,9 109,4 819,3 -89,5 90,2 

дизельного пального 378,2 -46,5 89,1 1045,1 -86,9 92,3 

мазуту 19,8 -28,0 41,4 57,0 -106,4 34,9 

Транзит нафти 1325,0 -39,4 97,1 3724,0 -327,0 91,9 

Газ (млн. м3)       

Видобуток газу 1782,9 32,0 101,8 5137,1 -0,7 100,0 

Споживання газу 6786,5 389,3 106,1 20725,1 -2190,1 90,4 

Імпорт газу 2328,8 -44,7 98,1 7070,2 -1476,7 82,7 

Транзит газу 6856,0 110,5 101,6 20289,5 -4198,4 82,9 

 

За прогнозами до 2020 року в світі передбачається збільшення 

споживання електроенергії на 50-100%. При цьому вважається, що в наступні 

десятиріччя головним джерелом енергії будуть невідновлювані викопні види 

органічного палива – вугілля, нафта та природний газ. Розвіданих світових 

ресурсів викопних палив усіх видів вистачить відповідно: вугілля – на 250-300, 
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нафти – на 30-40, природного газу – на 50-70 років. Той факт, що сьогодні 

доводиться все більш зростаючими темпами витрачати невідтворювані запаси 

органічних палив є трагедією нашої цивілізації [2, с.7]. 

  Проблеми  світової енергетики вказують на актуальність 

енергозбереження ресурсів кожної країни. Розглянемо сучасний стан 

української  електроенергетики та напрямки її розвитку. 

Українська економіка є однією з найбільш енергоємних у світі: на 

виробництво одиниці ВВП витрачається у 3-5 разів більше енергії, ніж у 

країнах Східної Європи. Енергетика України має унікальні резерви 

потужностей з виробництва електроенергії, однак здатність цих потужностей  

стабільно забезпечувати економіку електроенергією обмежена низкою проблем: 

– моральний і фізичний знос основних фондів (близько 80 % основних фондів 

ТЕС і 60 % - енергорозподільчих компаній повністю зношені) внаслідок браку 

державних коштів і непривабливості галузі для приватних інвестицій; – низька 

ефективність виробництва й передачі електроенергії (споживання 

енергоресурсів у генерації на 35% більше, а рівень втрат при передачі вдвічі 

вищий, ніж у країнах ОЕСР); - критичний фінансово-економічний стан 

теплових генеруючих компаній і  енергорозподільчих компаній, велика 

заборгованість між суб‘єктами енергоринку [3,с.57]. 

Розглянемо статистичні дані електроенергетики України у табл. 1. 

Виходячи з поточного стану галузі, для підтримання надійності ОЕС 

і забезпечення зростання економіки країни першочерговими завданнями 

електроенергетики України за будь-якого сценарію зростання попиту є: 

- модернізація наявних генеруючих потужностей (ТЕС зі встановленням 

пилогазоочисного обладнання (ПГО), ТЕЦ, АЕС, ГЕС); 

- модернізація та розвиток магістральних і розподільчих мереж; 

- реалізація проектів будівництва ГЕС і ГАЕС (загальною потужністю 5 

ГВт); 

- подовження строку експлуатації діючих АЕС на 20 років; 

- будівництво третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС 

(мінімальна потужність - 2 ГВт); 

- розвиток відновлюваних джерел енергії (ВДЕ); 

- будівництво 4 ГВт вугільних станцій для заміщення потужностей, які 

виводяться з експлуатації [5]. 
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МАРКЕТИНГ ГОРОДА  

 

Актуальность темы заключается в том, что в современном мире город 

всѐ чаще воспринимается как «товар», который можно с выгодой реализовать 

потребителям – инвесторам, туристам, населению. А для того, чтобы повысить 

эффективность продвижения данного рода товара, необходимо придерживаться 

управленческого комплекса мероприятий территориального маркетинга. 

Таким образом, целью исследования выступает определение 

особенностей и специфики маркетинга территории, а также эффективность 

применения его на практике. 

В научной литературе присутствует целый ряд понятий, которые в той 

или иной степени отражают вопросы маркетингового похода к управлению 

территорией. Из рассмотренного ряда определений видов маркетинга, объектом 

изучения которых выступает территория, более общей является категория 

«территориальный маркетинг», которая позволяет обозначить специфический 

объект управления – территорию [1, с. 180]. 

Территориальный маркетинг представляет собой самостоятельный вид 

маркетинга, которому присущи специфика объекта исследования, 

применимость маркетинговой философии к деятельности по управлению 

территорией [2, с. 96]. Современная экономика развивается так, что ее 

субъектами все более становятся не компании, а территории. Не города 

гоняются за успешными компаниями, а компании борются за право работать в 

удобных городах. Это обстоятельство обусловило появление городского 

маркетинга, который является необходимым инструментом формирования 

нового имиджа, реализации программ развития города и должен широко 

использоваться по своему назначению на всех уровнях управления [3, с. 74]. 

Движущей силой развития города являются четыре основные аудитории: 

1) инвесторы – искатели возможностей; 2) предприниматели – искатели 

рабочей силы; 3) местные жители – искатели лучшей жизни; 4) туристы – 

искатели новых впечатлений [4, с. 51]. Городская привлекательность и 

благополучие способствуют привлечению инвестиций, что, в свою очередь, 

обеспечивает постоянный приток клиентов, предпринимателей. Как следствие, 

растет благосостояние жителей города, а с развитием туристической 

инфраструктуры, растут требования к персоналу, обновляются стандарты 
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городской инфраструктуры. В зависимости от типологии города («лидеры», 

«предприниматели», «развлекательные», «музеи», «священные», «умные», 

«посредники, проводники, перекрестки», «экзотического имиджа») 

планируется и реализуется определенный комплекс мероприятий, который 

способствует формированию образа города [4, с. 103].  При этом главными 

аргументами функционирования и развития города являются информация и 

индикаторы его состояния, рейтинги города и его условия функционирования, 

стоимость жизни и городской продукт.  

Для формирования устойчивого образа и имиджа города в умах 

общественности на практике применяют основные приѐмы маркетинговых 

стратегий развития города. 

1. Маркетинг в бизнесе – это развитие в городе базовых компонентов 

благоустройства экономических субъектов: комфортная среда проживания, 

благоприятные условия ведения делового образа жизни, которые, в свою 

очередь, предопределяют уровень благосостояния горожан.  

2. Маркетинг развлечений и достопримечательностей – комплексное 

оформление города естественными достопримечательностями (музеи, храмы и 

прочее), объектами отдыха, культуры и развлечений.  

3. Маркетинг инфраструктуры – стабилизирующий элемент маркетинга 

города, который обеспечивает надежное энергоснабжение, качественное 

образование, развитые коммуникации, безопасность жизни населения и т.п.   

4. Маркетинг персонала – обеспечение поддержки маркетинговой 

активности городского населения, союзов граждан, а также привлечение 

инорегиональных субъектов.  

5. Инвестиционный маркетинг – управленческие действия, направленные 

на улучшение инвестиционной привлекательности и климата в городе [5, с. 81]. 

При разработке механизмов реализации городского маркетинга следует 

определить его носителей, принципы и методы управления. Решения должны 

основываться на регулярном мониторинге удовлетворенности различных слоев 

городского сообщества, статистике показателей реализации управления, а 

программы обеспечиваться кадровыми, финансовыми, правовыми и 

материальными ресурсами. Далее необходимо определить группы городского 

сообщества, их численность, интересы и потенциал, что позволит эффективно 

ориентировать проекты на их потребности. Выделение приоритетов развития 

городской инфраструктуры является решающим фактором в выборе места 

поселения и предпринимательства. Таким образом, усилия, направленные на 

реализацию маркетинга города позволят добиться большего понимания и 

прогресса в области формирования нового качества управления территорией в 

условиях рыночной экономики.  

 

Литература 
1. Голубков Е. П. Маркетинг: Словарь-справочник. – 2-е изд. / Е. П. Голубков. – М.: 

Дело, 2001. – 440 с. 

2. Панкрухин А. П. Маркетинг территорий: учебное пособие. – 2-е изд.  

/А. П. Панкрухин. – СПб. : Питер, 2006. –  416 с. 



 57 

3. Андреев С. Н. Маркетинг некоммерческих субъектов / С. Н. Андреев. – М. : 

Финпресс, 2002. – 320 с. 

4. Гапоненко А. Л. Стратегия социально-экономического развития : страна, регион, 

город : учеб. пособие / А. Л. Гапоненко. – М.: Изд-во РАГС, 2001. – 223 с. 

5. Зотов В. Б. Муниципальное управление: учебник для вузов / В. Б. Зотов, 

З. М. Макашева. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 279 с. 

 

Мацеева Н. В., к.э.н., доцент 

Сильченко Н.А., магистрант 
Криворожский Экономический Институт ГВУЗ "КНУ" 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УСПЕШНОГО БРЕНДА 

 

Обилие торговых марок, которые предлагаются рынку настолько велико, 

что потребителю приходится прилагать немало усилий для выяснений 

обстоятельств, способствующих принятию решения о покупке. Наличие бренда 

позволяет компании дифференцировать свои продукты в отношении других, 

апеллируя к эмоциональной сфере потребителя такими характерными для 

бренда свойствами, как уникальность, удовлетворенность потребностей, 

высокое качество. Ведь компанию сильной делает не продукт или услуга, а ее 

позиция в сознании потребителя [1]. 

Сегодня потребитель выбирает не между продуктами, а между брендами. 

В последнее время успешные бренды находятся под пристальным вниманием 

не только маркетологов, но и потребителей. Ежегодно составляются рейтинги 

самых успешных брендов.  

Таблица 1 

Вариации определение термина "бренд" 
Определение термина "бренд" Автор 

Бренд — это более чем реклама или маркетинг. Это все, что 

приходит в голову человеку относительно продукта, когда он видит 

его логотип или слышит название. [3] 
Дэвид Алессандро 

Бренд — это коробочка чувств. Набор качеств, связанный с именем 

бренда и символ, который усиливает (или ослабляет) ценность 

продукта или услуги, предлагаемых под этим символом. [2] 
Дэвид Аакер 

Бренд — это набор восприятий в воображении потребителя. Пол Филвик 

Бренд — это не вещь, продукт, компания или организация. Бренды 

не существуют в реальном мире — это ментальные конструкции. 

Бренд лучше всего описать как сумму всего опыта человека, его 

восприятие вещи, продукта, компании или организации. 

Джеймс Грегори 

Бренд — любое имя, название, торговый знак, несущие с собой 

определенный смысл и ассоциации. Удачный, хорошо работающий 

бренд способен наделить своим колоритом и усилить 

привлекательность любого товара или услуги. 

Филип Котлер 

 

Вопрос формирования успешного бренда изучали в своих трудах такие 

выдающиеся отечественные и зарубежные ученые, как Гаркавенко С.С., Котлер 

Ф., Траут Д., Линдстром М., Левитт Т., О‘гилви Д. и многие другие. 
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В то же время, не смотря на изученность темы, вопрос формирования 

эффективного и успешного бренда с помощью маркетингового инструментария 

остается открытым. Не существует единого подхода к определению термина 

"бренд" (табл. 1). 

Исходя из выше перечисленных определений, очевидно, что бренд имеет 

две основные характеристики:  
- функциональная нагрузка; 
- лояльность. 
Успешные бренды позиционируют себя так, что даже с одинаковой 

функциональной нагрузкой среди нескольких товаров будет выбран именно тот 

бренд, который вызовет у потребителя больше эмоций [5]. Даже когда 

ощущается нехватка в средствах, потребители готовы платить за тот продукт, 

который, по их мнению, того стоит. Бренд не может сразу добиться признания 

— это долгий процесс, который требует слаженности всех инструментов 

комплекса маркетинга. Удельный вес каждого из них для любого отдельно 

взятого бренда — разный. Инструменты должны оптимально сочетаться и все 

вместе при использовании давать синергетический эффект. 

Анализ наиболее успешных брендов 2013 года [5] свидетельствует о том, 

что в качестве маркетинговых инструментов наиболее часто используются 

позиционирование и коммуникации (табл. 2). 
Таблица 2  

Рейтинговая оценка самых дорогих брендов 2013 в разрезе составляющих 

комплекса маркетинга 

Названи

е 
бренда 

Имиджевый 
слоган, 

позиционировани

е 

Стоимост

ь 
бренда, $ 

млн. 

Товар 
 

Цена 
 

Сбыт 
 

Коммуникаци

и 
 

Apple Think different 87,304 
IT технологии, 

гаджеты 
Высоки

е 
Косвенны

й 
Outdoor,  

indoor POSM 

Samsung Turn on tomorrow 58,771 

IT технологии, 

гаджеты, 

бытовая 

техника 

Средние 
Косвенны

й 
Outdoor,  

indoor POSM 

Google Don‘t Be Evil 52,132 

Опирационная 

система Bada, 

поисковая 

система 

Средние 
Прямой, 

косвенный 
Outdoor,  

indoor POSM 

Microsof

t 
Office as service 45,535 

Программное 

обеспечение, 

компьютеры и 

комплектующи

е 

Высоки

е 
Прямой 

Outdoor,  

indoor POSM 

Walmart 
Save money. 

Live Better 
42,303 

Крупнейшая в 

мире розничная 

сеть 
Низкие Прямой 

Outdoor,  

indoor POSM 
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Результаты исследований позволяют сделать вывод о том, что главная 

цель при выведении бренда на рынок — сформировать лояльность и 

узнаваемость среди наиболее широкого круга целевой аудитории. 

Именно эти особенности маркетинга позволили брендам Apple, Samsung, 

Google, Microsoft, Walmart занять первые позиции мирового рейтинга самых 

дорогих брендов. 

Необходимо отметить новую тенденцию, которая свойственна всем 

успешным брендам: при продвижении на рынок компании-собственники 

брендов в позиционировании делают акцент на простоту использования 

сложных технологий. 

Так, главный принцип устройств Apple — они просто работают. Все, что 

нужно — это достать их из коробок и включить. Устройство, будь оно 

компьютером, телефоном, планшетом, полностью готово к использованию. Его 

не нужно настраивать, на него не нужно устанавливать дополнительные 

приложения — все необходимое уже есть.  

Цены на продукцию устанавливают с учетом психологического фактора.  

Эмоции — едва ли не половина Apple как бренда. В специализированной 

торговой сети Apple Store процесс общения с потребителями сопровождается 

повышенной заботой и вниманием, что тщательно прописано в стандартах 

продаж и инструкциях по обслуживанию. 

Лидирующие бренды тщательно выбирают способы донести важную 

информацию потребителям, используя внешние (outdoor) и внутренние (indoor) 

рекламно-информационные  носители. 

 Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что процесс 

управления брендом никогда не заканчивается. Он постоянен в рамках 

жизненного цикла бренда. В зависимости от стадии жизненного цикла и 

соответствующих этой стадии объемов прибыли, которую приносит бренд, 

компании либо улучшают, либо модернизируют, либо назначают дату вывода 

на рынок нового товара [1]. 

Разработка бренда и его успешное внедрение на рынок — результат, 

который  немедленно отражается на состоянии компании в целом, ее рейтинге 

и репутации.   
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ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО 

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

 

Ефективне використання та охорона земельних ресурсів є одним з 

визначальних чинників економічного розвитку та екологічної безпеки держави, 

а оптимізація використання та охорони земельних ресурсів в екологічному, 

економічному і соціальному аспектах є основою формування сприятливого 

територіального середовища та збереження властивостей природних 

ландшафтів. 

Cьогодні через відсутність раціоналізму у розвитку економіки країни, та 

хронічним нехтуванням законів, науковцям залишається тільки спостерігати 

спонтанні та нелогічні наслідки безсистемного землекористування. 

Тема оптимізації використання й охорони земельних ресурсів висвітлена 

доволі широко у науковій, технічній і спеціальній  літературі. Велике коло 

питань, що розглядаються, всетаки не вирішує нагальні проблеми.  Аналіз 

фактичних даних показує, що постійно погіршується стан земель, зменшується 

вміст гумусу у ґрунті (дефіцит гумусу в ґрунті – 0,3 т/га на рік), відбувається їх 

забруднення, зменшуються урожаї сільськогосподарських культур тощо [1, 

с.71; 4, с.20].  

Отже, сьогодні можна стверджувати, що саме брак знань щодо взаємодії 

суспільства з природою поставив  людство перед необхідністю охороняти 

навколишнє середовище, передусім земельні ресурси як складову біосфери, а 

практика дала змогу виявити серйозні недоліки, ніші у теоретичних розробках 

щодо проблем екологічного та економічного землекористування. 

Сам зміст раціональності використання земель трактується здебільшого 

неоднозначно. В найбільшій мірі він відповідає суті поняття, яке охоплює, 

перш за все, екологічні і економічні особливості виробництва продукції 

землеробства [2, с.181]. В такому контексті, раціональним використанням 

земельних угідь можна вважати використання, в процесі якого досягається 

науково-обґрунтований економічний ефект для суспільства і забезпечується 

поліпшення навколишнього середовища та землі як одного з його головних 

компонентів. 

Цього важко досягти у світі наростаючої конкуренції, при зростанні таких 

нинішніх показників успішної економічної діяльності як продуктивність і 

прибуток. Водночас перехід до „інформаційного суспільства‖ – економіки 

нематеріальних потоків фінансів, інформації, зображень, повідомлень, 

інтелектуальної власності, – приводить до так званої дематеріалізації 

господарської діяльності: вже тепер обсяги фінансових угод перевищують 

обсяги торгівлі матеріальними товарами у сім разів. Новою економікою 

керують не тільки дефіцит матеріальних (і природних) ресурсів, а дедалі більше 

багатство ресурсів інформації та знань. Питома енергоємність господарської 
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діяльності знижується, хоча загальне енергоспоживання наразі зростає [3, с.364; 

4, с.22]. 

Більшість міжнародних організацій системи ООН залучило до своєї 

діяльності суттєву екологічну складову, орієнтовану на перехід до стійкого 

розвитку. 

Згідно з наведеним визначенням стійкого розвитку основним показником 

стійкості, розробленим Всесвітнім банком, є „істинні темпи (норми) 

збереження‖ або „істинні норми інвестицій‖ у країні. Прийняті тепер підходи 

до зміни накопичення багатства не враховують виснаження і деградацію 

природних ресурсів, таких як ліси і нафтові родовища, з одного боку, а, з 

іншого – інвестиції в людей – один із активів будь-якої країни. За переходу на 

розрахунок дійсних темпів сбережень (інвестицій) цей недолік корегують 

розраховуваними традиційними методами темпів сбережень: у бік зменшення – 

оцінкою виснаження природних ресурсів і шкоди від забруднення 

навколишнього середовища (втрата природного капіталу), і в бік збільшення – 

урахуванням зростання людського капіталу (передусім через інвестиції в освіту 

і базове медичне обслуговування). 

Найбільш доступний і ефективний шлях вирішення цієї задачі в Україні – 

оптимізація землекористування, в першу чергу, сільськогосподарського, яке 

нині охоплює більшу частину земельного фонду. Разом з цим, ця задача тісно 

пов‘язана з не менш важливою – стійкого розвитку, яка, безсумнівно, має і 

самостійне значення для всього господарського комплексу країни. Рішення цих 

задач повинне здійснюватися на соціально-економічній основі, тобто з 

урахуванням інтересів більшості членів суспільства і матеріально-технічних 

можливостей. 
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THE FACTORS OF LOW EFFECTIVENESS THE STRUCTURAL POLICY 

IN UKRAINE 

 

The state structural policy is an integral part of the formation of the modern 

model of sustainable development of transitive economy. Structural policy as a set of 

long-term measures of the state to achieve a qualitative transformation of the 

economy in terms of sectoral and territorial distribution of productive forces involves 

sectoral, regional and institutional changes to achieve balanced socio-oriented 

economy effectively integrated into the global economy. 

Overcoming deep imbalances of the economic structure does not occur 

automatically under the action of market mechanisms, and requires adjustment by the 

government. The feature of the transitional societies is the absence of an effective 

market mechanism, developed market infrastructure and sufficiently mature market 

institutions. 

Structural imperfection of the Ukrainian economy was formed under command 

economy of the USSR and means: 1. Prevalence in the structure of the Ukrainian 

economy basic industries that are resoursointensive. 2. Stagnation in the development 

of industries of the secondary sector and stagnant consumer market. 3. 

Underdeveloped economic infrastructure and services sector. 4. Partly diversification 

of export potential. 5. High external dependence of the economy, especially on 

energy and investment goods as a result of technological lags. 

Global competitiveness of modern economies is due not so much available 

natural resources, many innovative features and the ability to use them effectively. 

Country's position in the global economy determine the pace of the transition to post-

industrial society. Awareness of current trends of economic development embodied 

in the study of the Ukrainian economists need to transition to innovative investment 

model. Goals and objectives of Ukraine structural policy have been identified on the 

basis of the introduction of an innovative model the national economy modernization 

in early 2000 [1].  

The structural policy objectives implementation is carried out by methods of 

direct and indirect influence of the Ukraine government, aimed at fostering financial 

flows according to policy priorities and creating a favorable business environment. 

Direct regulation involves the use of government contracts and procurement, 

earmarking certain industries and businesses, centrally fixed prices, subsidies, grants, 

subsidies, customs exemptions, bringing by the government of international financial 

resources for structural applications. Indirect impact is within the tax laws, the 

formation of interest rates, the introduction of accelerated depreciation.  

However, the tasks that have been identified by state programs structural 

changes have not been fully addressed. Structural changes Ukraine economy is slow 

and accompanied by such negative phenomena as deindustrialization (Figure 1).  
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Figure 1. Structural changes in the economy of Ukraine for 2002-2011, the share of 

activities in the GDP, % 
Source: own calculations based on: State Statistics Service of Ukraine 

http://www.ukrstat.gov.ua 

During 2002-2011 there was a slight increase in the share of tertiary sector in 

the output of GDP - from 41.3% to 50.3%, slightly decreased the proportion of 

agricultural production - from 12.6% to 8.5%. However, there was an increase the 

share of mining - from 4.6% to 5%, despite the downward trend of its share during 

2004-2007 [2]. In 1991, Ukraine accounted for 25.6% of production for basic 

industries - metallurgy, chemistry, energy and fuel industry. At present, the share of 

these industries not only not decreased but increased twice. There is a structural 

degradation of the of Ukrainian industrial - the share of manufacturing in GDP 

shrinking (share of manufacturing in GDP decreased from 41.5% to 36.2% within the 

period of 2002-2011). 

These processes are the result of structural changes in favor of manufacturing 

industries with low gross value added in gross output - energy-intensive production 

of raw nature. The medium-technology and the low-technology economic activities 

up 75% in the Ukrainian manufacturing [3].  

The processes shaping the modern model of intensive type of reproduction 

based on the accelerated development of high capital-intensive industries are weak. 

There are  high-tech industries which function within the aerospace, automotive, 

machine tool, instrumentation, electrical and instrument-making industry, 

manufactures communications and sophisticated equipment, electronics, shipbuilding 

industry in the structure of the Ukrainian economy.  However, industry the 3rd and 

4th technological mode provide 97,2% of industrial production.  

The structure of the Ukrainian exports confirms an absence of positive 

structural changes in the industry. It is a factor of the low competitiveness of the 

Ukrainian economy. During the 2002-2012 biennium decreased diversification 

exports of the highly technical products - share of Group XVIII Nomenclature 

(optical devices and instruments, photographic kinemato-raffia; clocks surgical, 

watches, musical instruments) fell from 1.02% in 2002 to 0.4% in 2012, increased the 

proportion of vehicles - from 3.84% in 2002 to 8.7% in 2012 (Figure 2). 
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An important factor of deindustrialization is also the insufficient investment. 

The dynamics of investment in fixed capital is unstabl despite the overall trend 

growth during  20 years. Significantly, in the post-crisis period in 2010-2011 

investment activity is not recovered to pre-crisis levels due to the negative effects of 

systemic banking crisis. Rate of investment in fixed assets during this period also 

does not reach the 1990 level. 
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Fig. 2. The share of high-tech products in the Ukrainian export 
Source:  own calculations based on statistics the State Statistics Service of Ukraine 

http://www.ukrstat.gov.ua 

 

Unfavorable investment climate has led to lack of activity of foreign capital in 

the Ukrainian economy. Despite steady growth dynamics of foreign investment in 

absolute and relative terms, foreign investments do not become a factor of structural 

changes in the Ukrainian economy.  

Annual growth rate of foreign investments (into equity) increased during 1995 

- 2011 рр. to 413 mln USD to 4556.3 mln USD and a per capita cumulative - from 

78.1 USD in 2000 to 1060.8 USD end of 2011 [4]. However, this level of foreign 

investment lags far behind that of the CEE countries with transition economies. 

Specialist literature contains a number of studies the sectoral and geographical 

structure of foreign investment which show the slight potential foreign investment to 

ensure the structural changes [5, 6].  

During the process of systemic transformation, there are numerous factors that 

determine the conservation inefficient structure of the national economy. Objective 

economic factors conservation imperfect structure and inhibition of structural 

changes of the national economy are disastrously transformational crisis and 

economic instability. An important institutional factor is the high level of 

monopolization of markets, which reduces the interest of business in the 

modernization and structural shifts. Restrictive monetary and confiscatory tax policy, 

political instability are political factors. Despite significant internal factors there are  

an important external factors. Ukrainian economy has a considerable degree of 

openness, dependent on external markets, which reduces its functional stability and 

reliability. Therefore, an important factor is the growing instability of the global 

economy. The global crisis in 2008 had a significant negative impact on the 
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Ukrainian economy. Due to the fall in external markets significantly reduced 

industrial production and investment.  

Inefficient structural policy also contributed to preserving the archaic structure 

of the economy. Low effectiveness of structural policy in Ukraine, its lack of 

constructive caused by: the lack of an integrated approach in the development of 

policies; weak justification of policy measures aimed at structural changes in the 

national economy; inconsistency in the policy response. 

However, the tasks of sustainable development requires an integrated approach 

that includes not only promote certain activities, but also the formation of institutions 

of a modern market economy, creating a favorable investment climate for domestic 

and foreign investors. Effective structural policy should take into account a 

breakthrough on a global scale and the most correlated with the demands of society, 

satisfaction which occur within certain economic activities.  
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РОЛЬ ВРЕМЕНИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА 

 

Использование времени, как экономической категории, является 

стандартным, практически во всех экономических расчетах. Его используют 

всегда и везде в различных вариациях, но, в основном определяют, как некий 

промежуток времени, исчисляемый, в зависимости от необходимости точности 

расчетов и заданных параметров, в секундах, часах, днях и т.д..  

Однако, используя время во всех экономических расчетах, его не 

рассматривают как самостоятельную составляющую, а применяют, как 

абстрактную незыблемую единицу, которая взята в экономику извне, а именно 

из физики и, отчасти, из философии.  
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Лауреат Нобелевской премии Дуглас Норт отмечал: «…Институты задают 

структуру стимулов, действующих в обществе, поэтому политические и 

экономические институты определяют собой характер функционирования 

экономики. Время же, применительно к развитию экономики и общества, — это 

особое измерение, процесс человеческого познания, обусловливающий эволюцию 

институтов. Мировосприятие отдельных людей, групп и сообществ, 

обусловливающее их выбор, является итогом такого познания, протекающего во 

времени» [1]. 

Российский ученый Александр Секацкий подчеркивал следующее: 

«…прежде всего следует отметить, что в традиционной политической 

экономике, в современной economics, время и его ближайшие производные 

обычно рассматриваются в качестве индикаторов. Например, 

производительность труда, эффективность – все это определенные функции от 

времени, и в силу этого мы понимаем время как некий измерительный 

инструмент, но чрезвычайно надежный, в конечном счете, решающий.» [2]. 

Основные построения экономической науки связаны с анализом 

экономической динамики, которую Дж.Хикс определял как раздел 

экономической теории, в котором всякое количество должно быть отнесено к 

определенному времени [3]. На этом этапе экономисты обращали особое 

внимание на то, каким образом изменения в этой временной определенности 

сказываются на взаимодействии факторов и продуктов.  

Последней вехой в расширении временных границ анализа можно 

считать институционализм в своем нынешнем виде. Данное направление 

занимает особе место в экономической науке, так как оно с одной стороны 

противостоит математическому мейстриму с его мощным модельным 

инструментарием, с другой – оно его дополняет и обогащает, особенно если 

речь идет о современных институциональных моделях и теориях. Здесь 

происходит объединение количественных и качественных аспектов развития 

экономической системы, что оказалось возможным только благодаря 

«удлинению» временного промежутка проводимого анализа. Так, 

институционализм имеет дело уже не просто с каким-то аспектом 

экономической динамики (краткосрочным, среднесрочным или долгосрочным), 

а с длительной эволюцией системы, когда происходит многократное изменение 

«лица» экономики, ее институциональных и технологических основ [1]. 

Аналогично теории относительности Эйнштейна, связывающая время и 

пространство, на определенном этапе в экономической теории появилось 

понятие времени как особого ресурса. В инструментальном плане это означает, 

что время из пассивного параметра превращается в активную экономическую 

переменную. 

Например, если использовать формулу наращения простых процентов 

(simple interest) [4], и представить, что: Р соответствует валовому внутреннему 

продукту страны (ВВП) в базовый период/год (ВВПбаз); S – наращенная сумма, 

то есть сумма в конце срока, будет соответствовать ВВП в отчетном периоде 

(ВВПотч); i – коэффициент инфляции в отчетном году (Кинф); Кврем – временной 

коэффициент; то расчетная формула примет вид: 
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инфбаз

базотч
врем

КВВП

ВВПВВП
К     (1) 

Из данной формулы видно, что если определять значение Кврем за один 

год, то в случае роста ВВП (приращении капитала) за отчетный период, даже в 

случае значительного уровня инфляции, оно будет всегда положительное. 

Также очевидно, что увеличение данного показателя будет являться 

благоприятным фактором, характеризующим прогресс в экономике страны. 

Соответственно, отрицательное значение данного коэффициента говорит о 

сокращении ВВП, что является показателем кризиса.  

Если же суммировать ВВП всех стран, и определить общемировой 

усредненный коэффициент инфляции, то получится Кврем мировой экономики, 

который можно использовать как сравнительный, характеризующий место и 

динамику развития экономики соответствующей страны. 

Это довольно простой вариант использования временного коэффициента, 

не включающий множество других показателей и возможностей более сложных 

математических моделей, но показывающий, как можно выделяя время в 

экономических формулах, получать расчетные значения, характеризующие ту 

или иную составляющую экономики.  
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«ПОГЛЯНЬТЕ НА НОРВЕГІЮ…» 

 

Свого часу Ф. Рузвельт обрав за взірець саме Норвегію, та сучасність не 

притупляє інтерес до цієї країни, адже Норвегія виходить у світові лідери за 

рівнем життя населення та економічної стабільності.  

Неабияку роль в розвитку норвезької економіки зіграли нафтові 

родовища, що швидко перемістили країну до списку найбагатших, проте досвід 

багатьох країн з добувною промисловістю дає змогу переконатися, що самих 

ресурсів замало для зростання показників економічного розвитку.  

Безумовно, скандинавська модель, що прагне загального добробуту та 

рівноправ‘я, не є ідеальною, наприклад, поряд із високою соціальною 

підтримкою незахищених верств населення спостерігається наявність тяжкого 

фіскального пресу на працюючих громадян країни. Проте ряд заходів з 
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підтримки економічного розвитку можуть стати орієнтирами й для вітчизняної 

економіки.       

Так, задля розвитку бізнесу в 2011 році Норвегія значно спростила 

бюрократичні процедури, скоротивши потреби у звітності, тим самим до 2015 

року урядом планується скоротити витрати до 10 млрд. норвезьких крон. Крім 

того, було скасовано вимоги аудиту для компаній з річним доходом менше 5 

млн. норвезьких крон. Такий захід позитивно відбився на 130-140 тис. 

компаній, кожна з яких зможе зекономити від 10000 до 30000 крон в щорічних 

видатках аудиту, що складає загальне щорічне скорочення витрат близько 2 

млрд. крон. Активно стимулюється розвиток електронної звітності, що 

дозволить економити час та кошти за рахунок використання вторинної 

інформації державними органами [1].  

На основі грошових надходжень від нафти Норвегія сформувала 

«Пенсійний фонд» обсягом 450 млрд. доларів, що для країни з населенням 

менше 5 млн. чоловік – великі резерви. Країна вважається великим експортером 

капіталу та інвестором в Європі і світі. Так, у 7 тис. компаній на глобальному 

рівні є частка норвезьких інвестицій, що свідчить про стабільне 

функціонування економіки Норвегії [2, с.20]. 

Особливу увагу Норвегія приділяє жіночому підприємництву, адже на 

п‘ять норвезьких студентів припадає три жінки, жінки є активною складовою 

робочої сили, проте залишаються меншістю серед підприємців. Отже, даний 

крок має забезпечити гендерну рівність, різноманітність в бізнесі і торгівлі, 

оскільки, на думку норвезького уряду, жінки є невикористаним потенціалом 

для норвезької економіки. За планом уряду вже в поточному році жінки мають 

складати 40 % всіх підприємців країни. Підвищена увага до підприємництва в 

сфері освіти розглядається як важливий засіб формування культури 

підприємництва [3]. 

Неймовірний прорив скандинавських країн, в тому числі Норвегії, в 

енергозбереженні та швидкому зростанні економічних показників базується на 

впровадженні новітніх технологій, розроблених науково-дослідними 

інститутами. За останні десятиліття Норвегія вийшла у передові країни за 

інноваціями в сфері енергозбереження, біохімії, медицини тощо [4]. Згідно зі 

стратегією сталого розвитку Норвегії, вища освіта та наукові розробки 

вважаються основою економічного розвитку країни, тому підтримка 

фундаментальних досліджень є завданням першочергової важливості для 

норвезького уряду [5, с. 76]. 

На основі «Окінавської Хартії» Норвегія розробила власну програму, в 

основу якої покладено принцип «довічного навчання» і тотальна 

інформатизація всього суспільства, тобто застосування інформаційно-

комунікаційних технологій в усіх сферах життєдіяльності людини; 

фінансування наук і технологій вище критичного рівня протягом багатьох 

десятиліть; організація ефективної співпраці всіх учасників процесу 

інноваційного соціально-економічного і науково-технологічного розвитку та 

створення суспільного клімату підтримки освіти, науки і використання високих 

технологій в усіх сферах життя суспільства [6, с. 144].  
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Безумовно, унікального рецепту для економічного розвитку немає, і одні 

й ті ж інструменти можуть діяти неоднаково в різних соціально-економічних 

системах, проте вивчення зарубіжного досвіду та вибіркове залучення найбільш 

адекватних заходів умовам України, як  орієнтири на інноваційну економіку та 

підтримка підприємництва, мають привнести суттєвий імпульс в національний 

економічний розвиток.  
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ЗМІСТОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

АГРАРНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ  

 

У відповідності до Закону України «Про основні засади (стратегію) 

державної екологічної політики України на період до 2020 року», та акту 

«Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища 

України на 2011 – 2015 роки» передбачена реалізація природоохоронних 

заходів за такими напрямками як поліпшення екологічної ситуації та 

підвищення рівня екологічної безпеки та забезпечення збалансованого 

використання природних ресурсів.  

Сучасні економічні трансформації з приводу земель 

сільськогосподарського призначення в нашій державі вимагають належного 

рівня екологічної безпеки аграрного землекористування,  що вимагає 

теоретичного обґрунтування змістовної сутності цієї категорії для визначення 

завдань, методів і принципів формування, напрямів корегуючого впливу на всіх 

рівнях ієрархічної системи управління аграрним землекористуванням. 

Землекористування – це процес задоволення інтересів суб‘єкта (суб‘єктів) 

землекористування за допомогою вилучених із земельних ресурсів їх складових 
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частин та похідної від них продукції [1, с.81]. Концептуальні підходи до 

визначення сутності землекористування наведені в табл.1. 

Аграрне землекористування являє собою сукупність земельних ресурсів і 

земельних відносин в процесі сільськогосподарського використання, 

економічна ефективність якого обмежена інтенсивністю використання, а 

екологічна – природною родючістю і можливістю відтворення.  

Поняття екологічної безпеки, традиційно інтерпретується як охорона та 

збереження природного середовища, в глобальному сенсі як стан, при якому 

навколишнє середовище може забезпечити в тривалій перспективі існування 

суспільства та задоволення його потреб, а також сукупність дій по 

забезпеченню захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства, 

природи і держави від реальних і потенціальних небезпек.  

Таблиця 1 

Концептуальні підходи до «землекористування» 
Концепція Визначення 

Географічна 

Землекористування характеризується фізичними (технічними) 

параметрами: розмір, місцерозташування, клімат, родючість ґрунтів, 

поліпшення довкілля та інші параметри, які сприяють диференціації 

споживчих властивостей землі і її функціональної придатності  

Економічна 

Землекористування виступає інструментом генерування доходу,  що 

виникає із корисності землі, характеризується активними діями власника 

щодо використання корисних властивостей земельної ділянки як засобу 

виробництва, об‘єкта операційного базису, природного ресурсу  чи 

нерухомості 

Фіскальна 
Землекористування (землеволодіння) виступає джерелом формування 

державного і місцевих бюджетів  

Юридична 

Землекористування (землеволодіння) - це сукупність публічних і 

приватних прав, які встановлюються державою відповідно до 

законодавства в процесі землеустрою, межі законності якого залежать від 

цільового призначення відповідної земельної ділянки 

Соціальна 

Землекористування – це процес задоволення фізичних, психологічних, 

інтелектуальних та інших потреб суспільства для виживання і гідного 

життя 

Екологічна 

Землекористування – це процес узгодження ступеня господарського 

впливу із здатністю до саморегуляції, відтворенням (відновленням 

родючості, природних властивостей) і охороною для забезпечення 

збереження як національного багатства 

Джерело: на основі [2 с.17-18]  

Але існуюча сукупність дефініцій екологічної безпеки не враховує 

специфіки сільськогосподарського виробництва, тому, як зазначає  Пилипенко 

О.О. [3],  екологічна безпека сільськогосподарського виробництва – це стан 

навколишнього природного середовища, за якого досягається ощадливе і 

високоефективне використання природних ресурсів, що дозволяє отримувати 

не шкідливу для здоров‘я людей високоякісну сільськогосподарську продукцію 

і задовольняти в ній потреби суспільства. 

Екологічна безпека аграрного землекористування, на нашу думку, являє 

собою спроможність виробляти суспільно-необхідну кількість аграрної 

продукції відповідної якості при забезпеченні доцільності оптимального 
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економічного зростання при збереженні можливості агроекосистем 

протистояти неконтрольованим екологічним небезпекам, без забруднення, 

зниження якості і втрати відновлювальних функцій. 

Екологічна безпека аграрного землекористування передбачає 

господарювання в межах допустимого впливу (зовнішня межа якого 

встановлена біофізичними характеристиками, а внутрішня – адаптаційною 

спроможністю), тобто дотримання балансу між інтенсивністю грунторуйнівних 

процесів і інтенсивністю ґрунтоутворення і ґрунтовідтворення, що передбачає в 

підсумку збереження споживчої корисності сільськогосподарських земель як 

основного засобу виробництва в сільському господарстві. 

Екологічну безпеку аграрного землекористування можна розглядати в 

продовольчому аспекті (як виробництво екологічно безпечної 

сільськогосподарської продукції суспільно необхідної кількості). Соціальний 

аспект поділяється на виробничо-екологічний (як екологічно безпечні умови 

праці сільськогосподарських працівників) і споживчо-екологічний (споживання 

екологічно-безпечної продукції для якісного відтворення трудового 

потенціалу). В суто екологічному аспекті безпека аграрного землекористування 

– це припустимий рівень негативних змін спричинених процесом аграрного 

землекористування, який не впливає на якість навколишнього середовища, що 

передбачає охорону і відтворення для відшкодування корисних властивостей 

землі як ресурсу в процесі його використання.  
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ПРИБЫЛЬ КАК ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – это сложный 

многоотраслевой комплекс, обеспечивающий удовлетворение насущных 

потребностей человека. Значение данной сферы национальной экономики 

очень велико, поскольку ее эффективность может свидетельствовать об уровне 

жизни населения страны. 

Слабое финансирование развития отрасли, недостаточность у населения 

средств на оплату жилищно-коммунальных услуг обуславливают рост 

неплатежей, дебиторской и кредиторской задолженностей, снижение стимулов 

к экономии ресурсов и улучшения финансового положения привели к кризисному 

состоянию всех подотраслей жилищно-коммунального хозяйства [1]. 

Все это обуславливает необходимость глубокого изучения проблем 

жилищно-коммунального хозяйства с целью поиска путей снижения затрат и 

улучшения качества предоставляемых услуг в этой сфере. 

Каждый руководитель предприятия ЖКХ, заинтересованный в получении 

прибыли, должен правильно организовать производственный процесс, 

произвести услугу надлежащего качества, реализовать его и получить выручку 

от реализации, которая составляет основу чистой прибыли. 

Издержки предприятия непосредственно влияют на получение 

положительного результата – прибыли. Сумма прибыли, или финансовый 

результат деятельности, определяется путем сравнения выручки от реализации 

и издержек производства (эксплуатационных расходов).  

В рамках общегосударственного реформирования жилищно-

коммунального хозяйства страны для достижения максимального финансового 

результата деятельности предприятий ЖКХ необходимо принять следующие 

основные меры [2]:  

- с помощью ведения претензионно-исковой работы обеспечить переход на 

100-процентную оплату потребителями (и населением в том числе) жилищно-

коммунальных услуг; 

- разработать четкую систему предоставления льгот населению по оплате 

ЖК-услуг; 

- регулировать механизм формирования тарифа на ЖК-услуги с учетом всех 

его составляющих; 

- обеспечить целевое использование амортизационных отчислений и 

прибыли на цели модернизации и развития жилищно-коммунальной сферы; 
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-  реализация принципа полного возмещения затрат (тариф для конечного 

потребителя должен представлять сумму цен на продукцию, работы и услуги 

всех участников правоотношений в жилищно-коммунальном обслуживании). 

Получение положительного финансового результата предприятиями 

жилищно-коммунального хозяйства положительно скажется не только на самих 

предприятиях, но и на муниципальном бюджете в целом. Однако 

реформирование финансово-экономической деятельности каждого отдельного 

предприятия городского хозяйства жилищно-коммунальной сферы невозможно 

без комплексного реформирования всей отрасли. 
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НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Спроби здійснити прогресивні реформи в економіці України показали, що 

для її виходу з кризи недостатньо тільки ринкових перетворень на 

макроекономічному рівні. Аналіз діяльності успішних фірм  приводить до 

висновку, що їхні досягнення значною мірою базуються на грамотному підході 

до вирішення питань підвищення ефективності операційного менеджменту, в 

тому числі управління міжнародними комерційними операціями. Саме ці операції 

є основними складовими міжнародної комерційної діяльності, що спрямована на 

забезпечення високої якості входу та виходу операційних систем підприємств  та 

підвищення  їх конкурентоспроможності на внутрішніх та зовнішніх ринках [3].  

Актуальність проблеми підвищення ефективності управління 

міжнародною комерційною діяльністю вітчизняних підприємств обумовлена 

тим, що іноземні фірми зі своїми товарами та послугами активно просуваються 

на територію України, в наслідок чого прискорюється процес перетворення 

внутрішніх ринків нашої  країни у міжнародні, які все більше набувають рис 

складових світового ринку. За таких умов вітчизняні підприємства зможуть 

успішно функціонувати як в країні базування, так і в країнах, що приймають, 

тільки при використанні сучасних методів управління міжнародною 

комерційною діяльністю та шляхом інтеграції в системи міжнародного поділу 

праці. Формою зв‘язку між виробниками продукції різних країн є зовнішня 

торгівля, що обслуговує сферу товарного обігу (включаючи послуги) через 

міжнародні комерційні операції. У теперішній час товарна структура 
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міжнародної торгівлі демонструє явну перевагу наукоємних, технологічно 

насичених промислових виробів, що складають все більшу частку світового 

товарообміну [2].   

Мета наукової роботи, результати якої висвітлено в даних тезах – 

провести дослідження процесів виконання міжнародних комерційних операцій 

в умовах поглиблення інтеграції економіки України в систему міжнародного 

поділу праці, знайти резерви істотного підвищення ефективності матеріально - 

технічного забезпечення вітчизняних підприємств та  збуту їх продукції на 

основі застосування сучасного інструментарію управління міжнародним 

бізнесом.    

Істотним резервом підвищення ефективності міжнародної комерційної 

діяльності фірм є широке застосування економіко-математичних моделей та 

інформаційних технологій у взаємодії із сучасними методами інтерактивного 

маркетингу, логістики, моніторингу, спеціальних системам SMART.  

Конкурентоспроможні фірми все більш широко використовують такі засоби 

дистрибуції та просування товарів як електронний  каталог-маркетинг, 

телемаркетинг, Internet-маркетинг [2].   

В західних країнах застосовуються різні способи державного регу-

лювання міжнародної економічної діяльності: довгострокове прогнозування, 

середньострокове індикативне планування, короткострокові методи державного 

регулювання комерційної діяльності.  

Результати  даного дослідження дали можливість сформулювати основні 

положення, на які є доцільним спиратися для визначення джерел забезпечення 

ефективності міжнародної комерційної діяльності вітчизняних підприємств.  

Нижче за текстом наведено такі положення: 

1) найважливішою умовою підвищення ефективності міжнародної 

комерційної діяльності вітчизняних підприємств є  створення ними у достатньо 

великому об‘ємі наукоємної, технологічно насиченої продукції, яка відповідає 

вимогам міжнародних стандартів та певним чином сертифікована; 

2) міжнародна комерційна діяльність у сучасних умовах господарювання 

має розглядається як складова програми інтерактивного маркетингу, 

складовими якого є: внутрішньофірмовий маркетинг, маркетинг усередині 

країни, міжнародний маркетинг, глобальний маркетинг;  

3)  для вибору обґрунтованої стратегії закупівель та збуту товарів  

необхідно, перш за все, провести аналіз та здійснити прогноз виробничо-

збутових можливостей підприємства (дозволить забезпечити баланс ринкових 

запитів з реальними можливостями підприємства); 

4)   найважливішою умовою підвищення ефективності управління 

комерційною діяльністю виробничого підприємства є формування та розвиток 

адаптивних властивостей цієї системи, тобто вона повинна мати здатність  

швидко реагувати на попит, що динамічно змінюється (ігнорування цього 

положення приводить до зниження конкурентоспроможності підприємства та 

витискання його зі світових ринків); 

5) системи управління міжнародною комерційною діяльністю 

підприємств мають створюватися за концепцією інтерактивного управління, 
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яка спрямовує усіх учасників господарських процесів на раціональне 

використання взаємодії рушійних сил економіки: культури, влади, ринку, 

безпеки;   

6) ефективні фірми останнім часом відмовилися від ізольованої розробки 

заходів щодо удосконалення як сфери обігу так і  виробництва товарів, 

прийняли комплексний підхід, який поєднує маркетинг, логістику, прогресивні 

інформаційні технології, моніторинг, контролінг у внутрішньому та 

зовнішньому середовищі організації; 

7) необхідно створити сприятливі умови для позитивного впливу уряду 

держави та органів місцевої влади на процес забезпечення ефективності 

міжнародної комерційної діяльності вітчизняних підприємств.  

Вище наведені положення мають особливе значення на етапі поглиблення 

інтеграції економіки України у системи міжнародного поділу праці, що по суті 

є імпульсом інноваційного розвитку  національної економіки.  
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СУТЬ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ 

 

Комплекс маркетингу — це набір маркетингових засобів (інструментів), 

певна структура яких забезпечує досягнення поставленої мети і вирішення 

маркетингових завдань на цільовому ринку. Поєднання таких засобів формує 

маркетингові зусилля підприємства на цільовому ринку. Наприкінці 1970-х pp. 

засоби маркетингу були об'єднані Д. Маккарті в чотири групи і система 

отримала назву концепція «4 Р» — від початкової букви англійської назви 

кожного елемента, а саме: product (товар), place (місце), promotion (просування) 

і price (ціна). Товар (product) — набір виробів і послуг з певними 

властивостями, і особливостями створення, які підприємство пропонує 

цільовому ринку; ціна (price) — грошова сума, яку споживачі повинні 

заплатити для отримання товару; місце, розподіл (place) — дії підприємства, 

спрямовані на збільшення доступності його товарів для цільового споживчого 

сегмента; просування (promotion) — діяльність фірми з інформування 

споживачів про переваги свого товару і їх переконання в необхідності його 

придбання [1, с.19]. 

Основним елементом концепції маркетингу є товар, яким з точки зору 

маркетингу називають все те, що призначене для задоволення потреб 
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споживачів і пропонується на ринку для привернення уваги, придбання, 

використання або споживання. Товар характеризується двома видами 

параметрів: технічними (колір, розмір, вага, якість тощо), ринковими 

(конкурентність, попит тощо).  

За класифікацією Ф. Котлера, товар як засіб задоволення потреб 

споживачів розглядається на трьох рівнях: 

1) за задумом — набір функціональних характеристик товару (те, що буде 

придбано покупцем для вирішення певних проблем) 

2) у реальному виконанні — зовнішній вигляд, матеріал виготовлення, 

естетика (те, що вдалося реально зробити); 

3) підкріплення — гарантії, сервіс, доставка (забезпечення комплексу 

додаткових послуг під час реалізації товару та в період його 

використання) [3, с.26]. 

Другою складовою комплексу маркетингу є ціна. Ціна, з позицій 

маркетингу, це гроші або якась інша компенсація, що її пропонують за право 

власності або користування товаром.  

Головні завдання процесу маркетингового ціноутворення:  

1) забезпечення позитивного балансу від комерційної діяльності фірми; 

2) збалансування попиту та пропозиції товарів або послуг на ринку. 

Формування ціни тісно пов'язане з усіма складовими комплексу маркетингу, 

передусім із самим товаром, тобто його характеристиками, упаковкою, наявною 

системою розподілу, персональним продажем товару та витратами на його 

просування, тобто комунікаційною політикою підприємства. 

Наступним елементом комплексу маркетингу є місце, де відбувається 

розподіл товару. Головним завданням політики розподілу є, насамперед, вибір і 

формування раціональних каналів просування та збуту продукції, тобто 

доставки її від виробника до споживача (безпосередньо або через 

посередників), забезпечення транспортування, складування, укладення 

договорів, підготовки торговельних працівників, розміщення товарів у 

торговельних закладах, а також післяпродажне (сервісне) обслуговування 

споживачів [4, с.65]. 

В умовах насиченого ринку дедалі більшої ваги набуває четверта 

складова комплексу маркетингу — просування. Просування товару на ринку — 

це комплекс дій для створення двостороннього інформаційного зв'язку між 

підприємством і споживачами, який реалізується за допомогою маркетингової 

комунікаційної політики, мета якої — інформування, переконання та 

нагадування споживачам про товари, стимулювання їх до дій, створення 

позитивного іміджу підприємства в очах громадськості [2, с.134]. 

Елементами маркетингової комунікаційної політики є: реклама, паблік 

рілейшнз, стимулювання збуту, особистий продаж, брендинг, прямий 

маркетинг, спонсоринг. Слід зазначити, що в сучасній економічній літературі 

можна зустріти комплекс маркетингу, який включає від 4 до 16 елементів. 

 Так останніми роками концепція «4 Р» поповнилась новими елементами 

— люди (people), упаковка (package), персональний продаж (personal selling) і 

отримала назву  «7 Р».  
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Деякі вчені пропонують більш широко розглядати концепції «4 Р» і «7Р» 

доповнивши їх такими елементами: закупка (purchase); процес (process) — 

взаємодія з конкурентами і еволюція форм зовнішньоекономічної діяльності; 

прибуток (profit); фізичні властивості (phusical evidence); сила (power) — 

ресурсні характеристики самої фірми, а також вплив зі сторони внутрішнього і 

зовнішнього (цільових ринків); планування (planning); політика (politics); 

суспільна думка (public opinion); прецеденти (precedents) — політичні, правові, 

соціальні і комерційні рішення, які знаходяться поза контролем менеджменту 

компанії і спроможні вплинути на розвиток міжнародної діяльності фірми в 

майбутньому. 

Елементи комплексу маркетингу взаємопов'язані між собою і кожен з них 

є формою задоволення потреб споживачів. Усі елементи концепції маркетингу 

мають свої підсистеми, що вимагають прийняття стратегічних і тактичних 

рішень, від яких залежить успіх діяльності підприємства в сучасних умовах.  
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КОНКУРЕНЦІЯ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 

 

Незважаючи на те,що на сьогоднішній день український страховий ринок 

перебуває на стадії формування,кількість страхових компаній зростає і 

відповідно конкуренція на страховому ринку загострюється. 

Вітчизняний ринок страхових послуг характеризується наявністю  

значної кількості його учасників, які ведуть конкурентну боротьбу за 

збереження своєї позиції на ринку або за її покращення. Така ситуація 

призводить до того, що страхові компанії стикаються з великою кількістю 

проблем, пов'язаних, у першу чергу, із недобросовісними  діями конкурентів. 

Саме тому підприємство повинно правильно оцінити його конкурентів та 

їх інтереси, галузь (або галузі), в якій воно функціонує, щоб виробити найбільш 

ефективні конкурентні стратегії, які б забезпечували його високу 

конкурентоздатність та конкурентостійкість[1]. 

Серед зарубіжних учених-економістів, які здійснили значний внесок в 

дослідження теоретичних основ конкуренції та організації страхової справи, 

варто виділити А. Сміта, Д. Рікардо, Дж. С. Мілля, А.О. Курного, Ф.І. 

Еджуорта, Дж. Робінсона, Э. Чемберліна, Дж. Кейнса, Й. Шумптера, а також 

А.П. Лернера, Ф.А. Хайека, П. Сраффа, М. Портера, К.Р. Макконнела, С.Л. Брю 

та ін. Велику увагу питанням конкурентоспроможності страхової послуги 
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приділили вітчизняні дослідники В. Базилевич, О. Гвозденко, О. Булатова, Н. 

Внукова, Л. Временко, А. Глущенко, Л. Кінащук, М. Клапків, І. Краснова, Н. 

Лутак, О. Мозговий, О. Соловйова, К. Турбіна, В. Успаленко, В. Федоренко, В. 

Фурман, В. Шахов, Л. Ширинян, П. Щедрий та ін. 

Конкуренція (від лат. Concurrentia - змагання, суперництво) у ринковій 

економіці - це суперництво, боротьба між виробниками товарів та послуг за 

кращі, економічно вигідні умови виробництва та реалізації продукту[2]. 

Конкурентне середовище підприємства - це суб'єкти конкурентної 

боротьби (конкуренти) і їх дії із забезпечення власних інтересів, в результаті 

чого формуються певні умови діяльності підприємства[1]. 

 Конкурентне середовище страхового ринку - це специфічний простір 

конкурентної взаємодії страхових компаній, поведінка яких обумовлена 

впливом сукупності чинників, які визначають відповідний рівень розвитку 

ринку. Для того, щоб зберегти своє місце на ринку, страхові організації 

постійно мають звертатися до методів конкурентної боротьби, кінцевою 

умовою використання яких є забезпечення конкурентоспроможності.  

На першому етапі вивчення конкурентного середовища потрібно оцінити 

характеристики ринку, на якому працює або припускає діяти страхове 

підприємство.Затим визначити  реальних або потенційних конкурентів,оскільки 

вони являють собою важливий елемент інфраструктури системи маркетингу, 

що впливає на маркетингову стратегію фірми відносно страхової послуги, 

посередників, покупців. Вивчення конкурентного середовища базується на 

систематичному спостереженні за діючими на ринку та потенційними 

конкурентами. Аналіз цієї інформації дає змогу обґрунтовано оцінити кожний 

чинник конкуренції і охарактеризувати загальне положення страхової компанії 

на ринку відносно конкурентів.  Вивчення конкурентного середовища 

повинно вестися безперервно і систематично, щоб своєчасно уловлювати 

момент початку зниження показника конкурентоспроможності та ухвалювати 

відповідні попереджуючі рішення (наприклад, активізувати маркетингову 

діяльність та ін.).Для нормального та ефективного функціонування 

підприємства слід постійно відстежувати кон‘юнктуру ринку, проводити 

безперервний процес маркетингових досліджень 

Конкуренція є невід‘ємною складовою функціонування будь-якого 

розвинутого ринку. Конкуренція на ринку страхування покликана сприяти 

формуванню ефективного конкурентного середовища як механізму, що у 

короткостроковій перспективі сприятиме економічному зростанню, а в 

довгостроковій - стане одним з вагомих чинників створення і функціонування 

соціально орієнтованої ринкової економіки. Даний процес регулює кількість 

компаній на ринку, рівень цін та якості послуг, які надаються клієнтам, а також 

стимулює подальший розвиток ринку. Поведінка суб‘єктів страхового ринку 

також визначається умовами конкурентного середовища.  
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СИСТЕМА КОНТРОЛІНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАПОБІГАННЯ 

КРИЗОВИМ ЯВИЩАМ НА ПІДПРИЄМСТВІ  

 

У теорії менеджменту є різні підходи до визначення кризових ситуацій. 

Аналіз наукової літератури з цієї проблематики дає змогу зробити висновок, що 

кризова ситуація – це переломний момент у функціонуванні будь-якої системи, 

у процесі якого вона піддається впливу ззовні чи зсередини, що вимагає якісно 

нового реагування з боку цієї системи. Виходячи із суті кризових ситуацій, 

зазначимо, що вони характеризуються ризикованим розвитком, який 

виявляється у ймовірності виникнення небезпечної чи кризової ситуації та їх 

наслідків. Отже, кризова ситуація – це різкий перелом, важкий перехідний стан, 

що містить у собі небезпеку, загрозу руйнування виробничої системи в цілому. 

За сучасних ринкових умов підприємство перебуває в конкурентному 

середовищі. При зростаючому впливі факторів зовнішнього середовища та 

посиленні позицій конкурентів на ринку вимагають удосконалення процесу 

управління підприємством. Найбільш високою гарантією безпеки його 

діяльності є гарантований ринок збуту продукції, її конкурентоспроможність і 

надійність. Якщо цього не відбувається, то підприємство входить у кризовий 

стан. Кризовий стан підприємства виникає внаслідок помилок у виборі стратегії 

підприємства, низького рівня поточного менеджменту, недостатньої адаптації 

підприємницької діяльності до змін ринкового середовища.  

Своєчасне розпізнання симптомів кризового стану є основою для 

розробки заходів щодо запобігання або пом‘якшення негативних наслідків 

кризи – антикризового управління підприємством [1, с.128]. 

Запобігти кризовим явищам або пом'якшити наслідки їх впливу на 

результати діяльності організацій можна тільки за допомогою системи заходів, 

яку за кордоном називають "кризовим менеджментом" (crisismanagement). В 

Україні ці заходи називають "антикризовим управлінням".  

 Останнім часом стали більш актуальними питання про антикризове 

управління підприємством. Потреба в антикризовому управлінні виникає не 

тільки при сталому економічному розвитку підприємства, а і при здійсненні 

структурних зрушень відповідно до світових тенденцій економічного та 

науково-технологічного процесів. Одним з найпродуктивніших методів, за 

допомогою якого можна вчасно запобігти кризовому явищу на підприємстві, є 

контролінг. 

У системі антикризового управління контролінг забезпечує реалізацію 

стратегічного потенціалу діяльності підприємства та досягнення поточних 
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цілей щодо ліквідності та прибутковості. В сучасних умовах нестабільності 

економіки здійснення відповідних заходів дає підприємству змогу забезпечити 

стабільність і довгострокові перспективи[2, с. 117]. 

Контролінг – це певне управління підприємством, спрямоване на 

отримання позитивного результату. Контролінг можна певною мірою порівняти 

з контролем за техніко-економічними показниками на підприємстві. Він є 

комплексною системою управління підприємством, яка орієнтована на 

майбутній розвиток підприємства. 

Це система спостереження та вивчення поведінки внутрішнього 

економічного механізму конкретного підприємства і розробки шляхів для 

досягнення мети, яку воно ставить перед собою. Вона включає в себе 

управлінський облік, облік і аналіз витрат з метою контролю за всіма статтями 

витрат, всіма підрозділами і всіма складовими виробленої продукції або 

наданих послуг. 

На підприємстві контролінг постає як відособлена, автоматизована, 

інформаційна система, яка здійснює: управлінський облік, аналіз, планування, 

контроль, координацію, коригування економіки підприємства.  

Особливістю контролінгу є його спрямованість на перспективу, на пошук 

шляхів подальшого розвитку підприємства на основі аналізу факторів, які 

зумовлюють отримання тих чи інших результатів. 

Контролінг регулює витрати й результати діяльності, допомагає уникнути 

несподіванок та ―вімкнути червоне світло‖, коли є загроза. Він надає необхідну 

інформацію керівництву, має за мету переоцінку стратегії та коригує цілі 

підприємства[3, с. 45]. 

Саме практичне значення контролінгу полягає в координації управ-

лінської діяльності з досягнення цілей, інформаційної та консультаційної 

підтримки прийняття управлінських рішень, створення та забезпечення 

функціонування загальної інформаційної системи 

Контролінг покликаний контролювати стан економіки підприємства, 

тобто здійснювати контроль за рівновагою ―прибуток/витрати‖. Завдяки 

впровадженню контролінгу в ―життя‖ сучасного підприємства багато 

господарюючих суб‘єктів сьогодні зменшують чи намагаються зменшити свої 

витрати на виробництво і, як правило, в результаті цього закріплюють позиції у 

своєму сегменті ринку, а інколи, і розширюють продаж продукції. Але 

головним чином у практичній діяльності, наприклад, на підприємствах 

Німеччини, контролінг реалізує себе як апарат управління витратами. Проте він 

стосується не тільки управління витратами, а й інших сфер управління 

підприємств. Він являє собою набір методик, спрямованих на вдосконалення 

облікової політики та управлінської практики підприємств, виходячи з 

фінансових критеріїв успішності функціонування підприємств. Контролінг не 

тільки дає змогу розраховувати витрати по-новому, а і стимулює вище 

керівництво мислити фінансовими категоріями, переміщувати технологічне 

управління безпосередньо до виробничого процесу. 

Широко контролінг застосовується при прогнозуванні цін на продукцію 

та послуги, для визначення нижчих допустимих меж цін і тарифів, розрахунку 
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очікуваних прибутків, податкових платежів та резервів, які утворюються. В 

рамках контролінгу перевіряється ефективність різних варіантів інвестицій до 

та в ході їх здійснення, моделюються умови реалізації проекту. Інформація, що 

надходить від служби контролінгу керівництву підприємства, є незамінною для 

оперативного та стратегічного управління. 

Виступаючи однією з найсучасніших і ефективних систем управління 

підприємством, контролінг являє собою відособлену систему, економічна 

сутність якої полягає в динамічному процесі перетворення та інтеграції 

існуючих методів обліку, аналізу, планування, контролю і координації в єдину 

систему отримання, обробки інформації та прийняття на її основі 

управлінських рішень, а точніше – в систему управління підприємством, 

орієнтовану на досягнення всіх цілей, що постають перед підприємством.  

Впровадження системи контролінгу на підприємстві сприятиме 

підвищенню якості менеджменту, а відтак, і забезпеченню стабільного розвитку 

бізнесу підприємства. 
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ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ЯК  

ДЖЕРЕЛО ЗРОСТАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ 

 

В діяльності кожного підприємства рано чи пізно постає питання про 

залучення благ науково технічного прогресу. Чи так вони необхідні для 

підвищення ефективності діяльності підприємства? Чи справді вкладання 

капіталу буде виправдане в результаті їх застосування? І чи не вигідніше 

скористатись методами мобілізації робочої сили, що пройшли перевірку часом? 

Ці питання турбують мало не кожного керівника, коли йдеться про порятунок 

підприємства. Проте, не завжди потрібно братись за масштабні проекти 

автоматизації та механізації виробничого процесу аби досягти бажаного 

результату. Достатньо розібратись у тих можливостях, що надають нам плоди 

науково технічного прогресу. 

Підвищення продуктивності праці – саме цей спосіб є найбільш 

перевіреним в забезпеченні зростання показників ефективності діяльності 

підприємства. За сучасним визначенням продуктивність праці – це показник 

трудової діяльності працівників. І на етапі сучасного розвитку, підвищення 
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даних показників не завжди вимагає збільшення заробітної плати чи інших 

методів матеріального заохочення, достатньо дати можливість працювати 

продуктивніше. 

Якщо узагальнити відомості щодо продуктивності праці персоналу, 

матимемо загальноприйняте визначення згідно якого продуктивність праці — 

це ефективність трудових витрат, здатність конкретної праці створювати певну 

кількість споживчих вартостей за одиницю робочого часу[1, с.23]. Економічна 

сутність продуктивності праці розкривається через її складові елементи. І 

оскільки продуктивність праці являє собою комплексний показник, виділяють 

три основних елементи праці: інтенсивність, екстенсивність праці та 

продуктивну силу праці. 

Продуктивна сила праці – це потенційна можливість результативної, 

ефективної праці при визначених організаційно-технічних умовах. 

Продуктивна сила праці залежить від: рівня кваліфікації, професіоналізму 

працівників; удосконалення форм, методів організації та управління 

виробництвом; ступеня ефективності використання засобів виробництва; рівня 

розвитку науково-технічного прогресу та впровадження у виробництво його 

досягнень[2, с.28]. 

При проведенні аналізу впливу механізації виробництва на 

продуктивність праці ми врахували не лише виробіток і трудомісткість але і 

трудовий метод вимірювання продуктивності праці. А також, як резерв 

зростання продуктивності праці прийняли можливості економії затрат праці за 

рахунок запровадження технічних нововведень. 

Наше дослідження було проведене на структурному підрозділі 

фармацевтичного складу. Завдання експерименту полягало в тому аби 

простежити масштаби ефекту від запровадження технологічних нововведень на 

продуктивність праці персоналу  і відповідно на ефективність діяльності 

підприємства. Технологічні зміни стосувались персоналу саме складського 

приміщення тобто трьох контролерів та чотирьох комірників. 

Так для підвищення рівня продуктивності праці працівників на 

досліджуваному підприємстві керівництвом підприємства було встановлено 

засоби відео нагляду та хронометражу за роботою складських працівників, 

оскільки комірники на складі це персонал від якого залежить вагома величина 

ефективної роботи складського підприємства. 

Ефективності операцій по підготовці товарів до відпуску, можна 

характеризувати наступними показниками: 

 частота відбірки, тобто кількість відібраних замовлень в одиницю часу; 

 пропускна спроможність ділянки відбірки - кількість сформованих 

вантажних одиниць (контейнерів, ящиків, піддонів і т. п.) в одиницю 

часу; 

 рівень обслуговування замовників; 

 випадки відсутності запасу товару, включеного у відбірковий лист (заказ-

наряд). 
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Як видно з перерахованих показників і переліку інформації які 

характеризують роботу працівників складу їх операції є повторюваними тому 

застосування хронометражу для визначення витрат праці та засобів відео 

нагляду мають виправдання з боку керівництва підприємства для забезпечення 

ефективної роботи працівників складу. 

Для застосування засобів відео-нагляду та хронометражу керівництвом 

підприємства було здійснено такі заходи:  

1.  Застосування технології штрихового кодування на складі: 

- більше 80 % маркірованого товару, при вступі на склад; 

- оснащення усіх робочих місць відпустки-прийому скануючим 

устаткуванням. 

2. Точний облік, процедури збереження запасів, комп'ютеризація системи 

контролю запасів. 

Ці заходи для працівників дали змогу: 

- скорочення часу "запізнювання" інформаційних потоків; 

- зниження кількості недостовірної інформації; 

- можливості по обліку однотипного товару; 

- передачу значної кількості інформації безпосередньо разом з товаром на 

штриховому коді. 

В цілому даний економічний захід призвів до наступних наслідків: 

1. Зростання рівня продуктивності праці. 

2. Зростання рівня заробітної плати. 

3. Скорочення витрат підприємства по утриманню складського 

господарства. 

Фактично, продуктивність праці підвищується за рахунок зміни в 

технології, застосування більш досконалого обладнання і використання нових 

прийомів праці. Тобто, саме техніко-технологічне вдосконалення виробництва 

під дією науково технічного прогресу є джерелом зростання продуктивності 

праці. 
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СУТНІСТЬ І ПРИНЦИПИ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ 

 

Актуальність теми полягає в тому, що в управлінській думці існують різні 

підходи до управління персоналом - це економічний, органічний та 

гуманітарний. Але, поряд з цим, останнім часом на вітчизняні та зарубіжні 
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науковці приділяють особливу увагу маркетинговому підходу до управління 

персоналом. 

Метою даної роботи є обґрунтування теоретико-методологічних засад 

управління маркетингом персонал. 

На основі маркетингового підходу можна досягти збільшення реальної 

віддачі і результативності виробництва без залучення додаткових ресурсів. 

Розвиток даного Напряму у ринковому середовищі, що формується, повинен 

включати створення концептуальних основ маркетингу робочої сили, освоєння 

процедур і методів маркетингу в даній сфері, розробку необхідного 

інструментарію маркетингової діяльності [1, с. 29-31]. 

Принцип маркетингу персоналу у широкому розумінні спирається на 

ринкове осмислення концепцій управління кадрами. 

У вузькому розумінні маркетинг персоналу розглядається як особлива 

функція служби управління персоналом. Вона спрямована на визначення і 

покриття потреби організації у кадрових ресурсах. 

Якщо за першим принципом маркетинг розглядається як елемент 

кадрової політики організації, що реалізується через вирішення комплексу 

завдань служби управління персоналом, то другий принцип розуміння 

маркетингу персоналу передбачає виділення специфічної служби управління, 

яка відокремлена від інших напрямів роботи кадрової служби [2, с. 20-21]. 

Маркетинг персоналу - це маркетинг трудових послуг їх доводиться 

купувати, вірячи "на слово". Щоб переконати покупця зробити це, продавці 

прагнуть формалізувати найбільш значущі для покупця параметри послуги і 

представити їх по можливості наочно: дипломи, сертифікати, рекомендації і т. 

п. Таким чином на ринку праці об'єктами маркетингу є: робоча сила (трудові 

послуги) і робочі місця. 

Всі різноманітні маркетингові засоби використовуються у двох видах 

маркетингу: маркетингу, орієнтованому на продукт, яким є робоча сила 

(послуги праці); маркетингу, орієнтованому на задоволення споживачів 

(роботодавців) з урахуванням їх диференціації. 

Ці види маркетингу на ринку робочої сили знаходять вираз в наступному: 

одна сторона маркетингової діяльності повинна бути націлена на товар, у формі 

якого виступають трудові послуги, що представляються робочою силою, інша 

— на задоволення потреб роботодавців. При поєднанні цих двох видів 

маркетингу узгодження попиту і пропозиції має бути найоптимальнішим. 

Перший вид маркетингу повинен забезпечувати конкурентоспроможність 

пропозиції робочої сили. Проте визначити відповідність професійно-

кваліфікаційних, вікових і інших якостей робочої сили на ринку попиту на неї 

можна, тільки дізнавшись про оцінку цих якостей з боку споживачів-

роботодавців. Це набуває особливого значення для представників тих професій 

і спеціальностей, які традиційно не були присутні на ринку робочої сили. 

Питання аналізу того, яка потреба роботодавців "купити" те, що вони раніше не 

знали і яких якісних сторін робочої сили не потребували, висуваються в число 

вельми актуальних. Це пов'язано також з тим, що інвестиції в "людський 

капітал" є ризикованими, через тривалий часовий інтервал. Процес реагування 
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зміни у пропозиції робочої сили у відповідь на зміни запитів попиту включає 

довготривалий лаг. Менш ризикованим виступає маркетинг, орієнтований на 

продукт (робочу силу, послуги праці) і на споживача (роботодавця), тобто так 

званий інтегрований маркетинг [3, с. 34-39]. 

Процес управління маркетингом включає наступні етапи: 

1. Аналіз ринкових можливостей (маркетингові дослідження і збір 

маркетингової інформації,  аналіз середовища маркетингу, можливості суб‘єкта 

ринку праці, аналіз споживачів робочої сили); 

2. Відбір цільових ринків робочої сили, який передбачає наступну 

послідовність (вимірювання і прогнозування попиту на конкретну робочу силу, 

сегментування ринку робочої сили, відбір цільових сегментів ринку, 

позиціонування товару «робоча сила» на ринку); 

3. Розробка комплексу маркетингу (розробка товару «робоча сила», 

визначення вартості конкретної робочої сили, розробка системи розподілу 

робочої сили і комунікацій, забезпечення персоналом; 

Втілення в життя маркетингових заходів. Здійснюються через систему 

маркетингової інформації, систему планування, організаційну структуру, 

систему маркетингового контролю [4, с. 209-211]. 

Висновки. У даній роботі розглянуті теоретичні та практичні аспекти 

управління маркетингом персоналу на підприємстві, наведені  етапи управління 

маркетингом персоналу, які є  універсальними та можуть бути застосовані 

будь-яким підприємством будь-якої галузі. 
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В умовах мінливості економіки та нестабільності правового середовища 

необхідним є постійне управління грошовими потоками підприємства, які 

обслуговують всі сфери його діяльності. Планування грошових потоків є 

обов‘язковою умовою забезпечення фінансової стійкості, ліквідності та 
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платоспроможності підприємства як в короткостроковому, так і в 

довгостроковому періоді. Раціональна організація обігу грошових коштів на 

підприємстві дає змогу підтримувати безперервність процесу виробництва та 

реалізації товарів і послуг, забезпечувати своєчасність розрахунків з 

робітниками підприємства, його контрагентами, податковою адміністрацією, 

соціальними фондами, тощо. Для ефективного управління грошовими потоками 

підприємства необхідним є чітке розуміння основних змістовних аспектів 

даного процесу, що й обумовлює актуальність дослідження. 

Аналіз літературних джерел з проблематики менеджменту підприємства 

[1, 2, інші] надав можливість узагальнити зміст поняття «управління діяльністю 

підприємства» та визначити його як сукупність дій, що ґрунтуються на 

внутрішній та зовнішній інформації підприємства, спрямованих на підтримку 

режиму його стійкого функціонування та досягнення запланованих цілей 

шляхом планування, організації, мотивації та контролю діяльності 

підприємства.  

Розглянемо існуючі підходи до сутності категорії «грошові потоки 

підприємства», згідно з якими вони визначаються як: 

1) сукупність розподілених по окремим інтервалам часового періоду, що 

розглядається, надходжень та виплат грошових коштів, які генеруються його 

господарською діяльністю та рух яких пов‘язаний з факторами часу, ризику та 

ліквідності [3, с. 469]; 

2) множина розподілених у часі виплат (відтоків) та надходжень 

(притоків), що розуміються у широкому сенсі [4, с. 531]; 

3) надходження та виплати грошових коштів та еквівалентів грошових 

коштів [5]; 

4) різниця між надходженням грошових засобів підприємства і їх 

виплатами за певний період [6, с. 34]; 

5) сукупність розподілених у часі надходжень та виплат грошових коштів 

в результаті реалізації проекта або функціонування того, чи іншого виду 

активів [7, с. 185]; 

6) фактичний рух грошових коштів, що відбувається в результаті обігу 

грошей при купівлі та продажу товарів та послуг [8, с. 88]. 

На нашу думку, грошовий потік реалізується саме в русі, тому розгляд 

грошового потоку у статичному вигляді є неточним і необхідно враховувати не 

тільки стан грошових коштів на визначений момент часу, але й усю сукупність 

їх надходжень та витрат. Отже, грошові потоки – це сукупність надходжень 

(притоків) та виплат (відтоків) грошових коштів та їх еквівалентів за певний 

період часу, пов‘язаний з господарською діяльністю підприємства.    

Таким чином, на основі узагальнення змісту виділених понять, визначимо 

сутність категорії «управління грошовими потоками» (рис. 1). 

Як бачимо з наведеного визначення, управління грошовими потоками 

підприємства спрямоване на організацію такого обігу грошових коштів та їх 

еквівалентів, який міг би забезпечити фінансову стійкість підприємства, його 

ліквідність та платоспроможність, безперебійний процес виробництва та 

максимальну ефективність його використання на весь плановий період. При 



 87 

цьому, необхідний постійний аналіз наявної системи обігу грошових коштів і 

пошуку способів її удосконалення для оптимізації шляхів досягнення 

поставлених підприємством цілей.     

 

 
Рис. 1. Узагальнення змісту категорії  

«управління грошовими потоками підприємства» 

 

Отже, представлене визначення процесу управління грошовими потоками 

носить комплексний характер, враховує змістовні особливості його складових 

та характеризує важливу галузь фінансового менеджменту підприємства.  

 

Література 
1. Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури; [перевод с 

англ. Л. И. Евенко]. – М.: Дело, 1997. – 492 с. 

2. Карлоф Б. Вызов лидеров / Б.Карлоф, С. Седерберг. – М.: Дело, 1996. – 354 с. 

3. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: учебный курс / И. А. Бланк. – [2 - е изд.]. – К.: 

Эльга, Ника-Центр, 2004. – 656 с. 

4. Ковалев В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В. В. Ковалев. – М.: 

Финансы и статистика, 2002. – 560 с. 

5. Международный стандарт финансовой отчетности IAS (7) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/IAS_07.pdf; 

6. Родионова В. М. Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции / В. М. 

Родионова, М. А. Федотова. – М.: Перспектива, 1995. – 110 с. 

7. Кузнецова И. Д. Управление денежными потоками предприятия: учебное пособие / 

И. Д. Кузнецова. – Иваново: Иван. гос. хим.-технол. ун-т, 2008. – 193 с. 

8. Жулега И. А. Методология анализа финансового состояния предприятия: монография 

/ И. А. Жулега. – С.-П.: ГУАП, 2006. – 235 с.   

 

Управління - це сукупність дій, що 

ґрунтуються на внутрішній та зовнішній 

інформації підприємства, спрямованих на 

підтримку режиму його функціонування та 

досягнення запланованих цілей, шляхом 

планування, організації, мотивації та 

контролю діяльності підприємства. 

Грошові потоки – це сукупність 

надходжень (притоків) та виплат (відтоків) 

грошових коштів та їх еквівалентів за 

певний період часу, пов‘язаний з 

господарською діяльністю підприємства.    

Управління грошовими потоками 

підприємства – це сукупність дій та 

рішень, основою для яких є 

внутрішні та зовнішні джерела 

інформації, спрямованих на 

регулювання та контроль за  

надходженнями (притоками) та 

виплатами (відтоками) грошових 

коштів та їх еквівалентів, що 

обслуговують господарську 

діяльність підприємства, з метою 

ефективної їх організації для 

досягнення запланованих цілей 

підприємства.   
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В умовах динамічної конкуренції та розвитку інформаційних технологій 

виникла гостра необхідність пошуку альтернативних шляхів отримання 

конкурентних переваг. Виробники усвідомлюють, що на підприємствах 

доцільно впроваджувати систему взаємовідносин з клієнтами (СRM – customer 

relationship management), метою якої є створення, розвиток і зміцнення відносин 

з ретельно вибраними клієнтами, збільшення вигоди клієнта, підвищення 

корпоративного прибутку. Розвиток взаємовідносин з клієнтами будується на 

продуманому використанні інформації про клієнтів. Капіталовкладення в 

інформаційно-технологічну (IT) інфраструктуру для СRM часто є значними, що 

потребує взаємопов‘язаного їх планування з показниками собівартості і 

прибутку. Як засвідчує практика, багато підприємств, які взяли на озброєння 

систему планування бізнес-ресурсів, сьогодні переходять до системи СRM, що 

дозволяє набагато ефективніше відповідати на запити індивідуальних клієнтів. 

Орієнтація підприємств на удосконалення відносин з клієнтами 

обумовлена низкою тенденцій, зокрема, посиленням конкуренції, підвищенням 

вимог покупців до якості пропонованих продуктів і рівнем сервісу, зниженням 

ефективності традиційних маркетингових засобів, а також появою нових 

технологій взаємодії з клієнтами та функціонування підрозділів підприємства. 

Знання своїх клієнтів і задоволення запитів і потреб кожного з них можуть 

дозволити підприємству отримати нові можливості для збуту товарів і послуг, а 

також стати ключовим фактором сталого розвитку і джерелом довгострокової 

конкурентної переваги підприємства на ринку [1]. Варто відмітити, що 

ключовим принципом маркетингу є орієнтація на споживача, проте в нових 

умовах необхідно переосмислити дане твердження, оскільки сьогодні 

споживачі належать до багато чисельних подрібнених груп з різними стилями 

споживання.  

Потреба глибоко знати споживача, його потреби та запити приводять до 

того, що це знання спускається із соціологічних висот (стратифікація 

суспільства) до кожного окремого споживача (ідеологія consumer relationship 

management – CRM – управління взаємовідносинами зі споживачами, тобто 

персональні відносини з кожним споживачем). Партнерство зі споживачем 

передбачає дещо більше, ніж просто досягнення лояльності до бренду, а саме – 

«ефект особистої участі» споживача, його залучення не лише в споживання, але 

й у виробництво, у формування самого бренду і відповідного стилю 

споживання [2]. 

Досить важко визначити, за який час окуповується CRM-система. Однак, 

якщо прибутковістю вважати значне покращення роботи з клієнтами та 

збільшення цільових продаж, то подібна система є незамінною. По-перше, 
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внаслідок розвитку інформаційних технологій збір, обробка і систематизація 

інформації про кожного клієнта на сьогодні не потребує значних витрат; по-

друге, асортимент виробленої продукції постійно розширюється, і на сьогодні 

потрібно пропонувати клієнтам інше рішення, а для цього необхідно 

заохочувати клієнта як партнера до розробки, дизайну і виробництва продукту; 

по-третє, велика конкуренція є і в сфері якості та сервісу. Конкурентна перевага 

сервісного обслуговування потребує нових технологій та підходів, і саме 

інформація CRM-системи надасть можливість збільшити виробництво і 

реалізацію продукції з мінімальними затратами [2]. 

Отже, можна зробити висновок, що основним принципом CRM є 

співпраця підприємства зі своїми споживачами для створення нової і взаємної 

цінності. Розробка стратегії взаємовідносин з клієнтами стала можливою 

завдяки проривові у сфері інформаційних технологій, і сьогодні підприємства 

можуть удосконалювати свою роботу з клієнтами, використовуючи цілий 

спектр технологій з управління базами даних. Такий розвиток по дій 

дозволяє створювати великі масиви клієнтських даних, гарантує зворотний 

зв'язок з клієнтами і дозволяє аналізувати та конструктивно використовувати 

отримані дані. 
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РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Одним з найголовніших складових компонентів зовнішньоекономічної 

діяльності держави у межах державної політики економічного розвитку країни 

є державна підтримка експортної діяльності підприємств, що охоплює всі 

сфери ринкових відносин з іноземними країнами або групами країн. Тому 

розглядаючи експортну діяльність підприємств, перш за все, слід 

проаналізувати зовнішньоекономічну діяльність, яка має забезпечувати 

рівновагу внутрішнього ринку України та збалансованість державної економіки 

в цілому; створення сприятливих умов для залучення підприємств України в 

систему світового поділу праці та їх наближення до ринкових структур 

розвинених іноземних країн; забезпечувати захист інтересів та 

недискримінацію; заохочувати конкуренцію та ліквідувати монополізм 

виходячи з наявних ресурсів та можливостей виробництва [1].  
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Для регулювання зовнішньої торгівлі держава використовує систему 

заходів, що засновані на сукупному поєднані та використанні економічних і 

адміністративних методів у відповідності до законодавства України. 

Законодавством України закріплена можливість застосування методів митно-

тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоторговельної діяльності. 

Використання обох цих методів відповідає загальносвітовій практиці. 

За допомогою митно-тарифного регулювання більшість країн світу 

вирішують питання не тільки захисту національного виробника та поповнення 

державного бюджету, але взагалі питання економічної безпеки країни. Митно-

тарифні міри – це сукупність організаційних, економічних та правових заходів 

здійснюваних у встановленому чинним законодавством порядку державними 

органами і направлених на регулювання зовнішньоторговельної діяльності. В 

основу реалізації митно-тарифного регулювання закладено застосування 

митного тарифу. 

Митний тариф України – це систематизований згідно з Українською 

класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності перелік ставок ввізного 

мита, яке справляється з товарів, що ввозяться на митну територію України [2]. 

Серед основних функцій митного тарифу особливо виділяються 

фіскальна і протекціоністська функції. 

У ряді випадків митний тариф може використовуватись для розвитку 

національного експорту шляхом встановлення низьких ставок мита, а в деяких 

випадках і нульових ставок щодо окремих товарів, необхідних для 

виготовлення національними підприємствами продукції, що сприяє розвитку 

національного виробництва та створення додаткових робочих місць. 

Інший метод регулювання експортних операцій, який останнім часом 

застосовує України – є нетарифні обмеження. Нетарифні обмеження, які 

використовуються для регулювання експорту, відбуваються у випадку вивозу 

товарів, які вважаються дефіцитними на національному ринку. А також при 

експорті товарів у рамках міжнародних товарних угод з метою стабілізації 

відповідного транснаціонального товарного ринку. Нетарифне регулювання 

здійснюється за допомогою спеціальних нормативно-правових актів та 

спрямоване на забезпечення позитивного зовнішньоекономічного балансу 

України. Для обмеження або заохочення експорту окремих груп товарів, 

захисту вітчизняних товаровиробників в Україні запроваджено режим 

ліцензування, квотування [1].  

Квотування представляє собою введення кількісних і вартісних обмежень 

вивезення товарів на певний термін з окремих видів товарів, країнам або групам 

країн. 

Ліцензування полягає у видачі компетентним центральним органом 

виконавчої влади дозволу у вигляді документу державного зразка – ліцензії. 

Ліцензія дає право на вивезення товарів, переміщення яких через митний 

кордон України обмежено. 

До нетарифних засобів регулювання відносять і отримання сертифікату. 

Так, при ввозі на митну територію України товарів як для власних потреб, так і 

для підприємницької діяльності підлягають обов‘язковій сертифікації. 



 91 

Задовільну експорту ситуацію Українські підприємства матимуть лише за 

умов інтегрування у світову економіку як учасники інноваційної спільноти, 

здатні створювати на базі придбаних нововведень власні інноваційні та 

високотехнологічні продукти та послуги, що задовольнятимуть потреби 

міжнародного споживчого ринку. 

Таким чином, виходячи з вище зазначеного, можна зробити висновки, що 

заходи щодо регулювання експорту товарів в Україну є однією з складової 

економічної політики. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ СЦЕНАРНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИ 

УПРАВЛІННІ ТРАНСПОРТНИМ РИЗИКОМ 

 

Загострення конкуренції між суб‘єктами економічної діяльності вимагає 

використання явних та прихованих конкурентних переваг підприємства з 

метою забезпечення продукування товарів та послуг із особливою цінністю для 

споживача. До недавнього часу транспортній функції підприємства, та, як 

наслідок, транспортному ризику, надавалася незначна увага управлінців. Проте, 

авторське дослідження діяльності 46 українських підприємств торгівлі свідчить 

про можливість зниження збитків підприємств за рахунок управління даним 

видом ризику. 

Динамічність та турбулентність економічного середовища, що 

притаманні сучасній діяльності підприємств, вимагають врахування безлічі 

можливих ситуацій, які можуть виникнути на практиці та розробці відповідних 

забезпечуючих проактивних та реактивних заходів. Метод сценарного 

планування надає таку можливість розгляду та детального дослідження 

різноманітних сценаріїв діяльності підприємства в залежності від рішень, що 

приймаються та різноманітних зовнішніх впливів. 

У випадку незначного транспортного парку підприємства торгівлі 

історичних даних може виявитися недостатньо для прийняття більш якісних 

управлінських рішень щодо транспортної функції суб‘єкту господарювання в 

майбутньому, тому метод сценарного прогнозування може стати в нагоді, 

уможливлюючи розгляд та підготовку до певних небажаних подій апріорі. 

Ще дослідник М. Годет визначав за сценарій опис можливої майбутньої 

ситуації з розгортанням подій, що витікають із початкової ситуації та 

призводить до майбутньої ситуації за умови, що такі події характеризуються 
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цілісністю [1, c.21]. Таким чином, метод сценарного прогнозування полягає у 

з‘ясування таких можливих подій та ситуації та обґрунтуванні їх взаємозв‘язку 

та можливості переходу. При цьому, основу будь-якого мають становити 

замість самого окремого сценарію (сукупність подій, які характеризують 

окремий аспект перебігу процесу вантажного перевезення), часові рамки 

сценарію, дійові особи (зазвичай учасники ланцюга постачань), а також 

можливі дії, які можуть послугувати причиною прояву транспортного ризику. 

Метод сценарного прогнозування за своїм змістом поєднує сутнісні 

характеристики методів оцінки ризику, що були запропоновані у стандарті IEC 

31010:2009 Міжнародної організації стандартизації, а саме аналіз сценаріїв [2, 

c.40-42], впливу на діяльність [2, c.42-44], першочергової причини [2, c.44-45], 

характеру та наслідків відмов [2, c.46-48], ―дерева‖ несправностей [2, c.49-51], 

―дерева‖ подій [2, c.51-53], причини та наслідку [2, c.54-56], ―дерева‖ рішень [2, 

c.61]. Проте, метод сценарного прогнозування представляє собою цілісний 

підхід, який може поєднувати в собі елементи перелічених методів з метою 

забезпечення необхідного рівня деталізації та розстановки акцентів. 

Застосування методу сценарного прогнозування при управлінні 

транспортним ризиком уможливлює розширену ідентифікацію низки неявних 

ризиків, що ще не мали прояву на практиці та які можуть бути 

опосередкованими перманентною наявністю джерел (наприклад, поведінка 

водія, внутрішньофірмова ризик-культура підприємства тощо) та факторів 

транспортного ризику (приміром, відсутність регламентацій щодо кріплення 

вантажу, ігнорування перевірки підрядних перевізників, недбале завантаження 

товару і т.п.), які за розгляду різноманітних можливих сценаріїв будуть 

постійно фігурувати та чинити вплив на процес вантажного перевезення. 

Спрощено даний метод можна зобразити конусом прямих, що 

відліковують розгортання певних ситуацій із практики ведення бізнесу та їх 

наслідків (рис 1). 

 
Рис 1. Метод сценарного прогнозування [3; 4] 

 

Метод сценарного прогнозування може успішно застосовуватися для 

забезпечення міцності, еластичності та гнучкості ланцюга постачань, оскільки 
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апріорний розгляд можливих сценаріїв розгортання небажаних подій сприяє 

підготовці заходів та дій у відповідь негативному незапланованому курсу 

господарської діяльності. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

 

Для економіки України в сучасних умовах особливо актуальним є 

розробка та реалізація обґрунтованої та ефективної державної політики 

підтримки розвитку малого бізнесу та стимулювання такої підприємницької 

діяльності, що є основою економічного та соціального благополуччя держави. 

Aнaлiз розвитку мaлого пiдприємництвa в Укрaїнi покaзaв, що 

формувaння сектору мaлого бiзнесу в крaїнi вiдбувaвся зa рaхунок двох джерел: 

сaмооргaнiзaцiї тa привaтизaцiї. Реоргaнiзaцiя великих збиткових пiдприємств 

тaкож булa одним iз реaльних джерел збiльшення кiлькостi мaлих пiдприємств. 

Вiдокремлення вiд великих пiдприємств структурних пiдроздiлiв iз нaдaнням їм 

стaтусу юридичної особи відкрило шлях для створення мaлих підприємств. 

Мaле пiдприємництво мaє знaчно менше можливостей вiдстоювaти влaснi 

iнтереси в оргaнaх держaвної влaди i мiсцевого сaмоврядувaння, нaслiдком чого 

є дискримiнaцiйнi умови господaрської діяльності. Мaлi пiдприємствa 

зiштовхуються iз проблемaми у сферi оподaткувaння, нормaтивно-прaвовими тa 

aдмiнiстрaтивними бaр‘єрaми в упрaвлiнських оргaнaх виконaвчої влaди i 

мiсцевого сaмоврядувaння, нaйчaстiше прaктично нездолaнними, що iстотно 

усклaднює дiяльнiсть тaких підприємств.  

Особливiсть мaлих пiдприємств полягaє ще й у тому, що вони постiйно 

конкурують зa виживaння, змушенi постiйно розвивaтися й aдaптувaтися до 

поточних умов ринку, aдже щоб iснувaти потрiбно отримувaти бiльший 

прибуток. 

Сьогодні малий бізнес в Україні перебуває в умовах відсутності дієвої 

системи державної підтримки. Як наслідок, все це призводить до зниження 

конкурентоспроможності суб‘єктів господарювання малого бізнесу, до їх 
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недостатньої інвестиційно-інноваційної активності, низького рівня розвитку 

виробничої та соціальної інфраструктури, що стримує економічне зростання та 

підвищення ефективності діяльності малих підприємств.  

Згідно з Національною програмою розвитку малих підприємств в Україні, 

основними чинниками, які перешкоджають розвитку малого бізнесу, є: 

- відсутність чітко сформульованої в системі правових актів державної 

політики у сфері підтримки малого підприємництва; 

- збільшення адміністративних бар‘єрів (реєстрація, ліцензування, 

сертифікація, системи контролю і дозвільної практики, регулювання орендних 

відносин тощо); відсутність реальних та дієвих механізмів фінансово-кредитної 

підтримки; надмірний податковий тиск і обтяжлива система звітності; 

невпевненість підприємців у стабільності умов ведення бізнесу [1]. 

Одним із напрямів державної підтримки суб‘єктів малого підприємництва 

в Україні є надання їм пільг у податковій сфері в рамках введення спрощеної 

системи оподаткування. Проте її недосконалість та незавершеність 

реформування зумовлюють наявність вагомих недоліків застосування такої 

системи, зокрема: 

1) обмеження за обсягом діяльності (розмір виручки) таких суб‘єктів; 

2) сума єдиного податку підприємцями сплачується авансом за звітний 

період, проте при цьому не враховується чи буде фактично отримано дохід від 

здійснення такої діяльності за звітний період, чи ні; 

3) при використанні праці найманих робітників підприємець має 

сплачувати за кожного з них 50% суми єдиного податку; 

4) обмеження в можливості використовувати велику кількість найманих 

працівників [2, с.173]. 

Для усунення наведених недоліків, які на теперішній час перешкоджають 

ефективному розвитку малих підприємств необхідний комплексний підхід, 

який передбачатиме впровадження цілої низки заходів. 

Удосконалення системи державного регулювання малого підприємництва 

повинна проводитися за такими напрямками: 

1. У межах податкової реформи: систематизація нормативно-правової 

бази щодо чинної системи оподаткування доходів суб‘єктів малого бізнесу; 

усунунення недоліків спрощеної системи оподаткування діяльності суб‘єктів 

малого підприємництва; вирішення проблем, пов‘язаних із нерівномірністю 

розподілу та надмірністю податкового навантаження на підприємницьку 

діяльність. 

2. У межах адміністративної реформи слід здійснити: нормативно-правові 

заходи, які б обмежували втручання державних службовців у підприємницьку 

діяльність; впровадити такі організаційні форми підприємств, як бізнес-

інкубатори; боротьбу на державному рівні з проявами тінізації підприємницької 

діяльності за допомогою чинного законодавства. 

Таким чином, актуальним є спрямування зусиль держави на створення 

відповідної правової бази, фінансово-кредитної та матеріально-технічної 

підтримки, науково-методичного, інформаційно-консультативного та кадрового 

забезпечення малого бізнесу.  
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СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Процес фінансового планування та прогнозування підприємницької 

діяльності забезпечує ефективне функціонування підприємства. Фінансове 

прогнозування є етапом фінансового планування, тобто ці два показника тісно 

пов‘язані між собою але мають відмінність у тому, що характеризують різні 

форми підприємницької діяльності. Планування передбачає практичну дію – 

прийняття та здійснення управлінських рішень, а прогнозування являє собою 

прогноз на майбутні події розвитку підприємництва.  

Прогнозування діяльності підприємства – це процес розробки прогнозів, 

який на основі наукових методів передбачає майбутні дії та рішення 

підприємства. 

Основними функціями фінансового прогнозування є:  

– науковий аналіз фінансових процесів і тенденцій;  

– дослідження об‘єктивного розвитку фінансів підприємств у 

конкретних умовах у певний період;  

– оцінювання об‘єкта прогнозування  (величини капіталу,  обсягу 

продаж,  фінансових результатів, інвестицій,  курсу цінних паперів,  показників 

фінансового стану тощо);  

– виявлення альтернатив розвитку фінансів підприємства; 

– нагромадження наукового матеріалу для обґрунтованого вибору 

певних фінансових рішень [1, с. 167] . 

Планування діяльності підприємства – це процес розробки плану, який 

виявить основні цілі підприємницької діяльності та методи досягнення 

поставлених цілей. Тобто, метою планування є досягнення поставлених цілей за 

визначений період часу. 

В сучасних умовах комерційні підприємства складають бізнес-плани. 

Бізнес-план передбачає декілька напрямків планування, які відрізняються 

поставленими цілями та методами складання бізнес-планів. Вчений-економіст 

О.О. Бурлаков, виділяє три типи бізнес-планів: 

– поточний бізнес-план діяльності функціонуючого підприємства;  

– інвестиційний бізнес-план реалізації бізнес-проекту;  
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– проблемний (стратегічний) бізнес-план перспективного розвитку 

підприємства [2, с. 252]. 

Виділяють такі основні принципи розробки фінансових планів 

підприємств: науковість, тобто обґрунтування прогнозів і планів з урахуванням 

об‘єктивних закономірностей функціонування фінансів підприємства; 

орієнтація планів на реалізацію фінансової стратегії; принцип збалансованості 

економічних і фінансових показників;  реальність визначення пріоритетів у 

планах розвитку фінансів підприємства; принцип альтернативності можливих 

шляхів розвитку фінансів підприємства; поєднання поточних і перспективних 

фінансових планів; адаптивність до змін внутрішнього і зовнішнього 

середовища; принцип постійного аналізу та контролю виконання фінансових 

планів [1, с. 167]. 

Основними задачами фінансового планування є: раціональне розміщення 

капіталу, ефективна діяльність, фінансова стійкість, платоспроможність та 

кредитоспроможність підприємства, забезпечення ресурсного збалансування 

кругообігу виробничих фондів. 

При плануванні діяльності суб‘єктів підприємництва вагоме значення має 

розробка стратегії управління підприємства. Стратегія  – це не функція часу, а 

функція напрямку. Стратегічне планування не просто зосереджене на даному 

відрізку часу, а містить у собі сукупність глобальних ідей розвитку 

підприємства. Стратегічний рівень передбачає здійснення планування на рівні 

керівництва підприємства і дає уявлення про довго- і середньострокові варіанти 

розвитку [3, с. 72]. Отже, за допомогою стратегічного планування, можливо 

оцінити перспективи розвитку та ризики для діяльності підприємства. 

Для того, щоб стратегія мала ефективну дію, необхідно вирішити ряд 

завдань: визначити стратегічні напрямки діяльності та роботи, виявити роль та 

значення кожного підрозділу підприємства, визначити основні цілі та мету 

діяльності, провести аналіз фінансового стану підприємства, аналіз клімату 

ринку. 

Ефективне фінансове планування та прогнозування діяльності суб‘єктів 

підприємництва є гарантією фінансової стійкості, рентабельності, 

платоспроможності підприємства та ліквідності боргових зобов‘язань. 

Дотримання усіх завдань і принципів планування діяльності підприємства, 

розробка стратегії управління підприємництвом, забезпечить стабільність 

функціонування та високий рівень конкурентоспроможності. 
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ПРОБЛЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АГРОХОЛДИНГОВЫХ СТРУКТУР  В УКРАИНЕ 

 

Современные тенденции мирового развития находятся в переходной фазе 

из постиндустриальной стадии в стадию геоинформационной инноватики, и 

затрагивают все процессы жизнедеятельности социума. Таким образом, 

«экономика знаний» приобретает новые воплощения и трансформирует 

технологические процессы производства, экономической и управленческой 

деятельности [1,с.29]. В этих условиях, радикальным образом, изменяются 

механизмы функционирования и мировой экономики в целом и экономики 

Украины в частности. 

В то же время инновационная активность в Украине сдерживается рядом 

причин объективного и субъективного характера. Если определить инноватику 

как самостоятельную область знаний о методологических трансформациях 

инновационной деятельности, способах и формах воздействия на 

управленческие и технологические процессы, а также модерацию новых знаний 

в востребованные обществом сферы на условиях коммерциализации 

результатов, то четко идентифицируется ее особая индикаторная роль [2]. 

Реформирование экономики Украины невозможно без проведения 

определенной экономической, промышленной и инновационной политики 

государства, особенно в условиях турбулентно изменяющихся 

мирохозяйственных связей, глобализационных и интеграционных процессов. 

Модернизация украинской экономики в современных условиях 

предполагает построение инновационной политики на основе создания 

прогрессивной инфраструктуры, современных механизмов стимулирования 

инновационной деятельности и адекватных методов регулирования [3, с.33]. 

Интенсифицирующие факторы модернизации экономики не реализуются, 

прежде всего, из-за отсутствия стратегической мотивации и низкой 

конкурентной искушенности большинства субъектов экономики. Таким 

образом, сохраняется разрыв между потенциальными звеньями 

инновационного процесса. Отсутствие взаимосвязи научно-исследовательских 

структур с конкретными агрохолдинговыми предприятиями, отсутствие опыта 

коммерциализации технологических проектов, также являются серьезными 

причинами сдерживающими развитие инновационных процессов. К основным 

проблемам также можно отнести деформацию структур источников 

финансирования, а также доступа к мировым базам знаний. 

Преодолению этого должно способствовать создание «систем капельного 

финансирования» отдельных экономических систем или проектов 

агропромышленного комплекса, и формирование государственной кластерной 

экономической политики в области агробизнеса, координационными центрами 

которых будут выступать агрохолдинговые структуры. Реализация такого 
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подхода возможна по принципу англо-саксонской модели применяемой в 

США, Великобритании и Австралии адаптированной под специфические 

условия Украины [4, с.96]. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВ ЛАКОФАРБОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

Складно уявити сучасний світ без продукції лакофарбової промисловості 

(ЛФП), яка додає у прямому сенсі  забарвлення нашому життю. Кожна річ, 

предмет так чи інакше пов‘язані із наявністю кольорових покриттів,  фарби для 

яких створюють підприємства ЛФП. 

До продукції ЛФП належать лаки, фарби, оліфи, емалі, розчинники, 

шпаклювальні і шліфувальні суміші тощо.  

На протязі тисячоліть лакофарбова продукція вироблялась із природної 

сировини, і тільки  у ХІХ столітті було отримано перший синтетичний барвник, 

що поклало перший крок до розвитку синтетичний продуктів. З тієї пори 

синтетичні барвники майже повністю  витіснили природні. Їх кількість 

перевищує 10000 найменувань. Вони мають яскраві насичені кольори, значно 

простішу технологію виготовлення. Сировинна база налічує сотні найменувань, 

що створює широкі виробничі зв'язки з кольоровою та чорною металургією, 

нафтопереробною, нафтохімічною, лісохімічною, олійно-жировою, 

поліграфічною, шкіряно-взуттєвою, текстильною, харчовою та іншими 

галузями господарства. 

Постійна потреба у оновлені асортименту, забезпеченні мінливого попиту 

споживачів, просування на ринок нових продуктів створюють передумови 

науково-практичної діяльності для постійного розвитку  технологічного 

потенціалу ЛФП.  
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В той час, як вклад науково-технічного прогресу у приріст валового 

внутрішнього продукту у найбільш розвинених країнах  сягає 75-10%, 

більшість національних виробників ЛФП створюють  незатребуваність 

накопичуваної технологічної інформації, що  зумовлено: 

 низьким рівнем технологічного розвитку промислових підприємств; 

 відсутністю ефективно функціонуючої  системи управління 

технологічним розвитком; 

 відсутністю державного системного підходу до рішення проблем 

розвитку  промислових підприємств; 

 нестачею фінансових ресурсів; 

 високим економічним ризиком. 

Зрозуміло, що  розвиток  технологічного потенціалу не повинен 

розглядатися як просте нагромадження технологій. Цей процес полягає у 

якісних змінах[1], які можуть бути забезпечені за рахунок: 
 прискореного розвитку науки і техніки; 

 наявності чіткої промислової та інвестиційної політики; 

 впровадження сучасних технологій виробництва; 

 суттєвої підтримки інноваційного розвитку державою; 

 раціонального поєднання  державного регулювання та саморегулювання 

інноваційної діяльності.  
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CUSTOMER PERSPECTIVE OF BALANCED SCORECARD 

 

The Balanced Scorecard is a strategic management system used in 

organizations for performance measurement. System was firstly represented by R. 

Kaplan and D. Norton in 1992 and then first book was published in 1996. From this 

time many books and articles were dedicated to this topic. System BSC monitors 

performance of the company from four perspectives – customer, internal, learning 

and growth and the last one is financial perspective. The article is dedicated to the 

customer perspective of Balanced Scorecard [1]. 

Customer perspective of Balanced Scorecard is very important for companies 

because without customers they couldn´t achieve their goals and make profit. The 

main goal of this perspective is to identify customers and market segments of the 

company. It enables company to define key indicators for target customers and 
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market segments as satisfaction and loyalty, getting new customers and profitability 

[7]. 

In today´s dynamic and competitive environment is not enough to focus on 

performance of the company and technology innovation. Companies have to interest 

on customers, their needs and requirements. Except targeting only on customers 

management of the company must in the customer perspective of BSC transform 

strategic mission in concrete, market and customer oriented goals. The key to set 

goals and indicators for customer perspective is to define value benefits which 

company can offer their customer [2]. 

The basic group of indicators for customer perspective of Balanced Scorecard 

contains indicators such as market share, customer retention, getting new customers, 

customer satisfaction and customer profitability. These indicators are connected 

together and companies try to maximize them to maintain better performance. Market 

share reflects the share of the company in the market expressed by number of 

customers, the volume of items sold and amount of spent funds. Getting new 

customers measures absolute or relative extent which company gets new customers or 

new orders. Another indicator – customer retention monitors in absolute or relative 

numbers extent of relations with customers. These indicators are closely related to 

another one which is customer satisfaction. This one sets the level of satisfaction 

according to specific criteria for performance by value benefits. The last one is 

customer profitability which measures net profit [6]. 

Value benefits for customers represent characteristic of product or service 

through which companies built loyalty and satisfaction in target segments. These 

value benefits differ from type of segment but some of them are common – 

relationship with customers, company image and reputation, characteristic of product 

and service [3]. 

In the end of formulation of customer perspective of Balanced Scorecard 

managers of the company should know their target customers and market segments 

and set the group of indicators for measurement. These indicators represent company 

goals and everybody in the company should be inform with results. Choosing right 

goals and indicators managers can offer their target customer segments excellent 

value benefits.  
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УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ МАШИНОБУДІВНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Машинобудування є oднiєю з прioритeтних гaлузeй прoмислoвoстi, бeз 

якoї нeмoжливий тeхнoлогiчний i тeхнiчний прoгрeс у будь-якій eкoнoмiчній 

дiяльнoстi. Пeрeвaжнa чacтинa сучacних мaшинoбудiвних пiдприємcтв 

хaрaктeризуєтьcя слaбкими пoзицiями нa ринку, зacтaрiлими тeхнoлoгiями 

вирoбництвa, не рaцiонaльним викoриcтaнням нaявних пoтужнocтей, нecтiйким 

фiнaнcoвим cтaном. Рiвeнь рoзвитку мaшинoбудувaння є oдним з ocнoвних 

пoкaзникiв eкoномiчнoго i, нaсaмпeрeд, прoмиcлoвoго рoзвитку крaїни.  

У 2011р. інноваційною діяльністю займалися  443 машинобудівних 

підприємства, або 24,5% загальної кількості обстежених (у 2010р. - 417 

підприємств, або 22%). При цьoму  мaйжe трeтинa кoштiв, щo витрaчaються на 

iннoвацiйну дiяльнiсть, припaдaє нa зaкупiвлю oблaднaння, в тoй чaс як витрaти 

нa придбaння прaв нa нoву iнтeлeктуaльну влaснiсть aбo нa прoвeдення НДДКР 

нa пoрядoк мeншi. Мaйжe пoлoвинa з iннoвацiйних пiдприємcтв взaгалi нe 

фiнaнcують прoвeдeння в iнтeрeсах свoгo вирoбництвa нaукoвих дoслiджeнь [1, 

с.181-186] . 

Oдним iз гoлoвних зaвдaнь пiдприємcтв є рoзрoбкa тa зacтосувaння 

сучacних мeтoдів тa мeханiзмiв упрaвлiння iннoвацiйним рoзвиткoм. 

Іннoвацiйний рoзвитoк пiдприємcтвa пoв'язaний з aктивiзацiєю iннoвацiйнoї 

дiяльнoсті, рeзультaти якoї пoвиннi cтaти ocновoю удoскoналeння тeхніко-

тeхнoлогiчної бaзи пiдприємcтва, пiдвищeння квaлiфікацiї пeрcoналу, 

пiдвищeння рeзультaтивнoсті сиcтeми упрaвлiння, пoкращeння бiзнeс-прoцесiв. 

Іннoвацiйна дiяльнiсть мaє пeвнi хaрактeриcтики, що знaчнoю мiрою 

визнaчaють і oсобливoстi упрaвлiння нeю: упрaвлiння здiйснюєтьcя з oгляду нa 

пoтeнційні мoжливoсті iннoвації; упрaвлiння пoвиннo вiдбувaтись у тiснiй 

взaємoдії із iншими cфeрами дiяльнoстi пiдприємcтвa тa ґрунтувaтиcь нa 

спeцифiчній мeтодолoгії упрaвлiння; упрaвлiння вимaгaє виcoкоякiсної 

пiдготовки упрaвлiнських та нaукoвих кaдрiв; упрaвлiння пeрeдбачає 

зaстoсувaння спeцифiчних мeтодiв cтимулювaння прaцівникiв до iнтенcифiкації 

iнновaційнoї дiяльнoсті; упрaвлiння вимaгає викoристaння спeцифiчних мeтoдів 

плaнувaння, оргaнiзації тa кoнтрoлю за iнновацiйним рoзвиткoм підприємства.  

Управління інноваційним розвитком підприємства представляє собою 

сукупність взаємопов'язаних організаційних і економічних важелів впливу на 

елементи середовища підприємства з метою безупинного пошуку, розроблення, 

впровадження інноваційних програм та оцінки їх ефективності, який органічно 

взаємодіє з соціально-психологічними методами управління і спрямований на 

реалізацію місії, цілей та стратегії розвитку підприємства [2]. 

Управління інноваційним розвитком передбачає управління 

підприємством, яке базується на його науково-технічному потенціалі, орієнтує 

інноваційну діяльність на потреби споживачів, здійснює аналіз, моделювання 
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ситуацій, на підставі чого проводить регулювання і своєчасні зміни на 

підприємстві, що відповідають стану зовнішнього та внутрішнього середовища, 

що у сукупності дозволяє підприємству вижити та досягнути своєї мети у 

довгостроковій перспективі [3]. 

Сьогoднi мaшинoбудувaння пoтрeбує склaднoгo, висoкoтeхнологiчнoго 

oблaднaння, кoмпeтентнoго, дoсвідчeнoго та висoкoквалiфікованoго пeрсoналу. 

Ефeктивнe викoристaння iннoвацiй дoзвoлить машинoбудiвним пiдприємcтвaм 

ствoрити умoви для зaбeзпечeння дoвгострoковoї пoзитивнoї динамiки 

eконoмічнoго рoзвитку, cприятимe рoзширeнню ринкiв збуту, пiдвищить 

кoнкурeнтоcпроможнiсть прoдукцiї. 
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НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТА 

ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 В умовах світової економічної кризи сучасний стан розвитку економіки 

України залежить від ефективних результатів діяльності підприємств, вмілого 

формування та ефективного використання оборотних коштів підприємства. За 

таких умовах особливої актуальності набуває система управління оборотними 

коштами як важлива складова підвищення ефективності функціонування 

підприємств, і як наслідок всієї економіки України. Значною мірою це 

стосується розробки і впровадження таких підходів в управлінні оборотними 

активами, які б забезпечували стійкість фінансового стану, 

кредитоспроможність, інвестиційну привабливість підприємств. Проте постійні 

зміни умов господарювання підприємств вимагають нових підходів до 

врахування особливостей ефективного управління та використання оборотних 

коштів. 

Управління оборотними активами – складний фінансово-економічний 

процес, який залежить від обсягу оборотного капіталу, що використовується в 

операційному процесі; багатоманітності видів активів, що формуються за 

рахунок обсягу оборотного капіталу; прискорення обороту капіталу і 

забезпечення стабільної  платоспроможності підприємства. Ефективність 
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використання оборотних коштів значною мірою визначається швидкістю їх 

руху. Чим швидше відбувається кругообіг оборотних коштів, тим меншої їх 

суми потрібно підприємству для успішного виконання виробничо-збутової 

програми. До того ж існує пряма залежність між результатами діяльності 

підприємства і системою управління формуванням і використанням його 

оборотних коштів[1, c 188].  

При цьому, першочерговими проблемами в підвищенні ефективного 

управління оборотними активами є: управління запасами, дебіторською 

заборгованістю, грошовими коштами та визначення джерел їх фінансування. 

Зокрема, ефективне управління запасами дозволяє знизити тривалість 

операційного циклу, , вивільнити з поточного господарського обороту частину 

фінансових засобів, реінвестуючи їх в інші, більш прибуткові активи. В той же 

час ефективне управління дебіторською заборгованістю спрямоване на 

регулювання розмірів, термінів погашення та підвищення якості дебіторської 

заборгованості. А за допомогою ефективного управління грошовими активами 

підприємство оптимізує сукупний розміру їх залишку з метою забезпечення 

постійної платоспроможності й ефективного їх використання в процесі 

збереження. 

Однією з найважливіших складових управління оборотними активами є 

вибір способу їх фінансування. Найбільш поширеним, а інколи й єдиним 

способом додаткового фінансування оборотних активів є кредиторська 

заборгованість. В більшості випадків сучасна ринкова логіка визначення 

необхідності  оборотних активах набуває наступний вигляд: спочатку 

визначається необхідність у валовому оборотному капіталі для підтримки 

ділової активності в планових обсягах, потім оцінюються можливості 

використання в обороті підприємства кредиторської заборгованості та інших 

залучених коштів. Необхідність у власному оборотному капіталі визначається 

за залишковим принципом. Водночас, уміле управління кредиторською 

заборгованістю, дозволяє значно скоротити потребу у власних грошових 

коштах. Але слід пам‘ятати, що фінансування за рахунок боргів – це добре, але 

до певної межі. Забагато боргів посилюють ризик і підвищують потенційну 

загрозу неплатоспроможності[3, 66-67]. 

Ефективність управління оборотними активами підприємства 

характеризується швидкістю їх обороту. Чим менше оборотні активи 

затримуються на окремих стадіях, тим швидше завершується їхній кругообіг. За 

умов прибуткової діяльності підприємства наслідком прискорення процесу 

обертання оборотних коштів стає збільшення величини виробленої продукції та 

зростання річного прибутку. При цьому, політика управління оборотним 

капіталом повинна забезпечити пошук компромісу між ризиком втрати 

ліквідності й ефективністю роботи підприємства. Таким чином, підприємство, 

повинно обрати певну політику відносно обсягів і структури оборотних коштів 

залежно від реальної ринкової ситуації[2, c. 240].  

Розробка та реалізація напрямів підвищення ефективності управління 

оборотним капіталом підприємства є необхідною передумовою розробки 

гнучкої моделі оборотного капіталу, впровадження яких забезпечить: 
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- вибір методики розрахунку витрат фінансування оборотного капіталу по 

стадіях виробничо-комерційного циклу та приведе до прискорення оборотності 

запасів, матеріальних витрат, дебіторської заборгованості, готової продукції; 

- оперативну оцінку стану оборотних коштів підприємства, що дозволить 

своєчасно виявляти приховані резерви стимулювання фінансового розвитку та 

підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності промислового 

підприємства в цілому; 

- обгрунтування  оптимального розміру запасів дозволить скоротити 

витрати зберігання, обмежити ризики псування і старіння товарів, а 

прогнозування попиту, нормування запасів, відстеження запасів і видача в 

потрібні моменти замовлень приведе до зниження дефіциту запасів. 
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ТАРИФНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

АВІАКОМПАНІЇ 

 

В умовах докорінного реформування економіки країни, необхідна 

продумана тарифна політика, яка б враховувала особливості авіаційного 

транспорту та його роль в соціально-економічному розвитку держави. З огляду 

на зазначене, тарифна політика потребує визначення основних напрямів 

діяльності, які враховуватимуть особливості даного виду транспорту, баланс 

загальних та регіональних інтересів, тактичні та стратегічні завдання розвитку 

економічної системи країни [1]. 

В останні роки спостерігається стійка позитивна тенденція до зростання 

обсягів перевезень пасажирів,тому тарифна політика держави є одним із 

найважливіших інструментів впливу на хід економічних і соціальних процесів у 

країні. Складаючи частину державної цінової політики, вона має реалізувати 

загальноекономічну тенденцію переходу до системи вільного ціноутворення, 

враховуючи разом з тим вплив вільних транспортних тарифів на рівень інфляції 

та платоспроможність попиту на перевезення, а також необхідність державної 

фінансової підтримки малозабезпечених верств населення і транспортних 

підприємств, що працюють за фіксованими тарифами.  
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Перераховані фактори не завжди є узгодженні. Як і кожній складній 

економічній системі в цивільній авіації властива суперечливість цілей, що 

визначають її розвиток, тому через неузгодженість і не співставлення окремих 

економічних, соціальних, технологічних і екологічних факторів, 

концептуальним є завдання вибору принципу компромісу між факторами, що 

дозволять знайти найоптимальніше вирішення галузевих проблем[2, с. 315-

326]. 

Удосконалення тарифної системи це забезпечення балансу економічних 

інтересів держави, споживачів послуг транспорту і авіаційних підприємств, що 

забезпечуватиме стабільність тарифів, їх гнучкість та прогнозованість, які б 

дозволяли адекватно реагувати на зміни зовнішніх умов і потреб ринку та 

забезпечували досягнення визначених цілей[3]. 

Отже, основні методи та цілі в управлінні тарифами повинні 

забезпечувати: 

 формування об'єктивних умов для збільшення прибутковості галузі 

авіаційних перевезень за рахунок створення вигідних тарифів; 

 чітке управління набором тарифів авіакомпанії та побудова тарифу, як 

засобу, що стимулює розвиток повітряних перевезень; 

 гнучке регулювання фінансових ресурсів, поточного контролю витрат та 

доходів для забезпечення стабільного та динамічного розвитку 

авіакомпанії; 

 створення якісно нових, еластичних методів для формування певного 

виду тарифів з урахуванням попиту та потреб клієнтів та конкуренції на 

ринку авіаційних перевезень; 

 конкурентоздатність авіакомпанії; 

 розрахунок якісно нових, економічно обґрунтованих рішень щодо 

підтримки збиткових маршрутів авіакомпанії з метою додаткового 

завантаження на маршруті та забезпечення прибутку; 

 плановий рух авіакомпанії по поглибленню і розширенню своєї частки 

ринку; 

 підвищення рентабельності авіарейсів за рахунок правильно підібраної 

маршрутної сітки, що позитивно впливає на сукупний фінансовий 

результат авіакомпанії. 

Отже, визначальними факторами тарифної політики авіакомпаній є її 

корпоративна концепція, тобто цілі авіакомпанії, рівень її витрат, попит на 

авіаперевезення, конкуренція на ринку повітряних перевезень та державне 

регулювання. 
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СУТНІСТЬ ТА ПЛАНУВАННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Фінансова криза обмежує діяльність і фінансові можливості 

підприємства, та ставить під питанням подальше існування та розвиток 

організації.  

Криза на підприємстві розвивається поступово і має такі ознаки: втрата 

клієнтів і покупців продукції; зменшення кількості замовлень і контрактів з 

продажу продукції; неритмічність виробництва та неповне завантаження 

потужностей; зростання собівартості та різке зниження продуктивності праці; 

збільшення розміру неліквідних оборотних засобів і наявність понаднормових 

запасів; виникнення внутрішньовиробничих конфліктів і збільшення плинності 

кадрів; зростання тиску на ціни; суттєве зменшення обсягів реалізації, що 

внаслідок призводить до неповного одержання виручки від реалізації продукції 

[1, c. 60]. 

Антикризове управління – це система своєчасних прийомів і методів, 

здатних попередити фінансову кризу і уникнути банкрутства [2, c. 204]. 

Необхідність антикризового плану управління підприємством може бути 

викликана нестабільною економічною ситуацією і податкового законодавства в 

країні, політичними розбіжностями, низьким рівнем маркетингу, та рядом 

інших зовнішніх або внутрішніх факторів.  

На сучасному етапі розвитку підприємницької діяльності в Україні, 

загроза опинитися у кризовому становищі дуже велика, тому управління 

підприємством повинно завжди мати на озброєнні антикризові заходи, які 

зможуть виявити симптоми кризи та поліпшити подальшу діяльність 

підприємства. 

План антикризового управління складається з плану недопущення та 

плану подолання кризи. Невід‘ємною частиною для створення плану 

недопущення кризи та виходу діяльності підприємства на стабільний рівень 

функціонування є складання організаційно-методичної бази, яка слугує 

основою для прийняття ефективних антикризових рішень стосовно управління 

підприємством. План недопущення кризового стану підприємства складається з 

сукупності заходів профілактики та попередження кризи, зниження рівня її 

негативних наслідків. Розробка плану подолання кризи включає дослідницько-

аналітичну і планову роботу, та організаційно-економічне і соціальне 

забезпечення. 
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Для використання науково обґрунтованого підходу подолання криз 

необхідно розробляти відповідний антикризовий план. План подолання кризи 

визначає загальну систему дій, що спрямовані на обґрунтування та досягнення 

поставленої мети, тобто подолання взаємопов‘язаних кризових явищ. План 

також передбачає використання найбільш загальних підходів, засобів, методів 

та інструментів антикризового управління [3, c. 141]. 

План подолання кризи базується на етапах: 

 загальна оцінка та аналіз фінансового стану підприємства, визначення 

змісту та взаємодії кризових явищ; 

 розробка та реалізація першочергових заходів, які націлені на  

подолання виявлених кризових явищ; 

 розробка стратегії з подолання наслідків криз, розробка заходів  

нейтралізуючих чинників, що призвели до кризи. 

Вагомою складовою антикризового плану підприємства є антикризова 

програма, яка створюється для досягнення поставлених цілей підприємства та 

забезпечення його ефективного функціонування у довгостроковій перспективі.  

Розробка і впровадження програми має важливе значення, оскільки дозволяє в 

комплексі вирішити ряд складних завдань, що відносяться до різних 

функціональних сфер: збуту продукції, фінансів, персоналу,  виробничої 

системи, системи управління тощо [3, c. 141]. Антикризова програма – це 

документ, який включає сукупність економічно та науково обґрунтованих 

заходів, які впроваджені з метою попередження та подолання кризових явищ 

різного рівня та типу. 

Важливе значення в системі антикризового управління мають функції. 

Функції – це види діяльності, які відображають предмет управління і 

визначають його результат. Основними функціями антикризового управління є: 

планування та прогнозування причин появи кризи на підприємстві, мотивація 

внутрішніх можливостей підприємства,  організація ефективної господарської 

діяльності підприємства з метою уникнення кризи, контроль заходів по 

ліквідації кризової ситуації на підприємстві [4, c. 232]. 

Результат антикризового управління може бути як ефективним, так і 

малоефективним. Ефективність антикризового управління характеризується 

ступенем досягнення цілей пом‘якшення чи локалізації позитивного 

використання кризи в зіставленні з витраченими на це ресурсами [5, c. 123]. 

 Отже, антикризове управління підприємства може бути викликане 

низкою екзогенних та ендогенних факторів впливу. Тому управлінська 

діяльність підприємства повинна бути завжди певною мірою антикризовою, з 

метою запобігання та попередження кризового становища у майбутньому, та 

забезпечення функціонування підприємства у довгостроковому періоді. 
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КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ УДППЗ «УКРПОШТА» 

 

Одним із актуальних питань на сьогоднішній день є необхідність 

цілеспрямованого формування в організації корпоративної культури. Багато в 

чому така ситуація обумовлена переходом українського бізнесу на нову стадію 

розвитку, що характеризується пошуком шляхів підвищення ефективності 

використання наявних ресурсів, у тому числі і персоналу. Існує величезна 

кількість несхожих одне на одного фірм і організацій, зі своїми традиціями і 

звичаями. Щоб залишитися «на плаву», вони змушені шукати нові підходи до 

управління. Як правило, це новаторство - пропозиція нових товарів або послуг, 

а також поліпшення тих, що вже існують. Але останнім часом все частіше увага 

керівництва акцентується на людських ресурсах. Важливою частиною 

управління організацією стає управління людськими ресурсами. У сучасних 

організаціях працівника розглядають не лише як «умілі руки», але і як 

особистість, рахуючись з його характером і світоглядом. Тому так часто тепер 

можна почути про корпоративну культуру фірми. І, природно, у кожної фірми 

своя, тільки їй притаманна корпоративна культура. 

Важливо підкреслити, що спочатку термін «корпоративний» виник з 

латинської «corporatio» - об‘єднання, співтовариство, а не від «корпорації» як 

організаційно-правового типу підприємства. Отже, корпоративна культура – це 

система цінностей та переконань, які розділяє кожен працівник фірми та 

передбачає його поведінку, обумовлює характер життєдіяльності організації 

[1]. Це також спосіб і засіб створення організації, яка самостійно розвивається. 

Корпоративна культура складається з ідей, поглядів, основоположних 

цінностей, які поділяються членами організації. Цінності визначають і стилі 

поведінки, і стилі спілкування з колегами та клієнтами, рівень мотивації, 

активність та інше. Тому не можна приймати за корпоративну культуру тільки 

набір якихось зовнішніх ознак, таких як уніформа, обряди і т.п. 

У літературі поняття «корпоративна культура» вживається поряд з 

поняттями «організаційна культура», «управлінська культура», «виробнича 

культура», «культура трудових відносин», «ділова культура». Особливо гостро 
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питання дотримання корпоративної культури ставиться в організаціях, які 

займаються наданням послуг. Адже, тут, як ніде інде, відбувається тісний 

зв‘язок та спілкування із клієнтами. Однією із таких соціально-важливих 

організацій є українське державне підприємство поштового зв‘язку (УДППЗ) 

«Укрпошта». Пошта сприймається людьми як частина їх повсякденності, адже 

уявити собі наше життя, функціонування держави, ефективний бізнес без 

поштового зв‘язку неможливо. В цілому, оператор поштового зв‘язку - УДППЗ 

«Укрпошта» - монополіст. Проте, коли розглядати послуги як окремі складові, 

то більшість із них мають конкурентів при їх реалізації. Саме фактор здорової 

конкуренції спонукає до дотримання установленої корпоративної культури всім 

колективом, починаючи від листоноші і закінчуючи керівництвом дирекцій.  

Формування корпоративної культури відбувається на рівні Генеральної 

дирекції УДППЗ «Укрпошта». Важливо, щоб вище керівництво, а також, всі, 

хто безпосередньо причетні до формування корпоративної культури, 

сформулювали для себе (в першу чергу) основні цінності своєї організації. 

Корпоративна культура на УДППЗ «Укрпошта» формується та переглядається 

постійно. Типова поведінка всіх її працівників постійно перетворюється в 

норму, якої повинні дотримуватися всі співробітники компанії. 

В цілому, формування корпоративної культури – тривалий і складний 

процес. Основні (перші) кроки цього процесу на УДППЗ «Укрпошта» 

пов‘язанні із визначення місії організації, основних базових цінностей, 

виходячи з яких формуються стандарти поведінки колективу, традиції і 

символіка. Таким чином, формування корпоративної культури будь-якої 

організації розподіляється на наступні чотири етапи: визначення місії та 

базових цінностей; формулювання стандартів поведінки членів організації; 

формування традицій організації; розробка символіки. Проте з часом під 

впливом обставин культура будь-якої організації може зазнавати змін. Тому 

керівництву важливо знати, як проводити зміни такого роду. Методи зміни 

культури організації співзвучні методам підтримки культури. Це: зміна об‘єктів 

і предметів уваги з боку менеджера; зміна стилю управління кризою або 

конфліктом; перепроектування ролей і зміна фокусу у програмах навчання; 

зміна критерію стимулювання; зміна акцентів у кадровій політиці; зміна 

корпоративної символіки та обрядовості тощо. 

Зазначимо також, що зміни в поведінці можуть призвести до змін в 

культурі, і навпаки. Однак це відбувається автоматично. Це пов‘язано з тією 

роллю, яку відіграє в цьому процесі «передача» культури і обґрунтування 

поведінки. Залежно від ситуації зв‘язок між змінами в поведінці і культури в ту 

або іншу сторону, може виявитися протягом періоду, вимірюваного від 

декількох місяців до декількох років. Тому для дослідження корпоративної 

культури важливо розрізняти зміни культури та інші організаційні зміни, а 

також досліджувати їх одночасно [2, с. 23]. 

Таким чином, здійснення управління в УДППЗ «Укрпошта»  шляхом 

дотримання загальноприйнятих норм корпоративної культури дозволить 

навести порядок, буде сприяти поліпшенню обслуговування та задоволеності 
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клієнтів, а також закласти механізми поліпшення бізнес-процесів у середині 

підприємства. 
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УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВ  В УКРАЇНІ 

 

Успішна діяльність підприємств значною мірою залежить від 

ефективності інноваційної діяльності, а саме впровадження новітніх технологій, 

винаходів та дослідних розробок. Управління інноваційно-інвестиційною 

діяльністю являє собою багатовекторну систему керування інноваційними 

процесами, прийняття управлінських рішень, планування, організацію, 

мотивацію, контроль та використання знань, вмінь, навиків і досвіду для 

координації діяльності кадрів, раціонального використання ресурсів та 

досягнення поставленої мети [1, с. 114]. 

Для ефективного здійснення інноваційної діяльності на підприємстві 

необхідні зовнішні та внутрішні джерела фінансування нововведень. Також 

важливим аспектом є зацікавленість інвестора з метою подальшого 

інвестування розвитку інновації. Інвестиційна підтримка інноваційного 

розвитку підприємств залежить від специфічних особливостей інвестицій, 

таких як тривалий період окупності при реалізації інновацій, підвищений ризик 

реалізації, нерівномірність надходження доходів від здійснення інвестицій. 

Урахування цих особливостей і зміна умов функціонування підприємств 

визначають важливість подальшого вдосконалення принципів, форм, методів та 

пошуку джерел інвестиційної підтримки інноваційної діяльності підприємств 

[2, с. 203]. Отже існує необхідність у виявленні нових наукових підходів та 

формуванні практичних аспектів до інвестування інновацій. 

В Україні за останні роки незначна кількість підприємств впроваджували 

інновації. Основою інноваційної діяльності стали нові засоби виробництва, а 

джерелом інвестування власні кошти та кредити. Інноваційна сфера в Україні 

не має на даний момент стрімкого розвитку, але більшість підприємств, які 

впроваджували інновації, одержали приріст продукції, підвищили її 

конкурентоспроможність, розширили ринки збуту, оновили асортимент 

виробів, знизили матеріало- і енергоємність виробництва [2, с. 203]. 

На сьогоднішній день ефективній інноваційно-інвестиційній діяльності 

перешкоджає низка проблем: управління здійснюється без урахування факторів 

ризику і невизначеності зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, 
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що призводить до комерційних невдач деяких нововведень [3, с. 290]; система 

оподаткування не сприяє накопиченням підприємств на довгострокову 

перспективу, за допомогою яких можливо реалізувати інноваційний процес; 

інноваційна сфера не є привабливою для вітчизняних та іноземних інвесторів; 

складна процедура реєстрації інноваційних проектів; зруйнована схема 

взаємодії між наукою, освітою і виробництвом, а відповідно нестача кадрового 

потенціалу відповідної кваліфікації; високі відсоткові ставки кредитів 

обмежують користування кредитними ресурсами. 

Характер української економіки має свої специфічні особливості, які 

деякою мірою впливають на можливість використання досвіду передових країн 

світу щодо ролі і місця держави не лише в питаннях регулювання економікою, 

а й інвестиційної діяльності зокрема. Світовий досвід свідчить про те, що 

застосування однакових методів державного регулювання в різних країнах 

приводило до протилежних наслідків, і, навпаки, застосування різних методів 

регулювання приводило до однакових наслідків у різних країнах. В таких 

умовах в Україні мають бути розроблені свої власні механізми державного 

регулювання не лише економікою, а й інвестиційної діяльності, які б 

поєднували окремо взяті механізми світового економічного надбання та 

вітчизняну специфіку. 

У стратегії інвестиційної діяльності важливу роль відіграє обґрунтований 

вибір напрямків інвестування. Реалізація довгострокових інвестиційних 

проектів формує перспективну макроекономічну структуру країни, зміни у 

внутрішньому (регіональному і галузевому) та зовнішньому поділі праці. 

Система державного регулювання інвестиційної діяльності має досить складну 

структуру. Вона охоплює не тільки заходи (механізми) регулювання 

конкретних процесів, а й інструменти що використовуються окремими 

напрямками (складовими) економічної політики. А вся цілісна система 

регулювання спрямовується на реалізацію функцій життєдіяльності 

суспільства, які держава бере на себе. Тому система державного регулювання 

інвестиційної діяльності повинна будуватися за ієрархічним принципом: 

спочатку встановлюються функції системи, далі визначаються напрямки 

проведення економічної політики, ще спрямовуються на реалізацію цих 

функцій, потім здійснюється підбір інструментів втілення в життя цієї політики 

і, нарешті, розробляються заходи регулювання конкретних процесів. 

Інноваційна сфера в Україні не є популярною серед вітчизняних та 

іноземних інвесторів. Для покращення цього становища необхідно 

удосконалювати управління інноваційно-інвестиційною сферою, адже інновації 

мають значний вплив на діяльність підприємства, вони є запорукою успішного 

та ефективного здійснення підприємництва на довгостроковий період з 

великими конкурентними перевагами. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

На практике проектное управление реализуется посредством методов. 

Метод – это совокупность приемов или операций практического и/или 

теоретического характера, которые подчинены решению конкретной задачи [1]. 

Так как инвестиционные проекты реализуются поэтапно, то на каждом из 

этапов могут быть использованы свои методы управления проектами. Чтобы 

обосновать выбор наиболее действенных методов, необходимо 

ориентироваться на приоритетные задачи каждого этапа жизненного цикла 

проекта. 

Современные методы проектного управления можно разделить на 

следующие группы: 

1. Методы определения целей: «дерево целей», «мозговой штурм», 

систематическое структурирование, морфологический анализ и др. 

Суть этой группы методов заключается в структуризации проекта, т.е. 

разбивке проекта на иерархические системы и компоненты, необходимые для 

того, чтобы проектом можно было управлять на различных этапах реализации 

проекта, и на разных уровнях управления [2; с.26]. 

2. Методы сетевого планирования и управления – методы, основная цель 

которых, заключается в сокращении до минимума продолжительности проекта. 

Основываются на методе критического пути (МКП) и методе оценки и 

пересмотра планов (PERT).В настоящее время эти методы в сопровождении 

программного обеспечения являются центральным звеном в цепи методов 

управления проектами. 

3. Методы планирования затрат: функционально-стоимостной анализ 

затрат и прибыли от проекта, контроль стоимости (традиционный метод и 

метод освоенного объема). 

Данная группа методов позволяет провести укрупненную и детальную 

оценку стоимости проекта, посредством графиков, позволяющих вести 

непрерывный учет затрат, а также отслеживать соблюдение бюджета проекта с 

точки зрения эффективности использования затрат. 

4. Методы управления риском: 

- методы компенсации рисков, включающие прогнозирование внешней 

среды проекта, маркетинг проектов, создание системы результатов проектов; 
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- методы распределения рисков, включая распределение рисков по 

времени, между участниками и т.п.; 

- методы локализации рисков; 

- методы уходя от рисков, включая страхование рисков [3; с. 590]. 

Также в инструментарий методов управления рисками входят 

вероятностные и альтернативные сетевые модели, имитационное 

моделирование, и другие модели оценки рисков, которые применяются с целью 

выявления влияния рисков на результат проекта и выработке механизма их 

снижения. 

5. Методы управления качеством способствуют организации систем 

планирования (анализ затрат и выгод по проекту) и контроля (применения 

контрольных карт) качества. 

6. Методы управления конфликтами, которые позволяют прогнозировать, 

оценивать и прекращать конфликты. При этом методы управления 

конфликтами можно условно разделить на две группы: структурные 

(разъяснение требований к работе, система вознаграждений) и межличностные 

(компромисс, сотрудничество и.др.) [3; с. 582]. 

7. Методы управления контрактами, направлены на упорядочение и 

систематизацию подсистемы управления ресурсами проекта (организация 

торгов, тендеров). 

8. Методы организации управления проектами – определенные правила 

построения организационных форм и структур, ориентированных на 

выполнение проектов. Данная группа методов позволяет сформировать 

эффективный состав команды проекта, организовать ее работу и наладить 

необходимые коммуникации (административные, экономические, социально-

психологические методы). 

Подводя итог вышесказанному можно отметить, что методы управления 

проектами позволяют: 

- определить цели проекта и провести их обоснование; 

- провести структуризацию работ проекта; 

- определить необходимые объемы и структуру финансирования; 

- сформировать проектную команду и сократить количество конфликтов; 

- определить сроки выполнения работ и составить графики реализации 

проекта; 

- планировать и учитывать риски; 

- осуществить контроль за ходом выполнения проекта. 

Таким образом, современные методы проектного управления – это 

основные инструменты реализации проекта, выбор которых осуществляется в 

зависимости от фазы жизненного цикла проекта и поставленных задач. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 

ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ 

 

В умовах формування та розвитку ринкових відносин центр 

господарської діяльності зміщується до первинної ланки економічної системи – 

підприємства. Підприємство є головним структуроутворюючим елементом 

економіки. Тут у виробничому процесі "з'єднуються" трудові, матеріальні та 

фінансові ресурси з метою виготовлення різноманітної продукції для 

задоволення потреб суспільства. 

Одним з найважливіших показників, що характеризують можливості 

підприємства, є його виробнича потужність – максимально можливий обсяг 

випуску продукції (видобутку і перероблення сировини або виконання певних 

робіт, послуг) за одиницю часу (зміна, доба, місяць, рік) у визначеній 

номенклатурі й асортименті при повному завантаженні устаткування і 

виробничих площ з урахуванням прогресивної технології та організації 

виробництва. 

Величина потужності підприємства формується під впливом багатьох 

чинників: склад устаткування, його кількість за видами та структура; техніко-

економічні показники використання норми (продуктивності) устаткування, 

виробничих площ; номенклатура й асортимент продукції (послуг), їх 

трудомісткість за умови використання даного складу устаткування; фонд часу 

роботи устаткування (режим роботи підприємства) тощо. 

Планування випуску продукції (для підприємств, що займаються її 

виготовленням) є головним розділом річного плану тому, що інші розділи 

забезпечують його реалізацію. План випуску та реалізації продукції 

розробляється в натуральному і вартісному виразі. Для підприємства, яке 

випускає кілька видів виробів, можна вимірювати випуск в умовних одиницях 

(за трудомісткістю, часом роботи устаткування). 

Запланована виробнича програма підприємства повинна пройти ресурсне 

обґрунтування, тобто визначення її забезпеченості виробничими потужностями, 

трудовими, матеріальними та інвестиційними ресурсами. 

Виробнича потужність підприємства – це максимально можливий 

випуск продукції необхідної якості в передбаченій номенклатурі за певний час 

(зміну, добу, місяць, рік) при повному завантаженні обладнання та виробничих 

площ у прийнятому режимі роботи з урахуванням застосування передової 

технології, організації виробництва і праці. Обґрунтування виробничої 

програми виробничою потужністю проходить два етапи: 

1. Визначення максимального обсягу випуску виробів, який повинен бути 
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забезпечений наявною виробничою потужністю підприємства. 

2. Обчислення необхідної кількості введення в дію нових (додаткових) 

потужностей за рахунок технічного переозброєння або розширення 

підприємства. 

Виявлення виробничих потужностей, які будуть функціонувати в 

плановому періоді, є найважливішим моментом техніко-економічного 

обґрунтування плану випуску продукції. 

Вибуття потужності відбувається з наступних причин: 

– знос та вибуття обладнання; 

– збільшення трудомісткості виготовлення виробів; 

– зміна номенклатури і асортименту продукції, що випускається; 

– зменшення фонду робочого часу; 

– закінчення терміну лізингу обладнання. 

Виробнича потужність визначається різними вимірниками: 

– натуральними; 

– умовно-натуральними; 

– у багатономенклатурних виробництвах – вартісним вимірником. 

При обчисленні потужності для визначення обсягу однорідної продукції 

використовуються натуральні показники – штуки, метри квадратні, метри 

кубічні, тонни, погонні метри й інші. Однак вони не дозволяють при визначенні 

потужності підприємства (ділянки, агрегату) порівнювати й аналізувати 

виробництво продукції за складністю і трудомісткістю виробів. Тому, з метою 

спрощення розрахунку виробничої потужності при широкій номенклатурі 

виробів, що випускаються підприємством, продукція різних найменувань 

поєднується в групи за ознакою конструктивної, технологічної та іншої 

подібності. Кожна така група приводиться за трудомісткістю до базового 

виробу-представника, тобто до умовно-натуральних показників. Виріб-

представник може мати найбільшу питому вагу по кількості і трудомісткості 

(хоча це не обов'язково). Застосування умовно-натуральних показників 

дозволяє привести усі види однорідної продукції з різними характеристиками 

до одного виду, прийнятого за базу. Для цього використовуються перевідні 

коефіцієнти, що відбивають трудомісткість та складність продукції, що 

випускається. 

Розрізняють перспективну, проектну та діючу потужність підприємства. 

Перспективна виробнича потужність відбиває очікувані зміни 

номенклатури продукції, технології й організації виробництва, закладені в 

плановому періоді. 

Проектна виробнича потужність являє собою величину можливого 

випуску продукції умовної номенклатури в одиницю часу, задану при 

проектуванні чи реконструкції виробничої одиниці. Вона є фіксованою 

величиною тому, що розрахована на постійну умовну номенклатуру і постійний 

режим роботи. За період проектування (1-2 роки), будівництва (2-5 років) і 

освоєння потужності (1-2 роки) значно змінюється номенклатура продукції, що 

випускається, а також ряд технологічних характеристик устаткування. Тому 

проектна потужність перестає відбивати дійсні можливості підприємства. 
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Діюча потужність підприємства (цеху, лінії, агрегату) відбиває його 

потенційну здатність виробити протягом календарного періоду максимально 

можливу кількість продукції, передбаченої планом. Вона має динамічний 

характер і змінюється відповідно до організаційно-технічного розвитку 

виробництва. Тому її характеризують кілька показників: 

– потужність на початок планового періоду (вхідна); 

– потужність на кінець планового періоду (вихідна); 

– середньорічна потужність. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ О ПРОСТРАНСТВЕННОМ 

РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИЯ 

 

В конце 2012 года правительство Болгарии утвердило Национальная 

концепция о пространственном развитии Республики Болгария (2013-2025). 

Концепция разрабатывается в новых условиях для Болгарии: политические и 

социально-экономические, в условиях членства Болгарии в Европейском Союзе 

и т.д. Концепция является самым важным среднесрочным стратегическим 

документом о пространственном развитии Республики Болгария. В нем 

согласуются секторные политики, делается координациия частных и 

общественных интересов в экономике на национальном и региональном 

уравнях и т.д.  

Национальная концепция о пространственном развитии Республики 

Болгария (2013-2025), разработана в контексте болгарского законодательства, 

(например Закон об устройстве территории и др.), а также в контексте 

основных документов Европейского союза (ЕС) об устойчивом 

пространственном и городском развитиях. Как отмечено в концепции, она 

обеспечивает руководящие принципы для сбалансированного развития 

болгарских регионов и территории Болгарии в соответствии со стратегией 

"Европа 2020". Стратегия „Европа 2020― – это стратегия развития 

конкурентоспособной экономики, основанной на знаниях и инновациях; 

стратегия развития экономики „зеленой энергии―, стратегия развития 

экономической, социальной и территориальной сплоченности. 

Цели Национальной концепции о пространственном развитии 

Республики Болгария (2013-2025): 

1. Поддержка сбалансированного регионального развития путем 

поддержания йерархической системы „городов-центров― на 

национальном и региональном уровнях в качестве средства сокращения 

региональных диспропорций выражающиеся в экономическом развитии 

болгарских регионов. 

2. Укрепление связей между городскими и сельскими регионами на всех 

уровнях, а также обеспечение поддержки периферийных и 

малонаселенных сельских регионов. 

3. Обеспечение лучшей доступности городов и регионов за счет улучшения 

транспортных связей – на региональном, национальном и европейском 

уровнях. 

4. Планирование устойчивого развития городов на основе комплексного 

подхода к обновлению и реконструкцию урбанистических структур. 
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5. Дальнейшее развитие территориального сотрудничества между 

трансграничными регионами (напр. Болгария – Румыния, Болгария – 

Македония, Болгария – Греция и т.д.). 

6. Сохранение природного и культурного наследия в соответствии с 

болгарскими законами и в соответствии с европейском 

законодательством о сохранении природы и культурного наследия. 

7. Осуществление планирования пространственного развития городов и 

регионов учитывая угрозы и вызовы глобализации, демографические 

изменения, изменения климата и энергетическая зависимость. 

Национальная концепция о пространственном развитии Республики 

Болгария связана с Оперативной программой „Регионы в росту― (2014-2020). 

Эта оперативная программа, до сих пор (до конца 2013г.) называется 

„Региональное развитие―. Она является территориальной основой для 

определения приоритетов и мер для достижения сбалансированного и 

устойчивого территориального развития, повышения энергоэффективности и 

снижение энергетической зависимости для устойчивого и комплексного 

развития регионов и городов и т.д.  

Национальная концепция о пространственном развитии Республики 

Болгария связана также и с Национальной стратегией регионального развития 

(2012-2022) принята Советом Министров Республики Болгария (Решением № 

696/24.08.2012). Главной целью Национальной стратегии регионального 

развития является, как отмечено в стратегии, достижение «устойчивого 

комплексного регионального развития, основанном на использовании местного 

потенциала регионов и европейских структурных фондов.  

Для выполнения Национальной концепции о пространственном развитии 

Республики Болгария (2013-2025) предлагаются несколько урбанистических 

моделов в соответствии с утвержденной мировой и европейской практиками. 

В заключении хочу отметить, что Национальная концепция о 

пространственном развитии Республики Болгария (2013-2025) связана также с 

другими национальными стратегиями (напр. Национальная стратегия о 

демографическом развитии и т.д.). 
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ВПЛИВ МАЛОГО БІЗНЕСУ НА СУЧАСНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 

РОЗВИТОК 

 

Динаміка економічного розвитку України, насамперед, залежить від 

вирішення завдань інтеграції економіки регіонів у світову систему бізнесу.  

Стратегію регіонального економічного розвитку не можна розглядати 

відособлено від спроможності регіону забезпечувати зайнятість населення, 

розвиток системи незалежних виробників та конкурентних ринків. У світовому 

господарстві значну роль у регіональних стратегіях економічного зростання 

відводять малому бізнесу.   

Дослідженням різноманітних аспектів регіональної економіки займались 

вітчизняні науковці: Бєлєнький П.Ю., Геєць В.М., Долішній М.І., Злупко С.М., 

Лапко О.О, Стеченко Д.М. та ін. Серед західних вчених стратегії місцевого 

економічного розвитку вивчали Е. Дж. Блейклі та  Р. Кемп. Проблемам 

розвитку малого підприємництва присвячені праці Абрамова В., Варналія З.С., 

Мочерного С.В., Устенка О.А. та багатьох інших. Проте, особливої уваги 

заслуговують питання  ролі та впливу малого бізнесу на сучасний регіональний 

розвиток, що зумовило мету цієї публікації. 

Стратегічний підхід до формування підприємницького клімату полягає в 

розробці цілей економічного розвитку, які залежать від ресурсного 

забезпечення кожного регіону. Оскільки Волинська область за багатьма 

рейтингами інвестиційної привабливості займає останні місця, то її стратегія 

повинна спиратись на підприємницький потенціал малих бізнесових структур.  

У світовій системі господарювання малому підприємництву відводиться 

значна роль: по-перше, воно формує конкурентне середовище; по-друге, гнучко 

реагує на зміни кон‘юнктури ринку; по-третє, виступає провідником науково-

технічного прогресу; по-четверте, сприяє вирішенню проблеми зайнятості; по-

п‘яте, розширює соціальну базу ринкового середовища, створюючи основи 

формування середнього класу, що веде до пом‘якшення соціального 

розшарування [1]. Результат виконання цих функцій, насамперед, проявляється 

в регіональному аспекті. Тому розглянемо і проаналізуємо сучасний стан та 

перспективи розвитку малого бізнесу у Волинській області.  

Загалом на Волині зберігається позитивна динаміка збільшення кількості 

суб‘єктів господарювання, а малі підприємства є основними їх представниками. 

За минулий рік в області частка малих підприємств становила 92,3% в загальній 

кількості підприємств (великих – 0,9%, середніх – 6,8%).  Зазначимо, що частка 

малих підприємств регіону у загальному обсязі реалізованої продукції складає 

14%, що на 3,7% більше ніж у попередньому році. Розглянемо, які види 

економічної діяльності приваблювали підприємців малого бізнесу. 

Найпопулярнішими є діяльність готелів та ресторанів (53,6%), будівництво 

(34,2%), сільське господарство, мисливство та лісове господарство (19,5%) [2]. 
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Проте обсяг реалізації продукції малими підприємствами залишається низьким, 

не зважаючи на незначне його збільшення за деякими видами діяльності.  

Аналізуючи вплив малих підприємств на рівень зайнятості по районах 

області, відмітимо, що малий бізнес загалом більш вагомий в міській місцевості 

як за часткою в обсягах реалізації, так і за часткою в кількості зайнятих. У 

2011р. в малих підприємствах працювало 33,2 тис. осіб, що на 10,3% менше, 

ніж у 2010 році. Більшість працюючих суб‘єктів малого бізнесу зайняті у 

фінансовій діяльності – 100% до загальної кількості зайнятих працівників 

відповідного виду діяльності; в діяльності готелів та ресторанів – 65,3%; 57,5% 

– в операціях з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг 

підприємцям; в оптовій торгівлі та посередництві в оптовій торгівлі – 49,4% [2]. 

Слід зазначити, що на малих підприємствах розповсюджене залучення 

позаштатних працівників, працюючих за договорами та зовнішніх сумісників – 

вони складають 28,1% загальної кількості зайнятих, причому найбільше їх в 

будівництві (3112 осіб) та в готельно-ресторанному бізнесі (64,9%) як в 

найпоширеніших видах діяльності. 

Отже, результати проведеного аналізу свідчать, що малий бізнес 

Волинської області ще не став тією силою, що сама спроможна формувати 

бізнесове середовище. Звичайно, можна сперечатися за достовірність 

фінансової звітності малих підприємств, що подається у статистичні служби, 

проте й цей факт можна розглядати як відповідь на несприятливий 

підприємницький клімат, що змушує підприємців приховувати прибутки та 

занижувати показники виробничо-господарської діяльності, бо владні 

структури ще й досі не навчились рахуватись з їхніми проблемами. Проте 

завдяки мобільності, вузькій спеціалізації, технологічній гнучкості виробничих 

процесів, низької капіталоємності, мале підприємництво спроможне на швидку 

окупність вкладень, на швидке пристосування до змін кон‘юнктури ринку, 

оперативне освоєння нової продукції. 
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МЕТОДИКА ОЦІНКИ ТЕНДЕНЦІЙ РЕГІОНАЛЬНОГО СПОЖИВАННЯ 

ДОМОГОСПОДАРСТВ ЗА УМОВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ 

 

Аналізуючи комплекс економіко-математичних моделей оцінювання 

тенденцій регіонального споживання домашніх господарств за умов нечіткості  



 121 

 

 
Рис. 1. Укрупнена блок-схема технології аналізу тенденцій споживання 

домогосподарств за умов невизначеності інформації 
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вхідної інформації [1,2], ми пересвідчилися у складності інформаційних та 

керуючих зв‘язків між компонентами комплексу та, як наслідок, 

нетривіальності процесу його застосування. Враховуючи це, потрібно було 

конкретніше розглянути методичні аспекти моделювання споживання з 

допомогою такого комплексу задач. Тому нами розроблено методичні 

положення щодо практичного застосування комплексу моделей, які дозволять 

виконавцю однозначно інтерпретувати технологічний процес оцінювання і 

прогнозування стану споживання домогосподарств за умов невизначеності 

інформації.  

Технологічний процес аналізу проблеми регіонального споживання 

домогосподарств на основі комплексу ЕММ для зручності сприйняття 

відобразимо у вигляді блок-схеми, як показано на рис. 1.  

В доповіді описується суть основних процедур цього технологічного процесу та 

даються рекомендації з його практичного застосування. 
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ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК ЕЛЕМЕНТ 

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Важливим засобом структурної перебудови виробничого та соціально-

економічного потенціалів регіонів України, підвищенням їх ефективності є 

удосконалення інвестиційно-інноваційного процесу. Поглиблення кризових 

явищ, що характеризує сучасний економічний стан регіонів нашої країни, 

знайшло концентроване відтворення в інвестиційно-інноваційній сфері. 

Удосконалення механізмів регулювання інвестиційної та інноваційної 

активності багато в чому визначає можливості виходу країни з кризового стану. 

В науковій літературі достатньо повно розглянуті фундаментальні підходи 

щодо розкриття окремих аспектів інвестиційно та інноваційної безпеки на 

мезорівні, але необхідно відмітити, що недостатньо вивчені складові 

інвестиційно-інноваційної безпеки, які враховують галузеві особливості 

регіонів держави. З цього приводу виникає нагальна потреба у науковій та 

практичній розробці даної проблематики, понятті сутності інвестиційно-

інноваційної безпеки в системі економічної безпеки регіону, в розробці 

напрямків інвестиційно-інноваційної безпеки на мезо- та макрорівні. 
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Проблеми забезпечення інвестиційно-інноваційної безпеки знайшли 

відображення у наукових працях вітчизняних вчених, серед яких: Барановський 

О.І., Варналій З.С., Войнаренко М.П., Геєць, В.М., Герасимчук З.В.,  Кириленко 

В.І., Мошенський С.І.,  Мунтіян В.І., Сухоруков А.І. та ін. Дослідження 

зазначених науковців розкривають широке коло питань, серед яких сутність 

цієї категорії, її структура, фактори впливу, методичні принципи оцінки. У той 

же час багато  питань залишаються не вирішеними як у теоретичному, так і 

методологічному аспектах, а  тому потребують подальшого дослідження та 

пошуку шляхів вирішення. 

Метою даної роботи є удосконалення теоретичних та методичних основ 

забезпечення інвестиційно-інноваційної безпеки як фактору розвитку 

регіональних економічних систем. 

Як відомо, економічна безпека на мезорівні являє собою такий стан 

регіональної економіки, який забезпечує стабільний та незалежний розвиток 

кожного регіону держави, захищеність від внутрішніх та зовнішніх загроз та 

протидію впливу негативних чинників. Економічна безпека суттєво залежить 

від забезпечення інвестиційно-інноваційної безпеки кожного регіону, та з 

розвитком науково-технічного прогресу, підвищенням інвестиційної активності 

регіонів, дана залежність буде зростати [1, с. 29].  

Беручи до уваги, що інвестиційно-інноваційний цикл в загальному змісті 

відображує стан науки, техніки та технології, виробництва й ринку, а самі 

інновації є засобом досягнення високої конкурентоспроможності економіки, 

необхідно розглядати інвестиційно-інноваційну безпеку як складову 

економічної безпеки як на регіональному, так і на державному рівні [2, с. 132]. 

Виходячи з цього в поняття інвестиційно-інноваційної безпеки необхідно 

включати дві взаємозалежні та взаємодоповнюючі підсистеми: підсистему 

об‘єктів інвестиційно-інноваційної безпеки (наука, кадри, техніка, технологія, 

продукція, послуги, реалізація та комерціалізації інновацій);  обслуговуючу 

підсистему (інвестиції, управління (менеджмент), маркетинг). 

Аналіз різних підходів щодо визначення інвестиційно та інноваційної 

безпеки, їх структурних елементів [3, с. 270], дозволяє деталізувати поняття 

регіональної інвестиційно-інноваційної безпеки як підсистеми економічної 

безпеки, яка забезпечує попередження та запобігання загрозам і дозволяє 

впровадити заходи щодо ефективного залучення інвестицій та розвитку 

інновацій з метою стабільного розвитку регіонів.  

Регіональна інвестиційно-інноваційна безпека як альтернатива до 

загальнодержавної, доповнює і конкретизує її, сприяє комплексному підходу до 

вирішення соціально-економічних проблем. Процес забезпечення інвестиційно-

інноваційної безпеки на регіональному рівні актуалізується в сучасних умовах, 

що є свідченням того, що централізоване управління не може в повному обсязі 

розв‘язати різні локальні проблеми. Запорукою інвестиційно-інноваційної 

безпеки окремого регіону є ефективна регіональна політика, пріоритетні 

завдання якої,  повинні бути спрямовані на активізацію інвестиційних та 

інноваційних процесів. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ОВОЧЕВОЇ 

ПРОДУКЦІЇ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Сьогодні ринок овочевої продукції має суттєві проблеми щодо 

задоволення  потреб населення  в продуктах харчування, серед яких – дефіцит, 

зумовлений надвисокими цінами та низькою купівельною спроможністю 

покупців, що перешкоджає становленню галузі та орієнтує регіональні 

споживчі ринки на зовнішній попит. 

Проблемам розвитку внутрішнього ринку, організації інноваційно-

інвестиційного розвитку, усуненню дисбалансу між попитом і пропозицією, 

нарощуванню потенціалу, підвищенню конкурентоспроможності присвячені 

численні наукові праці видатних вітчизняних та зарубіжних учених-

економістів, які висвітлюють різні аспекти обраного напряму дослідження. 

У своїх роботах автори дають висновки та пропозиції щодо вирішення 

проблематичних питань, які знайшли своє відображення  у працях інших 

авторів, а також є такі, що зустрічаються вперше. Цей факт засвідчує 

актуальність даного напряму дослідження, що потребує вдосконалення. 

Питання ефективного функціонування виробництва і переробки овочевої 

продукції та його підвищення присвячено праці  вітчизняних і зарубіжних 

вчених: В.І. Благодатного,  Б.В. Губського, В.В. Зіновчука, В.І. Лазні, О.І. 

Лебединської, Г.І. Макіна, В.Д.Мельникова, А.А. Побережної, П.Т. Саблука, 

А.Ф. Сєркова, Н.Є. Тимошенко та інших науковців. Проте виникає необхідність 

поглибленого аналізу факторів, що зумовлюють результати діяльності та 

обґрунтування підвищення ефективності виробництва та переробки овочевих 

культур, для активізації ринку їх продукції. 

Мета дослідження – вивчити тенденції розвитку регіонального ринку 

овочевої продукції в Чернігівській області, обґрунтувати пропозиції щодо 

реорганізації галузі для підвищення її глобальної та регіональної 

конкурентоспроможності. 

Кожен регіон, як показує практика, незалежно від рівня свого розвитку 

прагне гарантувати  продовольчу безпеку, тобто забезпечити  достатній 

раціональний рівень харчування для всіх соціальних верств населення за 

нормальних умов та мінімально-необхідний – за надзвичайних обставин. 

Визначальна роль у вирішенні цього питання належить саме сільському 

господарству, а точніше агропромисловому комплексу. Однак сьогодні існують 
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проблеми формування та функціонування регіональних ринків аграрної 

продукції. Це пояснюється рядом специфічних функцій, що виконуються 

агропромисловим комплексом, зокрема: забезпечення важливої складової 

продовольчої безпеки регіону, країни; сировинне забезпечення галузей харчової 

промисловості;  формування значної частини доходів селян;  наповнення 

бюджетів всіх рівнів; вирівнювання регіонального ландшафту 

через кластерну модель розвитку; охорона природи та раціональне 

природокористування; соціальний розвиток сільської місцевості тощо. 

Важливість ринку овочевої продукції в Чернігівській області базується на 

двох наступних факторах: 

1. Ринок овочевої продукції є невід‘ємною складовою продовольчої 

безпеки регіону. 

2. Зазначений ринок забезпечує функціонування виключно важливої 

галузі сільського господарства агропромислового регіону, що обумовлено його 

ресурсним потенціалом. 

Регіональний ринок овочевої продукції можна визначити 

як субринок національного агропродовольчого ринку, функціонування якого 

обумовлюється специфікою ринково-виробничих умов, притаманних певному 

регіону як територіальній одиниці з чітко визначеними межами та 

специфічними економіко-кліматичними умовами ведення господарства. 

Овочевий ринок Чернігівської області характеризується такими 

особливостями: 

1) надвисока вага домогосподарств у структурі виробництва 

плодоовочевої продукції, обумовлена як низькими середньодушовими 

доходами, так і традиційно високою активністю домогосподарств регіону у 

сільськогосподарському виробництві; 

2) тінізація ринку, відсутність ефективної ринкової інфраструктури, 

спекулятивні коливання цін; 

3)  високий рівень споживання овочів в регіоні, що, в свою чергу, 

підвищує як обсяг попиту у натуральному виразі, так і вимоги до якості 

продукції; 

4)  низький рівень зацікавленості виробників (відмова від овочів на 

користь більш ліквідних зернових культур, попри невідповідність природно-

кліматичних передумов для їх вирощування). 

У сучасних умовах стратегічною метою розвитку виробництва овочів має 

стати: 

 покращення інвестиційного клімату; 

 проведення антидемпінгової політики; 

 створення оптимальних за розмірами виробництв – формування 

кооперативів;  

 будівництво нових та модернізація діючих сховищ; 

 підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь; 

 запровадження альтернативних видів палива; 

 раціональне використання машинно-тракторного парку; 
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 застосування ресурсозберігаючих технологій. 

Усе викладене вище дає підстави визначити наявність значних резервів 

підвищення ефективності функціонування регіонального ринку овочевої 

продукції, необхідність розкриття яких також актуалізується у контексті  

глобалізаційних процесів, що розгортаються сьогодні. 

Отже, можна відзначити, що регіональний ринок овочевої продукції 

характеризується ємністю, проте недостатнім рівнем збалансованості попиту та 

пропозиції, несприятливими умовами виробництва і реалізації. 

Нині намітилася тенденція до зростання питомої ваги господарств 

населення у виробництві овочів, зменшення рівня товарності та ролі 

спеціалізованих овочевих  підприємств, зниженні обсягів реалізації. Все це 

вимагає системного підходу до розв‘язання проблем подальшого розвитку  

виробництва овочів як основної сировинної бази, що забезпечує ефективне 

функціонування регіонального овочевого ринку.  

Для цього потрібно вдосконалити державне регулювання розвитку 

овочевого підкомплексу, яке повинно здійснюватись у напрямах розробки 

програм розвитку інфраструктури ринку овочевої продукції й фінансової 

підтримки  овочевих підприємств, сприяння розвитку кооперування, інтеграції, 

запровадження інновацій і збільшення інвестування. 
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FOOD SECURITY AND GLOBAL HUNGER 

 

In recent few years food security has become very important due to lack of 

basic food stuff. Currently, more than 1 billion people all over the word is hunger and 

undernourished. Global population still increases and it´s excepted, that in 2030 it 

will increase by 17 % with the majority of growth occurring in the poorer tropical 

regions, where food insufficiency is most significant. Here arises the major problem – 

how to satisfy the demand for food, because basic food sources and arable land are 

limited. Thus, world food production have to increase by 50 % to satisfy these 

demands. In general, increasing demand of agricultural crops for biofuel production 
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and rising food prices increase the rate of undernutrition in spite of the increasing 

agricultural production. 

According to FAO, food security is ―a situation that exists when all people, at 

all times, have physical, social and economic access to sufficient, safe and nutritious 

food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy 

life― [1]. Food security is built on fourth pillars: food availabiliy, access to food, 

stability of supply and safe and healthy food utilization. Hunger is defined as ―a 

feeling of discomfort or weakness caused by a lack of food, coupled with the desire 

to eat― [2]. 

CAP and the situation in the EU 

Food security in the EU is affected by Common agricultural policy (CAP). 

CAP, which represents agriculture policy for all EU members has changed a lot since 

its started in 1962. In 2012 CAP has 3 priorities – viable food production, sustainable 

management of natural resources and balanced development of rural areas in the EU. 

The main idea of the CAP is to provide reasonable standard of living for farmers, 

quality food for consumers in fair prices and preserve rural heritage. 

The CAP is complemented by securing the global sourcing of raw materials 

and by opening up foreign markets for exporters from the EU member states. This is 

provided by the European trade policy and the bilateral free trade agreements. 

However, these actions still contribute to poverty, hunger and environmental 

destructions, regardless of the many CAP reforms since its inception. 

The EU set up a 1 billion € in Food Facility Program which was operated from 

2009 to 2011 and funded developing countries to take measures to address the high 

food prices. Other initiatives by the EU included ―The World in 2025‖, a research 

effort directed at assessing the major future trends, especially at the level of 

international trade, scarcity of resources, economic development, and poverty. The 

FOODSECURE project is another showcase of the renewed interest of EU 

policymakers in global food security issues [2]. 

Qualitative measures 

The Global Hunger Index is designed by the International Food Policy 

Research Institute  to capture the multidimensionality of food insecurity. The index is 

constructed by equally weighing 3 indicators: the proportion of the population who 

are food energy deficient (based on DES); the percentage of children under five that 

is underweight and the under-five mortality rate of children [4]. 

The Global Food Security Index is compiled by the Economist Intelligence 

Unit, with the help of an expert panel from international organisations and academic 

institutions. The Global Food Security Index takes into account three core dimensions 

of Food Security: affordability, availability, and quality, across 105 countries. So far, 

the dataset has only one round of data, but it will be updated on a quarterly basis [3]. 

Transition region´s opportunities 

The transition region (in the range from Central Europe to Central Asia) 

includes three key global exporters of grain – Russia, Ukraine and Kazakhstan. These 

countries have a potential to meet the challenge of satisfying rising global food 

demand, which will increase by about 70 % by 2050. 
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Figure 1: Overview of the development of annual food price indices  

(2002-2004=100) 
Source: FAO, 2013 [5] 

 

The transition region produced 115 million tons of wheat (21 % of the world´s 

wheat production) in the period 2007 – 2009. Nowadays these countries could supply 

almost half of the world´s traded needs of grain, if they were to realised their 

productive potential. The transition region also plays the significant role in global 

wheat market – 24 % of global wheat exports - mainly by the major wheat exporting 

countries such as Kazakhstan, Russia and Ukraine. 

Table 1: Overview of global agriculture land in % 

Agricultural land (% of total land area) 

Region of the world 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Arab World 40,12 40,16 40,10 40,04 40,08 36,43 

East Asia & Pacific (all income levels) 50,00 49,33 49,08 48,91 48,62 49,09 

Europe & Central Asia (all income levels) 29,52 29,30 29,42 29,38 29,27 29,28 

European Union 45,82 44,62 45,50 45,16 44,81 44,61 

Latin America & Caribbean (all income levels) 36,03 36,23 36,40 36,37 36,53 36,73 

Middle East & North Africa (all income levels) 33,36 33,39 33,32 33,31 33,37 33,39 

North America 26,03 26,19 26,25 26,07 26,00 25,98 

South Asia 54,86 54,70 54,60 54,66 54,64 54,66 

Sub-Saharan Africa (all income levels) 44,45 44,54 44,77 44,72 44,90 43,54 

World 37,86 37,75 37,80 37,72 37,70 37,46 

Source: WORLDBANK, 2013 [6] 

 

Generally in the transition region, exporting countries banned, taxed or 

restricted the exports of basic food to secure their domestic supply of grains and 

protect consumers against increasing food prices and importing countries reduced 

import constraints. 
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The governments intervened to minimize food price inflation, e. g. price 

control in Russia in 2008 on the prices of bread, milk, sunflower oil and eggs. Also in 

Kyrgyzstan, bread and other primary products were sold in lower prices to the poor. 

FAO estimates, that 90 % of total cereal production (in 2050 when food 

demand will increase by about 1 billion extra tones of cereals and 200 million extra 

tones of meat) will have to come from grains in yields and growing intensity and only 

10 % from the expansion of arable land. 

In this globalised era of the 21-st century, lot of determinants of food security 

need multilateral agreements and actions for an effective solutions. Probably main 

solutions in food security would be more investments to agriculture and food 

industry, which can create increasing productivity, quality growth, competitiveness, 

vertical cooperation and coordination; more investments to infrastructure and 

education (it could reduce labor mobility) and improving the environment policy and 

reforms (taxes, loans, quotas).  
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НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 

 

Сучасний соціально-економічний розвиток держави залежить від 

стабільного регіонального розвитку. Основу фінансового забезпечення 

регіонального розвитку в Україні становить бюджетна політика. Однією з 

найважливіших складових бюджетної політики держави є політика 

міжбюджетних відносин. Оптимальне їх функціонування стимулює 

регіональний розвиток, а тому підтримує соціальну стабільність в Україні через 

механізм перерозподілу частки національного багатства в розрізі 

адміністративних одиниць та, відповідно, верств суспільства. Розвиток 

міжбюджетних відносин є головним завданням державного управління 

фінансовим забезпеченням соціально-економічного розвитку регіонів. 

Досліджуючи напрями реалізації міжбюджетних відносин необхідно 

перш за все визначити їхню сутність та роль в економічній системі України, 

принципи функціонування.  

У Бюджетному кодексі України міжбюджетні відносини тлумачаться 

саме як ―відносини між державою, Автономною Республікою Крим та місцевим 

самоврядуванням щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими 

ресурсами, необхідними для виконання функцій, передбачених Конституцією 

та законами України‖ [1]. 

Механізм міжбюджетних відносин є певною системою принципів, 

інструментів та методів управління господарськими зв'язками, в які вступають 

суб‘єкти цих відносин. До структури такої системи входять три блоки: 

 принципи міжбюджетного співробітництва – централізм та повна 

фіскальна децентралізація;  

 сукупність конкретних методів та інструментів регулювання; 

 інституційно-правові структури [2, с. 294]. 

З 2001 р. основою надання фінансової допомоги місцевим бюджетам у 

рамках реалізації системи міжбюджетних відносин стало застосування 

формульного підходу, де надання міжбюджетних трансфертів (переважно 

дотацій вирівнювання) з бюджету вищого рівня до бюджетів нижчого рівня 

передбачено лише в тому разі, коли витратна частина певного бюджету 

перевищує дохідну [3]. 

За даними Міністерства фінансів України у І півріччі 2012 р. з 

державного бюджету до місцевих бюджетів було перераховано майже 50,0 

млрд. грн. міжбюджетних трансфертів, що становить 45,0 % річного плану. З 

них до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 47,0 % річного плану, до 

спеціального фонду – 15,8 % від запланованого на рік обсягу [4]. 
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Основні напрями бюджетної політики на 2013 р. [3], розроблені 

відповідно до положень ст. 33 Бюджетного кодексу України, ґрунтуються на 

положеннях Програми економічних реформ на 2010–2014 рр. ―Заможне 

суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава‖, 

враховують прогнозні й програмні документи економічного та соціального 

розвитку держави й соціальні ініціативи Президента та спрямовані на подальшу 

дерегуляцію, зменшення фіскального навантаження й упровадження реформ у 

бюджетній сфері, удосконалення системи міжбюджетних відносин.  

При цьому необхідно також зазначити, що на сучасному етапі розвитку 

економіки України, коли все більшого посилення набувають євроінтеграційні 

процеси, необхідною умовою є врахування положень європейського 

законодавства щодо реалізації системи міжбюджетних відносин. Основним 

нормативним документом, що закріплює положення про повноваження органів 

місцевого самоврядування в європейському просторі, є Європейська хартія. 

Порівнюючи повноваження органів місцевого самоврядування України з 

відповідними повноваженнями в європейських країнах, важливо зазначити, що 

в останніх, відповідно до Європейської хартії, функціонування органів 

місцевого самоврядування має демократичний характер, тоді як в Україні 

превалює централізація, що є пережитком командно-адміністративного устрою 

[5, с. 183]. 

Отже, змістовно міжбюджетні відносини включають такі основні рольові 

функції у реалізації фінансової політики держави: правову основу суб'єктів 

міжбюджетних відносин з приводу розмежування і закріплення бюджетних 

повноважень;економічну основу з приводу формування доходів, розподілу і 

використання за цільовим призначенням бюджетних коштів та збалансованість 

бюджетів за доходами і видатками.  

Заходами вдосконалення системи міжбюджетного вирівнювання, на нашу 

думку, є демократичний характер дій органів місцевого самоврядування, а 

також виділення цільових коштів під конкретні програми, а не відповідним 

органам. 
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Медичне страхування актуальне у всьому світі, адже здоров‘я людей є 

основою економічних, соціальних та культурних аспектів розвитку держави. 

Медичне страхування поділяється на два види: обов‘язкове – страхування, яким 

займається державний орган, та добровільне страхування, яке базується на 

комерційній основі. 

За умов договору добровільного медичного страхування застрахований 

отримує певні види медичних послуг в тих розмірах, за які було сплачено 

страхову премію. Добровільне страхування забезпечує страхувальникам 

медичне обслуговування, вищої якості, що відповідає індивідуальним вимогам 

клієнта, участь у програмах добровільного медичного страхування не 

регламентується державою і залежить від потреб і можливостей страхувальника 

[1, с. 197]. Виникнення добровільної форми медичного страхування обумовлено 

тим, що спектр послуг обов‘язкового медичного страхування досить 

обмежений. 

Програми добровільного медичного страхування передбачають заходи, 

які розширюють можливості й поліпшують умови надання профілактичної, 

лікувально-діагностичної та реабілітаційної допомоги населенню. До цієї 

роботи через систему добровільного медичного страхування вдається залучити 

медичні кадри високої кваліфікації, що дає змогу підвищити якість медичних 

послуг [2, с. 32].  

Добровільне медичне страхування може бути як індивідуальним, так і 

колективним. При індивідуальному страхуванні страхувальником є окремий 

громадянин, який уклав угоду зі страховиком, за рахунок власних коштів. 

Послугами колективного страхування користуються підприємства та 

організації, які бажають застрахувати своїх працівників. 

Виходячи з того, що медичне добровільне страхування може бути 

індивідуальним і колективним, то фінансування даного виду страхування 

здійснюється за рахунок особистих коштів громадян або доходів і прибутку 

підприємств. Розміри внесків встановлюються за участі та згоди обох сторін 

страхування – страховика і страхувальника. На розмір страхових внесків 

впливає об‘ємний обсяг факторів, в залежності від галузі господарства, 

території країни та особистих характеристик громадянина: вік, стан здоров‘я, 

рівень забрудненості навколишнього середовища, умови праці, кліматичні 

особливості. Тобто, враховуються усі фактори, які можуть вплинути на стан 

здоров‘я людини.  

За обов‘язковим медичним страхуванням ставки страхових платежів 

повинні покривати затрати на виконання програм медичного страхування і 

забезпечувати рентабельну діяльність страхової медичної організації [3, с. 141].  
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Програма медичного страхування, з метою здійснення ефективної 

діяльності, передбачає систему штрафних санкцій. Штрафні санкції стягуються 

у таких випадках: 

– якщо захворювання або травма людини викликані внаслідок 

ігнорування можливості запобігання цієї ситуації; 

– при виявленні фізичних або психічних відхилень внаслідок куріння або 

зловживання алкогольними напоями; 

– невиконання призначень лікаря або необґрунтоване припинення 

процесу лікування;  

– недотримання правил техніки безпеки на виробництві.  

Штрафні санкції стягуються шляхом вирахування із заробітної плати 

фіксованої суми або ж складають певну частину вартості медичних послуг, що 

надаються по каналах обов‘язкового медичного страхування [3, с. 143]. 

На думку науковця Стеценко В.Ю., добровільне медичне страхування 

може бути:  

– безповоротним, коли вартість договору страхування розраховується 

окремо для кожного застрахованого після медичного огляду та визначення 

стану здоров‘я; якщо сума витрат на лікування перевищує договірну, додаткові 

витрати здійснюються за рахунок страхової організації; 

– повторним, коли сума договору страхування є середньостатистичною; 

якщо сума витрат на лікування опинилася меншою, то кошти що залишилися 

повертаються страхувальнику, за виключенням суми страхового ризику; 

– у вигляді оплати за додаткові послуги; 

– преміальним [4, с. 158]. 

Таким чином, добровільне медичне страхування є досить 

розповсюдженим в Україні, тому що спектр послуг добровільного страхування 

значно ширший ніж можливості обов‘язкового страхування. Фінансування 

добровільного медичного страхування здійснюється за рахунок особистих 

коштів громадян та прибутку підприємств, розмір яких встановлюється з 

урахуванням екологічних, побутових та виробничих факторів. 
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ОСНОВНІ МЕТОДИКИ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 

 

Невід‘ємною та вагомою складовою оцінки та аналізу клімату у страховій 

компанії є рейтингова оцінка. Рейтингова оцінка застосовується з метою 

визначення ряду важливих показників страхової організації: рівня надійності, 

професіоналізму, платоспроможності та фінансової стійкості, позиції на 

міжнародному та національному ринках. Висока рейтингова оцінка формує 

конкурентний імідж учасникам страхових відносин, а також дає змогу 

інвесторам адекватно оцінити рівень ризику окремих страхових компаній. 

Рейтинговою оцінкою та присвоєнням рейтингу страховим компаніям 

займаються спеціалізовані рейтингові агентства. Довіра до агентства, а отже і 

до його методики рейтингування, базується на тому, наскільки присвоєні 

рейтинги втілюються у практичній діяльності. 

Ткаченко Н.В. зазначає, що відомі міжнародні рейтингові агентства 

мають відповідну статистику за період близько 100  років [1, c. 70]. Статистичні 

дані такого обсягу, цілком переконливо розкриють ефективність та надійність 

методики присвоєння рейтингу. 

Побудова рейтингової оцінки є трудомістким і кропітким процесом, що 

вимагає високої кваліфікації експертів і ретельної підготовки даних. З іншого 

боку відсутність строго формалізованих методик визначення рейтингової 

оцінки, а також можливість маніпулювання даними звітності, породжують 

певні труднощі й призводять до необ‘єктивності оцінки [2, c. 179]. 

Фахівці рейтингового агентства оцінюють діяльність страхових компаній 

базуючись на широкому спектрі кількісних та якісних факторів: аналіз стану 

страхової галузі, аналіз якісних характеристик компанії, аналіз кількісних 

показників компанії. 

Для того, щоб визначити об‘єктивний рейтинг страхової компанії 

необхідно застосовувати методи, в основі яких закарбована реальна та коректна 

інформація, яка стосується статистичних даних та інших відомостей про 

компанію в цілому. 

До основних формалізованих показників, які дають змогу оцінити 

рейтинг страхової компанії відносяться: 

 відкритість рейтингової системи оцінки, яка передбачає широкий 

доступ до вихідних даних об‘ємному колу фахівців; 

 відтворюваність даних рейтингових оцінок можна забезпечити 

базуючись лише на статистичних даних, не використовуючи метод експертних 

оцінок; 

 корельованість результатів з «авторитетними» рейтингами [3, c. 50]; 

 особливості динаміки рейтингу, та його особливості в часі.  
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З часом змінюється фінансовий стан страхових компаній, у зв‘язку з цим 

змінюється і положення у рейтингу, але за сприятливих умов на ринку за 

короткий термін рейтингова ситуація не зазнає суттєвих змін. Тому, хаотичне 

переміщення позицій більшості компаній в рейтингу впродовж року більш ніж 

на чверть, можна розцінювати як показник недосконалості рейтингової системи 

[3, c. 51].  

Розпорядженням Держфінпослуг від 17 березня 2005 року № 3755 «Про 

затвердження Рекомендацій щодо аналізу діяльності страховиків»  в практику 

діяльності страховиків було запроваджено тести раннього попередження на 

основі критеріїв, які використовуються регуляторами Європи,  США та Канади 

[4, c. 105]. Сутність тестів раннього попередження полягає у порівнянні 

фактичних фінансових показників діяльності страхових компаній. 

За результатами тестування страховикам можуть присвоюватися такі 

оцінки, які характеризують їх стан:  

– «1» (стійкий) – фінансові показники знаходяться на високому рівні;  

– «2» (задовільний) –  відсутні істотні проблеми,  фінансові показники 

знаходяться на середньому рівні;  

– «3» (граничний) – фінансовий стан викликає побоювання, фінансові 

показники знаходяться на рівні значно нижчому за середній;  

– «4» (незадовільний) – вважається неприпустимим, фінансовий стан 

дуже нестабільний [4, c. 105].  

Тести раннього попередження базуються на визначенні відносних 

показників, що є позитивною рисою. Але недолік тестів полягає у тому, що 

доступ до результатів обмежений, тобто страхувальник на основі цього тесту не 

зможе адекватно оціни стан страховика. 

Отже, на сьогодні в Україні актуальним є питання удосконалення або 

впровадження нових методик рейтингової оцінки діяльності страхових 

компаній. Методи рейтингової оцінки повинні ґрунтуватися на достовірній 

інформації. Лише за цієї умови можливе присвоєння коректного рейтингу. Нові 

методики оцінки рейтингів страховиків призведуть до ряду позитивних 

наслідків: доступність інформації усім учасникам фінансового ринку, 

сприятливий клімат на страховому ринку, покращення страхових рейтингів, 

зростання рейтингової культури. 
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УПРАВЛІННЯ НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

На сучасному етапі діяльності необоротні активи, являються тим 

інструментом, який дає можливість вести господарську діяльність, здійснюючи 

велику кількість оборотів оборотних активів. До складу необоротних активів 

входять основні засоби, незавершене виробництво, нематеріальні активи, 

довгострокові фінансові інвестиції, відстрочені податкові активи та інші, які є 

одним з найважливіших факторів будь-якої діяльності, їх стан і ефективне 

використання прямо впливає на кінцеві результати та дозволяють 

максимізувати прибуток підприємства. 

Система управління необоротними активами підприємства є важливим 

елементом підвищення ефективності діяльності підприємства, оскільки 

розробка і впровадження раціональних підходів в управлінні необоротними 

активами забезпечують стійкість фінансового стану, кредитоспроможність, 

інвестиційну привабливість вітчизняних підприємств.  

Управління необоротними активами – це процес спостереження, фіксації, 

відтворення та впливу на необоротні активи з метою найбільш ефективного їх 

використання в підприємницькій діяльності. 

Управління необоротними активами підприємства є достатньо складним 

процесом, який включає розробку стратегії розвитку даного підприємства. 

Проте існують проблеми, які полягають в тому, що немає єдиних рекомендацій 

чи підходів, які б допомогли підприємствам управляти розвитком необоротних 

активів для підвищення ефективності діяльності, випуску 

конкурентоспроможної продукції, завоювання нових ринків, впровадження 

інновацій тощо. 

Основною метою управління необоротними активами є забезпечення 

умов вчасного оновлення, модернізації і підвищення ефективності їх 

використання [1, ст. 339-350]. 

Управління необоротними активами передбачає наступне: 

1. Забезпечення вчасного оновлення та модернізації необоротних активів 

в процесі їх використання - інформацію надає правильно організований 

бухгалтерський управлінський облік. На підставі зведених або аналітичних 

облікових даних (наприклад, про амортизацію необоротних активів) можна 

здійснити будь-які розрахунки для прийняття управлінських рішень. 

2. Визначення розміру потреб в прирості необоротних активів - 

здійснюється лише у вартісних показниках з використанням формул, де 

береться до уваги загальна потреба у необоротних активах підприємства 

відповідно до запланованого обсягу його господарської діяльності; їх наявність 

на початок звітного періоду; запланований обсяг вибуття необоротних активів у 

зв‘язку з їх моральним та фізичним зносом. 
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3. Визначення форм задоволення потреб в прирості необоротних активів - 

може проводитися наступними способами: 1) шляхом придбання нових видів 

необоротних активів у власність підприємства; 2) шляхом укладання договору 

оренди або лізінгу. 

4. Забезпечення підвищення ефективності використання необоротних 

активів - здійснюється шляхом прийняття управлінських рішень, які 

ґрунтуються на розрахунку та аналізі таких показників, як рентабельність та 

фондовіддача. 

5.Формування оптимальної структури джерел фінансування необоротних 

активів - здійснюється на основі аналізу даних про можливість залучення 

власного і довгострокового позикового капіталу. 

Для підвищення ефективності управління необоротними активами 

підприємства необхідно здійснити наступні заходи [2, с.184-187]: 

1)  оптимізувати склад і структуру основних засобів підприємства; 

2)  поліпшити технічний стан основних засобів шляхом введення в 

експлуатацію нового устаткування, проведення реконструкції та модернізації 

застарілого устаткування, що забезпечить швидке оновлення активної частини 

основних виробничих фондів; 

3)   обрати альтернативні джерела фінансування основних засобів, які 

найбільш вигідні для підприємства; 

4)    підвищити фондовіддачу шляхом освоєння нових потужностей; 

5) обрати оптимальні методи нарахування амортизації, які сприятимуть 

реалізації економічної та науково-технічної стратегії підприємства; 

6)    придбати основні засоби за схемою фінансового лізингу, яка має 

переваги у порівнянні з банківським кредитом. 

Отже, процес управління необоротними активами підприємства відіграє 

важливу роль в діяльності підприємства, оскільки саме від прийняття 

ефективних управлінських рішень керівництва стосовно необоротних активів 

підприємства залежить подальша діяльність та конкурентоспроможність 

підприємства. 
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ФОРМУВАННЯ ЛІЗИНГУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Формування сучасної ринкової економіки зумовлює необхідність 

глибоких структурних змін у промисловості України [2]. Вирішення цього 

питання безперечно пов‘язано із використанням інших форм фінансування 

вкладень на придбання машин, споруд, будівель виробничого призначення, 

іншого рухомого та нерухомого майна. Більшість країн такою формою сьогодні 

бачать лізинг. 

Термін «лізинг» має багато пояснень. Це зумовлено, насамперед, 

відсутністю єдиного визначення, що є наслідком складності змісту та 

відмінностями у нормативно-законодавчому трактуванні поняття у різних 

країнах. 

З англійської ―leasing‖ найчастіше перекладається як ―брати в оренду‖, 

―наймати‖ [2]. У нашому ж законодавстві лізинг визначається як господарська 

діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових 

коштів. Європейська федерація визначає лізинг як договір про оренду заводу, 

промислових товарів, нерухомості для використання їх у виробничих цілях 

орендатором, в той час, як товари купуються орендодавцем і він зберігає право 

власності. 

Маючи на прикладі дані визначення, можна підсумувати, що лізинг – це 

кредит, який надається в товарній формі лізингодавцем лізингоодержувачу. 

Лізинг є схожим з банківським кредитом на придбання основних фондів. 

Різниця полягає у виконуваних функціях. Отже, існують такі функції лізингу: 

1. Фінансова – підприємству надаються податкові та амортизаційні 

пільги, суб‘єкт звільняється від одномоментної повної оплати ОФ, а орендна 

плата зараховується як витрати, що веде до зменшення оподаткованого 

прибутку. 

2. Виробнича – полягає у кооперативному вирішенні проблеми 

модернізації виробництва. 

3. Збутова – полягає у збільшенні кількості споживачів продукції. 

Лізинг фінансує повну вартість ОФ, на відміну від банківського кредиту, 

який покриває лише 60-70%. 

Привабливість лізингу для підприємців полягає в можливості отримати 

необхідне для господарської діяльності майно за відсутності достатніх коштів 

для його купівлі та на умовах, вигідніших, ніж за договором купівлі-продажу 

[1]. Лізинг дає можливість отримати додаткові інвестиції від іноземних 

партнерів у вигляді машин та устаткування, які є необхідними для виробництва. 

Існують різні моделі участі промислового підприємства у лізингових 

операціях. Розглянемо моделі участі відповідно до напряму руху предмету 

лізингу. 
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1. Активна – рух предмету лізингу відбувається від промислового 

підприємства до іншого суб‘єкта лізингових операцій [1]. Використовуючи цю 

модель виробниче підприємство може виступати у ролі лізингодавця, тобто 

лізинг надається лізингоодержувачу на користування з метою отримання 

прибутку; або у ролі продавця, тобто лізинг надається посереднику, після чого 

передається лізингоодержувачу. 

2. Пасивна – предмет лізингу надходить від лізингодавця у право 

володіння та користування лізингоодержувачу, яким виступає промислове 

підприємство[3]. 

При використанні пасивної моделі промислові підприємства залучаються 

до лізингу з метою оновлення ОВФ, користування гнучкою формою оплати, 

одержання фінансування з альтернативних джерел, уникнення старіння 

обладнання. 

3. Нейтральна – промислове підприємство надає додаткові послуги по 

обслуговуванню предмету лізингу, тобто бере опосередковану участь у 

лізингових операціях. Ця модель участі промислових підприємств у лізингових 

операціях дозволяє їм отримувати додатковий дохід,  розширювати коло послуг 

та збільшувати клієнтську базу [3]. 

Отже, лізинг є унікальним комплексом майнових відносин, що 

відрізняється гнучкістю та адаптацією до умов господарювання. Підприємство, 

використовуючи правильні моделі лізингу, може досягти поставлених цілей та 

задач, а також оптимізувати використання фінансових, трудових, 

інформаційних ресурсів, що забезпечить підприємству конкурентну перевагу.   
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Останніми роками у світовій практиці лізинг набуває статусу дедалі 

поширенішого способу кредитування підприємств, оскільки є альтернативою 

до залучення позикового капіталу та передбачає економію коштів на купівлі 

майна. Водночас лізинг є більш гнучким кредитом.  В той час як в Європі в 

лізинг продається кожен третій автомобіль, то в Україні – кожен двадцятий. 
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Згідно з оцінками експертів в 2012 році збільшення обсягів кредитування 

році склало менше 5%. Банки у значних обсягах списували проблемну 

заборгованість та проводили очистку балансів, щоб виконати нормативи 

резервування. Попри тенденцію до виходу з України іноземних банків (крім 

російських), лізинговий бізнес зріс майже на 24%. [1]. Проте ще не так давно, у 

2009 році, спостерігався пік падіння на лізинговому ринку України – лізингова 

ними компаніями було реалізовано лише близько 2,5млрд. грн..  

Починаючи з 2010 року активність проведених операцій почала зростати 

майже вдвічі, що багато в чому завдячує спільним програмам лізингових 

компаній разом із відомими транспортними виробниками. Такі програми 

дозволяють придбати автомобіль за ставками від 2,5% річних в гривнях. 

Порівнюючи кредит та лізинг, лізингодавці акцентують на мінімальні первинні 

затрати – авансовий платіж від 20% тільки за вартість автомобіля без 

додаткових витрат на реєстрацію, каско.  

За даними Асоціації  «Українське Об‘єднання Лізингодавців» в  десятку 

найбільших  за розміром лізингового портфелю  компаній-членів входять 

наступні [1]. 

 
Рис.1. Рейтинг членів Асоціації  «Українське Об‘єднання Лізингодавців» 

  

На заваді формування ефективного ринку лізингових послуг постають 

чимало проблем. Недостатність стартового капіталу для самофінансування, 

недостатня фінансова стійкість лізингодавців, короткотерміновість дії угод 

стримують активізацію лізингових угод в країні. Виражене тяжіння 

вітчизняного лізингового ринку від імпорту об‘єктів лізингу. На лізинговому 

ринку відсутнє саморегулювання та нерозвиненість інфраструктури, а доступ 

до нього ринку обмежений для самих виробників об‘єктів ринку [2]. 

 Важливим кроком повинно стати стимулювання банків у кредитуванні 

лізингових операцій шляхом зменшення ставки на прибуток для банків до 10%. 

Для зменшення фінансового навантаження на учасників лізингової угоди 

доцільно знизити вартість кредитних ресурсів до ставки не більше 20% річних, 

та зменшити вартість нотаріального оформлення. Податкові стимули повинні 

передбачувати пришвидшену норму амортизації для об'єктів лізингу, 

застосування спрощеної процедури повернення майна [3].  
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ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СЕРЕДНІХ  І МАЛИХ 

ПІДПРИЄМСВТ В УКРАЇНІ 

 

Невід'ємною складовою частиною сучасного ринкового господарства є 

мале та середнє підприємництво, яке надає економіці певну гнучкість, мобілізує 

крупні фінансові і виробничі ресурси населення, акумулює в собі потужний 

антимонопольний потенціал, служить серйозним фактором розв'язання 

соціальних завдань. Але, на розвиток малого та середнього підприємництва в 

Україні негативно впливають проблеми недосконалості й обтяжливості системи 

оподаткування, адміністративні перешкоди у сфері підприємництва, 

неврегульованість питань фінансування і кредитування, зокрема 

мікрокредитування підприємництва, практична відсутність державної 

фінансової допомоги, нерозвиненість інфраструктури підтримки 

підприємництва. Усунення цих проблем та створення сприятливих умов для 

розвитку підприємництва потребує впровадження в практику господарювання 

нових методів регулювання економіки, які повинні враховувати ринкові 

відносини. 

В Україні роль підприємництва є винятково актуальною. Розвиток мережі 

підприємницьких структур і передусім малих і середніх підприємств сприяє 

вирішенню гострих для економіки України проблем переходу до ринку. Однак 

становлення підприємницького сектору натрапляє на серйозні труднощі, 

пов'язані з формуванням сприятливого макроекономічного середовища. 

Важливо усвідомлювати, що для нормального функціонування 

підприємницького середовища мають бути забезпечені такі обов'язкові умови:  

-   стабільна національна кредитно-грошова система; 

- пільгова система оподаткування, що сприяла б швидкому припливу 

фінансових коштів у сферу бізнесу; 

- активно діюча система інфраструктурної підтримки підприємницької 

діяльності (комерційні банки, товарно-сировинні біржі, страхові компанії, 

науково-консультативні та навчальні центр загального розвитку 

підприємництва, менеджменту, маркетингу тощо); 

- державна підтримка підприємництва в галузі фінансів і матеріально-

технічного забезпечення (особливо під час започаткування та становлення); 

- ефективний захист промислової та інтелектуальної власності; 
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- спрощена процедура регулювання підприємницької діяльності 

державними органами управління національним господарством; 

- правова захищеність підприємництва; 

- формування в суспільстві привабливого іміджу підприємництва, 

толерантного ставлення до його тимчасових невдач. 

Основними заходами держави у сфері фінансово-кредитної підтримки 

мають стати: 

1)    Надання допомоги підприємцям у формі стартового капіталу; 

2)  Стимулювання комерційних банків, інших кредитних установ і 

організацій щодо фінансування підприємництва; 

3) Запровадження системи гарантованих цільових позик під 

підприємницькі проекти. Позики можуть видавати місцеві комерційні банки під 

гарантію існуючих і створюваних фондів підтримки бізнесу.  

Отже, податки і механізм фінансового регулювання підприємництва 

відіграють свою певну роль у державному регулюванні і розвитку 

підприємницької діяльності. Аналіз досліджень політики підтримки, 

розвинених країн у цьому напрямку показує, що головна її мета – 

збалансування інтересів держави і бізнесу. Для здійснення державного 

регулювання в малому та середньому підприємництві потрібно застосувати 

спеціальне законодавство, розробити й реалізувати систему цільових програм 

фінансового, інформаційного, технологічного, зовнішньоекономічного 

сприяння розвитку цього сектора економіки. 

У цих програмах використати особливі схеми фінансування, прийняти 

заходи щодо вирівнювання положення та розвитку малих і середніх 

підприємств на ринку порівняно з більшими. 
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ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ У СТРУКТУРІ КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 

Досить часто, науковці досліджуючи структуру кредитного ринку,  

основну увагу акцентують на фінансовому кредитуванні, основу якого складає 

кредитування банківськими та небанківськими фінустановами. Однак не можна 

оминати увагою і те, що державний кредит є важливою частиною кредитного 

ринку України, оскільки забезпечує великі обсяги надходження фінансових 

ресурсів в державу з-за кордону, допомагає реалізовувати соціально значущі 

інвестиційні проекти всередині країни та дозволяє розвивати пріоритетні галузі 
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економіки держави. Проте на відміну від фінансового кредитування, державний 

кредит – це, зазвичай, неприбуткова діяльність. 

У структурі кредитного ринку держава, в особі державних органів 

управління, виконує роль регулятора. Разом з тим, вона може бути 

позичальником або кредитором. У випадку, коли держава виступає однією із 

сторін кредитних відносин, йдеться про державний кредит. 

Державний кредит досить складна та багатогранна  економічна категорія: 

з одного боку – це одна із важливих ланок державних фінансів, що входять у 

структуру фінансової системи України, а з іншого – це частина кредитного 

ринку, який, у свою чергу, є складовою фінансового ринку держави.  

Матеріально речовим втіленням державного кредиту є рух позичкового 

капіталу у результаті вторинного перерозподілу валового внутрішнього 

продукту. Особливістю такого руху є те, що кошти, які мобілізуються за 

допомогою державного кредиту, не формують окремого фонду, а 

перерозподіляються, як правило, через бюджет. Конкретними формами прояву 

державного кредиту є державні позики (забезпечені випуском цінних паперів 

чи залучені на підставі угод) та гарантії. Тому найчастіше держава виступає у 

ролі позичальника, однак може бути також кредитором і гарантом. 

Відносини у сфері державного кредиту можна класифікувати за змістом 

здійснюваних операцій на активні і пасивні. Коли держава залучає на умовах 

кредиту грошові кошти інших суб'єктів фінансових правовідносин для 

вирішення завдань соціальної та економічної спрямованості, наприклад на 

покриття дефіциту державного бюджету України, то мають місце пасивні 

операції, а при розміщенні державних грошових коштів на умовах кредиту – 

активні операції [2].    

Таким чином, державний кредит — це складна інтегрована категорія, яка 

за внутрішньою сутністю та економічною природою поєднує характерні 

особливості двох видів грошових відносин — державних фінансів і кредиту. Це 

зумовлює багатоплановий характер взаємодії державного кредиту із державним 

бюджетом та рухом позикового капіталу. 

Суб'єктний склад правовідносин з приводу державного кредиту досить 

багатоманітний. Однак на відміну від правовідносин по банківському кредиту, 

суб'єкти державного кредитування є нерівноправними, оскільки основним 

методом регулювання правовідносин по державному кредиту є метод 

державно-владних рішень. У цих відносинах держава в односторонньому 

порядку встановлює, а також змінює без згоди інших сторін умови державного 

кредиту: терміни повернення, підстави припинення і зміни відносин, величину 

відсотків та терміни їх виплат й ін.  

Узагальнивши думки вчених щодо форм державного кредиту, пропонуємо  

їх наступну класифікацію:  

1. Державне кредитування юридичних та фізичних осіб, що здійснюється на 

підставі кредитних угод. 

2. Державні запозичення, які залучаються державними органами 

управління шляхом розміщення державних боргових цінних паперів або 

через укладання кредитних угод на внутрішньому та зовнішньому ринках. 
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3. Мобілізація коштів через систему державних ощадних установ. 

4. Держані гарантії, що надаються урядом підприємствам і установам з 

метою залучення кредитних ресурсів.  

5. Використання коштів позикового фонду. 

Державний кредит є однією з форм руху позикового капіталу, в ході 

якого відбувається вторинний перерозподіл вартості валового внутрішнього 

продукту і частини національного продукту. Окрім того, зважаючи, що 

державне кредитування спонукає до руху позикового капіталу, він є 

невід‘ємною частиною кредитного ринку України. 

Можемо стверджувати, що державний кредит став обов'язковим 

елементом фінансово-кредитної системи України, тому уряду України варто 

бути обережним при формуванні державного кредиту, оскільки його 

нарощування неминуче призводить до зростання державного боргу, що в свою 

чергу, буде спонукати до зростання податкового тягаря та витоку капіталу за 

кордон. Крім того, активний вихід держави на кредитний ринок часто 

призводить до істотного зростання напруги на ньому, погіршенню умов для 

інших позичальників (наприклад, зростанню процентних ставок, зростанню 

валютного курсу) [3]. 

Отож, основними особливостями державного кредиту є: 

1. Державний кредит - це окрема ланка державних фінансів та, одночасно, 

частина кредитного ринку України. 

2. Держава переважно виступає позичальником, рідше кредитором та 

гарантом. 

3. Умови кредитних угод визначаються в односторонньому порядку 

державою на засадах державно-вольових рішень. 

4. Державне кредитування, зазвичай, є неприбутковою діяльністю, а 

спрямоване на вирішення соціально-економічних проблем країни. 

5. Основною метою державних запозичень є покриття дефіциту державного 

бюджету. 

6. Державний кредит призводить до формування державного боргу. 

7. Державна кредитна політика повинна формуватися разом з державною 

борговою політикою. 

Таким чином, державний кредит, як економічна категорія, має досить 

складний, багатоплановий характер, що дозволяє говорити про його 

комплексний характер, який включає норми не тільки фінансово-правової, але й 

іншої кредитної сфери.  
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ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 

Фондовий ринок як складова фінансового ринку традиційно вважається 

забезпечувальною ланкою всієї фінансової системи держави, що актуалізує 

питання підвищення ефективності його діяльності в Україні. Так за 1997 – 2011 

роки він зріс в 25 разів. Станом на 2011 рік обсяг торгів на ринку цінних 

паперів України перевищив майже в 1,5 рази показник 2010 року і становив 

2171,10 млрд. грн., перевищивши ВВП на 854, 50 млрд. грн. [1]. 

 Але поряд з позитивними аспектами динамічного розвитку українського 

фондового ринку є спектр невирішених проблем, які деформують та стримують 

підвищення ролі ринку цінних паперів України в процесі розподілу капіталу.  

По-перше, відсутність взаємодії фондового ринку з реальним сектором 

економіки. Статистичні дані свідчать, що темпи динаміки ринку цінних паперів 

України значно випереджали темпи динаміки реального сектора за останні 

дванадцять років (1999-2011 роки). Зростання вітчизняного фондового ринку 

має передусім спекулятивний характер. Це пояснюється значною перевагою 

неорганізованого ринку над організованим (80-90%)  [2, с. 37]. 

По-друге, домінування первинного сектора фондового ринку над 

вторинним. На сьогодні і досі відзначається пріоритет первинного ринку 

корпоративних цінних паперів (перевищення первинного ринку цінних паперів 

майже в четверо над вторинним). Фактично це ринок емітованих цінних 

паперів, а не тих, що перебувають в обігу. Такий ринок характеризується 

низьким рівнем обертання цінних паперів і здебільшого обслуговує процеси 

перерозподілу власності, на відміну від ринків розвинених країн, які 

забезпечують залучення інвестицій для розвитку реальної економіки.  

По-третє, вузька номенклатура цінних паперів на фондовому ринку - 

значна перевага на ньому акцій, облігацій та інвестиційних сертифікатів й 

обмеженість інших видів фінансових інструментів. Така ситуація є критичною з 

точки зору диверсифікації фінансових ризиків при інвестуванні у фінансові 

активи, що зменшує попит залучення та генерування додаткового капіталу 

суб‘єктами господарювання за допомогою інструментів фондового ринку. 

Інвестиційна якість більшості цінних паперів, що перебувають в обігу, 

залишається низькою через відсутність ефективного захисту прав інвесторів у 

цінні папери, незацікавленість потенційних інвесторів придбати цінні папери 

через низький рівень корпоративного управління.  

По-четверте, неструктурована інфраструктура організаторів торгівлі на 

фондовому ринку. Невиконання біржовим ринком своєї головної 

макроекономічної функції - визначення справедливих цін фінансових 

інструментів є найбільшою проблемою українського фондового ринку. 

Порівняно із країнами з розвиненою ринковою економікою рівень потужності 

розвитку фондових бірж України, показником якого є капіталізація, 
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надзвичайно низький і становить лише 0,4 % від сукупного світового ВВП, у 

той час як у США – 21,1 %, Японії – 7 %, Німеччині – 4,5 %, Африці – 3,2 %, 

Росії – 2,6 %. Такий низький рівень ефективності біржової торгівлі України 

зумовлений відсутністю національної програми її розвитку та законодавчого 

регламентування, незавершеністю процесу реформування економіки України, а 

також тим, що більшість вітчизняних підприємств не є учасниками операцій на 

фондовій біржі [2, с. 39]. 

Вп‘яте, недокапіталізованість фондового ринку. Так за 1998  по 2011 роки 

капіталізація вітчизняного фондового ринку коливалася в межах мінімального 

значення від 0,7% ВВП в 2001 році до максимального свого значення 15,5% 

ВВП у 2007 році. Для більшості розвинених фондових ринків характерна 

капіталізація на рівні понад 40—60% до ВВП, а наприклад, у США 

капіталізація фондового ринку складає 101,2%, Великій Британії — 97,2%, 

Швейцарії — 171%. Капіталізація ринків, які швидко розвивається до них 

відносять: Росію – 70% від ВВП, Польщу – 24%, Угорщина – 30% [2, с. 40].  

У зв‘язку з низьким рівнем капіталізації ринку цінних паперів 

простежується значна волатильність його розвитку.   

Низький рівень капіталоємності фондового ринку України та висока його 

волатильність з‘ясовується дуже малою кількістю на ньому фінансових 

інструментів та концентрацією вкладань у цінні папери незначної групи 

великих емітентів, низьким рівень довгострокового капіталу (так званих 

«довгих грошей»).  

По-шосте, криза системи корпоративного управління, що пов‘язана з 

проблемами структуризації корпоративної власності. До того ж фондовий 

ринок України характеризується інформаційною непрозорістю і 

асиметричністю інформації для інвесторів та всіх учасників ринку, що, в свою 

чергу, знижує попит на залучення додаткового фінансового капіталу з 

використанням цінних каперів. 

По-сьоме, не популяризація фондового ринку серед суб‘єктів 

інвестиційного процесу. Криза довіри – є одним із вагомих чинників низької 

якості корпоративного управління в Україні, а відсутність системи базових 

цінностей перешкоджає дотримуванню балансу інтересів акціонерів, клієнтів і 

суспільства загалом.  

Вирішення визначених проблем функціонування національного 

фондового ринку створить основу для ефективного інвестиційного процесу на 

ринку та зміцнення взаємозв‘язків фінансового та реального секторів економіки 

України. 
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 РАЗВИТИЕ ФОРМ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ В РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Безналичная форма расчетов является самой распространенной среди 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а в последнее время 

достаточно широко используется и физическими лицами.    

 Понятие «безналичные расчеты» определяется как «способ 

урегулирования долговых обязательств без использования наличных денег [2, с. 

17]. Значение безналичных расчетов велико. Организация безналичных 

расчѐтов ускоряет оборот средств и уменьшает издержки обращения. 

Осуществляется разветвленной сетью банков при заинтересованности 

государства в исследовании и регулировании экономических процессов. 

 Под формой безналичных расчетов подразумевается совокупность 

способов платежа и соответствующего документооборота.    

 К стандартным формам безналичных расчетов в России относят: расчеты 

платежными поручениями; по аккредитиву; расчеты инкассовыми 

поручениями; расчеты чеками; расчеты в форме перевода денежных средств по 

требованию получателя средств. В данную классификацию следует включить 

расчеты векселями как самостоятельную форму расчетов. Большинство 

коммерческих сделок осуществляется при помощи платежных поручений. 

Расчеты по аккредитиву, расчеты чеками являются редкими, поскольку более 

сложны с организационной точки зрения.      

 В настоящее время наиболее перспективной и получающей все большее 

развитие становится форма электронных расчетов посредством платежных карт 

и электронных денег.           

 К основным средствам платежа А.В. Трачук относит [3, с. 25]: наличные 

деньги; депозитные деньги (интернет-банкинг, банковские карты); электронные 

деньги (электронные кошельки, сетевые деньги, мобильные деньги).     

 На сегодняшний день существует необходимость резко снизить 

количество наличности – ее высокая доля в денежном обороте ограничивает 

рост экономики страны, которая теряет около 1% ВВП в год [4]. 

Международные сравнения показывают сильную зависимость уровня 

«теневой» экономики от использования наличных денег в стране.   

 По данным банка России количество и объем безналичных платежей, 

проведенных в 2011 году на основании распоряжений, направленных 

клиентами кредитных организаций дистанционно, в том числе с 

использованием платежных карт, возросли на 44,2 и 23,6% соответственно и 

составили 2,6 млрд. операций и 279,7 трлн. рублей [1, с. 54].   

 Активно растет суммарный объем операций по банковским картам. 

Однако граждане карточками и не пользуются вовсе, а лишь снимают 

наличные. Основная причина этого неразвитая инфраструктура: лишь в 
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крупных городах магазины принимают к оплате банковские карточки. 

Присутствует и недоверие к картам со стороны граждан. Другая причина, по 

мнению россиян, состоит в том, что расходы труднее контролировать, если 

оплачивать покупки при помощи банковской карты. Секрет выживаемости 

наличных денег заключается в том, что пользоваться наличными – просто и 

удобно. Наличные деньги предельно надежны.      

 Среди преимуществ использования электронных денег перед наличными 

можно выделить следующее: электронные деньги чрезвычайно эффективны 

при осуществлении массовых платежей небольших сумм; очень низкая 

стоимость эмиссии электронных денег; ненужно физически пересчитывать 

деньги; обеспечить физическую безопасность проще, чем в случае наличными 

деньгами; электронные деньги не теряют своих качеств с течением времени. 

 Электронные деньги имеют и свои недостатки: не отрегулировано 

законодательно; нет надежной защиты персональных данных; нет надежной 

защиты от хакеров, также теоретически возможны хищения электронных денег.

 Основными проблемами безналичных расчетов является большой объем 

документооборота, скорость совершения платежей, проблема использования 

аккредитивов, задержка расчетов банками, проблема вексельного обращения, 

проблема использования пластиковых карт.       

 Решение проблем достигается путем внедрения технологий, новых 

платежных инструментов, активизации внедрения электронного 

документооборота.          

Таким образом, необходимо совершенствовать систему безналичных 

расчетов. Существует большой потенциал развития системы безналичных 

расчетов в России. Прежде всего, он связан с развитием законодательной базы, 

которая позволит исключить неясности и неоднозначности. Развитие 

современных IT-технологий, также способствует развитию и преобразованию 

безналичных расчетов. 
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РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ 

ВИХОДУ ІЗ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 

 

В даній роботі розкривається сутність Державного казначейства України, 

його значення для держави. Обґрунтовується місце у фінансово-бюджетній 

системі та наголошується на важливості даного органу державного управління 

в умовах фінансової нестабільності. Також досліджуються основні проблеми 

діяльності казначейської системи України та подаються шляхи їх вирішення. 

Метою даної роботи є розкриття значення Державного казначейства 

України на шляху виходу із світової фінансово-економічної кризи та пошук 

шляхів прискорення даного процесу. 

Указом Президента України № 335/95 від 27 квітня 1995 року було 

створено Державне казначейство України при Міністерстві фінансів [1]. 

Світовий досвід довів, що найефективнішим є управління державними 

фінансами з використанням казначейської системи виконання бюджетів. Зараз 

можна вже з впевненістю говорити, що аналогічне і підтвердив вітчизняний 

досвід. 

Якщо проаналізувати динаміку зведеного бюджету України останніх 

років, то легко помітити, що щорічно відбувається зростання суми бюджетних 

видатків. Якщо у 2009 році ця сума становила 35,5 млрд.грн. грн., 2010 р. – 64,2 

млрд.грн., 2011 р. – 23,6 млрд.грн., 2012 р. - 53,4 млрд.грн. За даних умов, роль 

Державного казначейства зростає, адже саме до обов‘язків даного фінансового 

інституту належить забезпечення казначейського обслуговування державного 

та місцевих бюджетів на основі ведення єдиного казначейського рахунку. Разом 

з тим Державне казначейство повинно забезпечити цільове й ефективне 

здійснення витрат, проводити постійний аналіз і контроль виконання бюджету 

за доходами і видатками. 

За всю історію незалежності України зведений бюджет виконувався із 

дефіцитом, крім 2000 і 2002 років, коли був профіцит. Багато економістів 

доводять, що дефіцит є навіть позитивним, адже він стимулює розвиток 

національної економіки, проте це відбувається за умов, що він є незначним. В 

Україні ж починаючи з 2004 року, сума дефіциту зведеного бюджету є досить 

значною: 2005 р. – 7,8 млрд. грн., 2006 р.– 3,7 млрд., грн., 2007 р. – 7,7 млрд., 

грн., 2008 р.–   14,1 млрд. грн., 2009 р. – 35,5 млрд.грн., 2010 р. – 64,2 млрд.грн., 

2011 р. – 23,6 млрд.грн., 2012 р. - 53,4 млрд.грн. Причиною цього є насамперед 

світова фінансово-економічна та внутрішня політична кризи [3, c.12-13]. 

Світова фінансово-економічна криза дуже гостро відбилась на 

національній економіці України. Серед усіх областей її впливу слід відзначити 

фінансовий сектор. До головних шляхів порятунку фінансово-економічної 

системи слід віднести: 
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1) Розмежування повноважень та обов‘язків державних органів влади. 

Політична криза в Україні показала, як діяльність двох структур таких як НБУ 

та Міністерство фінансів вели різну фінансово-економічну політику в умовах 

фінансово-економічної кризи, адже йшла політична боротьба між Президентом 

та Прем‘єр-міністром. Ця боротьба  призвела до дефіциту зведеного бюджету у 

14,1 млрд. грн. Як би були чітко розмежовані повноваження та обов‘язки 

державних органів влади цього б не сталось [2, c.129-130]. 

2) Поширення контрольної функції Державного казначейства. Так як 

Державне казначейство не лише здійснює касове виконання бюджету за 

доходами і видатками, але й проводить державний фінансовий контроль, він є 

невід‘ємним етапом будь якого економічного процесу, якщо за мету ставиться 

позитивне досягнення цілей. Щоб державний фінансовий контроль приносив 

позитивні результати повинно чітко бути визначено місце та ролі державних 

органів влади. На даний період органи державного фінансового контрою погано 

взаємодіють, тому їх діяльність є не раціональною [3, c.14]. 

Систематичний обмін інформацією між усіма даними державними 

органами і є ключем до побудови дієвого контролю за всіма напрямами 

витрачання бюджетних коштів. Враховуючи розвиток інформаційних 

технологій зробити це буде і не так важко [2, c.128]. 

Отже, одну з ключових ролей у порятунку національної економіки  має 

відіграти Державне казначейство України, на якого покладені обов‘язки 

виконання бюджетів різних рівнів. Нажаль ліквідації наслідків світової 

фінансової кризи заважають ряд проблем у діяльності казначейства. Щоб їх 

усунути слід насамперед удосконалити національне законодавство. Якщо це 

вдасться зробити, то автоматично відпаде проблема розмежування повноважень 

і обов‘язків між різними органами державної влади. Також на фінансовий стан 

держави вплинула внутрішня політична криза, подолання якої має позитивно 

відбитись на всьому суспільному житті країни, в тому числі на фінансовому. 

Аби оптимізувати діяльність даного урядового органу у сфері фінансового 

контролю доцільно було б створити єдину інформаційну базу. Вирішення цих 

проблем має покращити фінансовий стан держави та прискорити вихід країни з 

економічної кризи. 
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ФОРВАРДНЫЕ КОНТРАКТЫ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

Рынок производных инструментов в Украине достаточно молодой. На 

Западе рынок деривативов начал складываться в 1982 г., и в настоящее время 

он развит намного больше, чем рынок реальных активов.  

Актуальность темы заключается в том, что в любом обществе каждый 

заинтересован наиболее выгодно приобретать товары и услуги, поэтому 

форвардные контракты можно рассматривать как один из способов 

рентабельного вложения своих средств. 

С дальнейшим развитием рыночных отношений в Украине и появлением 

иностранного капитала, выходом отечественных компаний на международные 

рынки товаров и услуг хозяйственная деятельность предприятий, учреждений и 

организаций все чаще ощущает влияние разных видов риска – рыночных, 

операционных, финансовых и др. Поэтому приобретают актуальность вопросы 

управления риском, который может отрицательно влиять на финансовые 

результаты компании. 

Цель данной работы – это выявить и изучить сущность форвардных 

контрактов, показать насколько развито их применение в Украине. 

Одним из методов управления рисками, который уже распространен 

среди западных компаний, но только начинает приобретать популярность среди 

украинских предприятий нефинансового сектора, является хеджирование. 

Хеджирование - процесс уменьшения риска возможных потерь объекта 

хеджирования путем составления компенсирующего соглашения [2]. 

Хеджирование ценового риска с помощью форвардных и фьючерсных 

соглашений предусматривает наличие двух противоположных позиций на 

срочном и реальном рынке. Если на реальном рынке необходимо продать 

товары, то на срочном рынке продается фьючерсный контракт. Потери от 

колебания цены на одном рынке будут компенсированы прибылями на другом.  

Методологические основы отражения в бухгалтерском  учете отношений 

хеджирования в  Украине определяет Положение ( стандарт ) бухгалтерского 

учета (П(С)БУ) 13 «Финансовые инструменты», а компании, которые входят на 

мировые рынки капитала, по этим операциям руководствуются требованиями 

Международного стандарта бухгалтерского учета (МСБУ) 39 «Финансовые 

инструменты: признание и оценка». 

Производные финансовые инструменты можно использовать как для 

минимизации финансовых рисков, так и для получения прибыли путем 

произведения спекулятивных операций. 

Форвардный контракт - это соглашение между сторонами о будущей 

поставки базисного актива. Все условия сделки оговариваются в момент 
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заключения договора. Использование контракта происходит в соответствии с 

данными условиями в назначенные сроки [1]. 

Форвардный контракт заключается, как правило, в целях осуществления 

реальной продажи или покупки соответствующего актива и страхования 

поставщика или покупателя от возможного неблагоприятного изменения цены.  

По своим характеристикам форвард — это договор индивидуальный. 

Поэтому вторичный рынок форвардов на большую часть активов не развит или 

развит слабо. Исключение составляет форвардный валютный рынок. 

При заключении форварда стороны согласовывают цену, по которой 

будет исполнена концессия. Данная цена называется ценой поставки. Она 

остается неизменной в течение всего времени действия форварда. 

В связи с форвардом возникает еще понятие форвардной цены. Для 

каждого момента времени форвардная цена для данного базисного актива — 

это цена поставки, зафиксированная в форварде, который был заключен к этому 

момент. 

В момент заключения этой сделки фиксируется существенные условия 

контракта - такие как срок, количество товара, его цена, но до наступления 

определенного срока поставка не производится. 

В процессе формирования финансового рынка произошло разделение 

форвардных сделок по принципу поставки на поставочные форвардные 

контракты и на расчетные форвардные контракты. 

В Украине по состоянию на 1 января 2013 согласно данным 

Государственного комитета статистики зарегистрировано 574 биржу. Среди 

них универсальных - 108, товарно-сырьевых и товарных - 400 бирж, 

агропромышленных - 24, другие -  42.[4] 

В 2012 больше всего форвардных договоров заключено на 

агропромышленных биржах - 91,6%, товарно-сырьевых и товарных биржах - 

8%, универсальных – лишь 0,3% общего объема биржевых договоров. 

Биржевая торговля продукцией и товарами за 2012 год представлена 

преимущественно спотовым рынком. На условиях спота было заключено 97,3% 

всех биржевых соглашений, а форвардные контракты составили 2,5%, 

наибольшая доля приходилась на растениеводство (78,1%). 

В текущем 2013 году уже заключено большое количество форвардных 

контрактов с Аграрным фондом Украины. 

Таким образом, форвардные контракты являются одним из способов 

страхования от будущих рисков, а также использованием изменения состояния 

на рынке в спекулятивных целях. В Украине применение форвардных сделок не 

получило достаточного распространения и применяется только в отдельных 

сферах. 
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СЕРЕДНЬОСТРОКОВЕ БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ ВИДАТКІВ ЯК 

ЕЛЕМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 

Проблеми бюджетної системи і зокрема процесу бюджетного планування 

видатків на сучасному етапі потребують нагального вирішення в зв‘язку з 

стрімким розвитком економічних відносин в світі. Тому, на сучасному етапі, 

нагальним є запровадження середньострокового планування видатків, що 

дозволить більш ефективно впливати на бюджетну політику та соціально-

економічний розвиток держави загалом. 

Середньострокове бюджетне планування в багатьох розвинених країнах є 

основним підходом до поєднання, з одного боку, бюджетної політики, і з 

другого – соціально-економічної політики, пріоритети і завдання якої виходять 

за межі одного бюджетного року [1, ст. 75]. 

Але з іншої сторони, середньострокове бюджетне планування видатків 

можна визначити як здійснення комплексу заходів, спрямованих на розрахунок 

та обґрунтування ключових показників бюджету у середньостроковій 

перспективі [2, ст. 34]. 

Таким чином, на нашу думку, середньострокове бюджетне планування  - 

це фінансовий механізм забезпечення соціально-економічного розвитку країни 

у середньостроковій перспективі. 

Основною метою такого планування є відповідність процесу формування 

та виконання бюджетів стратегічним планам розвитку держави й окремих 

адміністративних одиниць [4], або це є формування ефективної бюджетної 

стратегії, яка спрямовується на середньостроковий, а в перспективі і на 

довгостроковий періоди. 

Виходячи з основної мети, проаналізувавши наукові праці [2, ст. 34; 3], 

можемо виділити наступні завдання: 

 забезпечення необхідних макроекономічних пропорцій розвитку 

держави; 

 виявлення реальних джерел та обсягів доходів бюджету, виходячи з 

економічної ситуації в Україні; 

 визначення напрямів державних видатків, відповідно напрямів розподілу; 

 створення необхідних соціальних резервів;  

 забезпечення мінімального рівня задоволення соціальних потреб 

населення; 

 забезпечення прозорого фінансового контролю за бюджетними коштами 

протягом середньострокового періоду; 

 проведення єдиної, виваженої та обґрунтованої бюджетної політики на 

всій території країни  тощо. 
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Отже, середньострокове планування видатків бюджету має всі риси 

дієвого механізму для удосконалення бюджетного процесу. 

Тому виходячи з основних завдань, які постають перед системою 

середньострокового бюджетного планування для забезпечення ефективного 

соціально-економічного розвитку, основними напрямами реформування для 

бюджетного процесу в Україні є: формування чіткої методології 

середньострокового планування бюджету; підвищення контрольованості 

результатів виконання бюджетних програм; здійснення аналізу причин 

неефективного виконання бюджетних програм; модернізація управлінського 

персоналу, зокрема посилення відповідальності головного розпорядника 

бюджетних коштів; забезпечення прозорості бюджетного процесу; посилення 

ефективності розподілу та використання бюджетних коштів, а також 

підвищення взаємозв‘язку бюджетної політики з іншими напрямами соціально-

економічної політики. 

Таким чином, процес середньострокового бюджетного планування 

видатків дозволить більш якісно використовувати бюджетні асигнування, що 

розподілятимуться відповідно до бюджетних програм між головними 

розпорядниками, а також наблизить нашу систему до запровадження 

ефективного програмного бюджетування з можливістю аналізу отриманих 

результатів. 
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«НЕПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА» 

 

В умовах нестабільної економічної ситуації, що характеризується 

неприбутковістю діяльності суб‘єктів господарювання, зростанням кількості 

збанкрутілих та збиткових підприємств, щодо яких порушено справу про 

банкрутство, особлива увага приділяється діагностиці неплатоспроможності 

підприємства.  
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Дослідженням проблем неплатоспроможності підприємства займалися 

такі вчені, як: Є. Андрущак, В. Алтиннік, І. Благун, І. Бланк, М. Кизим, 

О. Пластун, Н. Пойда-Носик, Р. Сайфулін, Л. Ситник, О. Терещенко, 

А. Шеремет. Проте, незважаючи на значну кількість праць, присвячених 

вивченню даного питання, невирішеною залишається проблема розмежування 

поняття «неплатоспроможність» підприємства із суміжними: «банкрутство», 

«звичайний дефолт» та «технічний дефолт», які ототожнюються в працях ряду 

вчених [1-3], що ускладнює процес ідентифікації неплатоспроможності 

підприємства та стабілізації його фінансового стану. 

Метою дослідження є з‘ясування сутності понять, що характеризують 

стан порушення платоспроможності підприємства та їх уточнення з 

використанням морфологічного аналізу. 

Проведений аналіз засвідчив існування різних поглядів вчених щодо 

значення, причин виникнення та ролі судових органів в процесі банкрутства 

підприємства. З метою подолання цієї невідповідності сформульовано уточнене 

визначення поняття «банкрутство підприємства», під яким необхідно розуміти 

визнаний арбітражним судом стан підприємства, що характеризується 

нездатністю підприємства задовольнити вимоги кредиторів, виконати 

зобов‘язання перед бюджетом, продовжувати господарську діяльність, що є 

результатом негативного впливу зовнішніх та внутрішніх чинників та 

призводить до застосування ліквідаційної процедури. 

Категорію дефолт підприємства необхідно розглядати, розмежовуючи на 

звичайний та технічний, хоча в більшості літературних джерел, в тому числі 

нормативно-правових актах, даній поділ відсутній. Проте, зазначені категорії 

мають різну сутність, що зумовило необхідність їх розмежування та детального 

розгляду. Отже, дефолт – невизнане арбітражним судом банкрутство 

підприємства: стан підприємства, що характеризується його нездатністю 

задовольнити вимоги кредиторів, виконати зобов‘язання перед бюджетом, 

продовжувати господарську діяльність, проте за умови досягнення компромісу 

між боржником та кредиторами можлива реструктуризація боргу та 

відновлення платоспроможності боржника. Технічний дефолт слід розглядати 

як стан підприємства, що характеризується тимчасовою його відмовою від 

задоволення вимог кредиторів при наявності потенційної можливості боржника 

виконати умови договору. 

Характерними, спільними рисами для банкрутства підприємства, 

звичайного та технічного дефолту, неплатоспроможності є нездатність 

підприємства задовольнити вимоги кредиторів. При цьому у визначенні понять 

«банкрутство», «звичайний дефолт» та «технічний дефолт» уточнюються 

конкретні обставини такого стану: при звичайному дефолті – нездатність, що, 

як правило, призводить до банкрутства підприємства; технічному дефолті – 

нездатність в результаті відмови від виконання зобов‘язань; банкрутстві – 

юридичне підтвердження та неможливість продовження діяльності 

підприємства. Оскільки, неплатоспроможність не передбачає конкретних 

уточнень такого стану підприємства, дана категорія розглядається як 

узагальнююча, формами якої є банкрутство, звичайний та технічний дефолт. 
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Відрізняються досліджувані категорії за тяжкістю прояву кризових явищ 

на підприємстві та за роллю судових органів. Так, найтяжчі наслідки для 

підприємства, визнані в судовому порядку, має банкрутство: нездатність 

продовжувати діяльність підприємства, його крах, ліквідація. До таких же 

наслідків призводить і звичайний дефолт підприємства у разі його юридичного 

підтвердження.  

Технічний дефолт, на відміну від розглянутих станів підприємства, що 

характеризуються нездатністю задовольнити вимоги кредиторів, - стан 

підприємства, що є результатом відмови боржника від виконання умов 

кредитного договору. При виникненні технічного дефолту проводиться 

реструктуризація боргу, що призводить до відновлення платоспроможність 

підприємства. 

Отже, банкрутство підприємства, звичайний та технічний дефолт – форми 

прояву неплатоспроможності підприємства, яка є узагальнюючою категорією, 

що використовується для пояснення стану підприємства, який характеризується 

нездатністю задовольнити вимоги кредиторів та виконати зобов‘язання, що є 

результатом негативного впливу зовнішніх і внутрішніх чинників та 

призводить до порушення фінансових потоків. При такому стані зберігається 

можливість відновлення платоспроможності підприємства, а банкрутство 

розглядається як крайня форма неплатоспроможності, що призводить до 

застосування ліквідаційної процедури на підприємстві. 

В результаті дослідження розмежовано поняття «технічний дефолт», 

«звичайний дефолт», «банкрутство», «неплатоспроможність» та уточнено 

економічну сутність неплатоспроможності підприємства з позиції його змісту, 

причин виникнення та наслідків. 
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ДЕПОЗИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ  

 

Вивчення депозитної діяльності українських банків в контексті 

дослідження українського банківського сектору в посткризовий період надає 

можливість визначити тенденції розвитку в короткостроковій перспективі.  

Світова фінансово-економічна криза здійснила негативний вплив, суттєво 

знизивши рівень зростання економіки України. Не уникла погіршення і 

банківська сфера, що обумовлено змінами кредитної та депозитної політики і 
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структури. 

Чинне співвідношення кредитів до депозитів в українських банках 

значною мірою обумовлено підвищенням ризиків на світових ринках. Аналіз 

тенденцій, що склалися сьогодні в українській банківській системі, надає 

можливість подолати перешкоди на шляху подальшого розвитку діяльності 

українських банків із залучення коштів населення.  

З моменту відтоку матеріальних ресурсів банків в ситуації, що склалася 

протягом 2008-2009 років, депозити клієнтів представляли значний ризик для 

банків. Чинне законодавство, враховуючи структуру термінів депозитів, 

дозволяє клієнтам банків відкликати їхні кошти майже в будь-який час, не 

зважаючи на те, чи закінчився термін, чи ні, тому для більшості банків 

безстрокові депозити стали більш переважними ніж строкові із-за їх меншої 

вартості. 

При найбільш песимістичному сценарії розвитку економіки безстрокові 

депозити є першим елементом відтоку матеріальних ресурсів банків. Однак, 

тенденція таких депозитів швидко змінюється, і після відтоку спостерігається їх 

вливання в банківську систему.  

Українська банківська система сьогодні більше покладається на 

безстрокові і короткострокові депозити, характеризуючись суттєвим відтоком в 

середньострокових депозитах із строками погашення від одного до двох років. 

Такі депозити занурилися у сон наприкінці 2008-2009 рр. і є найбільш 

нестабільним різновидом депозитів.  

Найбільша частка безстрокових депозитів припадає на українські банки, 

чого не можна сказати про банки з іноземним капіталом, і слід згадати про 

зростання останнім часом матеріальних ресурсів цих банків як від 

домогосподарств, так і від бізнесу. Це відбувається завдяки збільшенню 

депозитної ставки українськими банками і пасивністю банків з іноземним 

капіталом, які залежать від їхніх головних офісів.  

З початку 2010 р. безстрокові депозити отримали значну підтримку в той 

час як середньострокові депозити демонструють найбільшу несталість. 

Зростання ризиків на світових ринках відіграло свою роль у формуванні 

українськими банками співвідношення кредит до депозиту, який рухається до 

1х і підтримується як відсутністю кредитного «буму», так і структурою 

депозитних вкладів клієнтів банків. Банки з капіталом європейських країн 

мають співвідношення кредит/депозит більше, ніж вся українська банківська 

система, коли вони отримували фінансування «материнських» банків. З огляду 

на те, що ці банки мають на меті формування співвідношення кредит/депозит 1-

1.1x на ринках, що розвиваються, українським банкам доцільно підтримувати 

той же баланс в структурі кредит/депозит, отже очікується подальший рух 

індексу кредит-депозит до 1x. 

Капіталізація банків має не дуже райдужну тенденцію. Капіталізація у 

13% є рівнем безпеки для нормативу достатності капіталу банків (RCAR). Є 

п‘ять банків з групи найбільших банків України, які мають цей норматив на 

рівні 13% або нижче, тобто у яких недостатньо можливостей абсорбувати 

втрати шляхом формування резервів у випадку необхідності і які мають 
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збільшити капітал або зменшити ризиковані активи.  

Розглядаючи можливості банків формувати резерви в обсязі, 

лімітованому НБУ, слід зазначити існування суттєвої різниці між великими 

українськими банками. Тільки державні банки, такі як Ощадбанк та 

Укрексімбанк здатні вдвічі збільшити резерви для покриття невиплачених 

кредитів.  

Здатність банків формувати резерви для покриття втрат не порушуючи 

норми достатності капіталу передбачає поточний рівень достатності капіталу та 

наявність ризикованих активів. Для песимістичного сценарію розвитку 

розрахунок резервів на покриття можливих втрат по кредитах має враховувати 

історичну інформацію банка, а також висновки наглядової ради щодо їх 

збільшення.  

Банки продовжують свою повсякденну роботу по поверненню своїх 

базових ресурсів шляхом залучення депозитів, результатом чого має бути 

суттєве зниження високого кредитно-депозитного індексу з 1.7x станом на 

кінець 2011 р. до 1.2x в кінці 2013 р.  

Сьогодні українські банки мають коротку валютну позицію і при 

можливому знеціненні гривні вони єдині постраждають матеріально. 
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У науковій літературі та виступах політиків дискусії про реформування 

міжбюджетних відносин в Україні розгорталися в останні роки найчастіше 

навколо проблем доходної частини місцевих бюджетів. Було висловлено 

чимало пропозицій про закріплення певних доходів за місцевими бюджетами 

або конкретні значення питомої ваги цих бюджетів у видатках Зведеного 

бюджету України.  

Метою роботи є розгляд міжбюджетних відносин у регіональному аспекті 

і рекомендацій щодо формування та здійснення міжбюджетних відносин на 

основі врахування специфічних особливостей розвитку регіонів. 

З поставленої мети, і під час роботи варто виокремити такі завдання: 

- розглянути теоретичну основу механізму міжбюджетних відносин в 

Україні; 
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- дослідити стан та динаміку міжбюджетних відносин на прикладі 

Донецької області. 

Формування бюджету та розвиток міжбюджетних відносин досліджують 

Андрущенко В.Л., Буковинський С.А., Василик О.Д., Данілов О.Д., Єрмошенко 

М.М., Заблоцький Б.Ф., Кашенко О.Л., Кириленко О.П., Кравченко В.І., Луніна 

І.О., Мошенець О.С., Опарін В.М., Павлюк К.В., Полозенко Д.В., Тарангул 

Л.Л., Юрій С.І. та ін. 

1. Міжбюджетні відносини - це відносини між державою, Автономною 

Республікою Крим та місцевим самоврядуванням щодо забезпечення 

відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання 

функцій, передбачених Конституцією України та законами України. [1] 

Міжбюджетні відносини відбивають взаємозв‘язки між усіма видами 

бюджетів, що існують в Україні, і в першу чергу між державним та місцевими, 

які поділяються на обласні, районні, міські, сільські й селищні. [3]. 

У відповідності з проектом рішення, обсяг дохідної частини обласного 

бюджету на 2010 рік (з урахуванням трансфертів з державного бюджету і 

бюджетів міст і районів) складає 5 млрд 634 млн 702,5 тис. грн. і складається із 

загального та спеціального фондів. Доходи загального фонду обласного 

бюджету прогнозуються в сумі 4 млрд 822 млн 840,6 тис. грн. Доходи 

спеціального фонду обласного бюджету на 2010 рік з урахуванням трансфертів 

з держбюджету визначені в сумі 811 млн 861,9 тис. грн. 

Сума видатків обласного бюджету на 2010 рік визначена в розмірі 5 млрд 

759 млн 865,8 тис. грн., в тому числі загального фонду - 4 млрд 909 млн 803,5 

тис. грн., Спеціального фонду - 850 млн 062,3 тис. грн. 

Оцінка надходжень доходів обласного бюджету на 2010 рік: 

Обсяг дохідної частини обласного бюджету на 2010 рік (з урахуванням 

трансфертів з державного бюджету і бюджетів міст і районів) складає 5634702,5 

тис. грн. і складається із загального та спеціального фондів. 

Доходи загального фонду обласного бюджету прогнозуються в сумі 

4822840,6 тис. грн., які сформовані з: 

- Надходжень загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових 

платежів), закріплених за обласним бюджетом та враховуються при визначенні 

обсягу міжбюджетних трансфертів, - 1613309,8 тис. грн.; 

- Власних доходів, що не враховуються при визначенні обсягу 

міжбюджетних трансфертів, - 28641,0 тис. грн.; 

- Дотації вирівнювання з держбюджету - 490266,4 тис. грн.; 

- Додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих 

бюджетів - 61 927,5 тис. грн.; 

- Субвенцій з державного бюджету - 2622630,6 тис. грн.; 

- Субвенцій з бюджетів міст і районів на виконання власних повноважень 

територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань - 6065,3 тис. грн. 

Доходи, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних 

трансфертів 
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У відповідності зі ст. 66 Бюджетного кодексу України доходи обласного 

бюджету, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, 

формуються за рахунок: 

- 25 відс. податку з доходів фізичних осіб, який справляється на території 

області; 

- 25 відс. плати за землю, що сплачується на території області; 

- Плати за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, 

що видаються обласною державною адміністрацією, у тому числі ліцензії на 

право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. 

Для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів показник доходів 

обласного бюджету розрахований Міністерством фінансів України виходячи з 

прогнозного обсягу доходів усіх місцевих бюджетів, визначених на основі 

макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2010 рік. [3] 

Отже, в Україні процес реформування міжбюджетних відносин зводився 

лише до відокремлення місцевих бюджетів від Державного і забезпечення 

самостійності первинних суб'єктів місцевого самоврядування. Досвід останніх 

років переконує, що реформування міжбюджетних відносин потрібно 

проводити на рівні чіткого визначення функціональних повноважень всіх 

суб'єктів міжбюджетних відносин, закріплення за ними рівня доходів у 

відповідності до їх повноважень.  
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ  ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ 

ЗОВНІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО БОРГУ 

 

На сучасному етапі міжнародних відносин і функціонуванні фінансових 

ринків зовнішні запозичення є необхідним елементом економічного розвитку 

держав. Держава має виступити інвестором національного виробництва, не 

стільки за рахунок коштів бюджету (оскільки їх не вистачає), скільки за 

рахунок зростання державного боргу. На нашу думку, для ефективного 

управління зовнішнім державним боргом, перш за все необхідно чітко розуміти 

його економічну сутність. Таким чином, в умовах постійного зростання 

зовнішньої заборгованості країн та збільшення частки видатків у державному 

бюджеті на його обслуговування питання економічної сутності зовнішнього 

державного боргу набирає все більшої актуальності. 
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Проблема заборгованості України розглядалась у наукових працях таких 

авторів, як А.М. Мних, Є.В. Куделюк, О.С. Ривак, Т.П. Вахненко, В.Я. Вавілов, 

А.О. Ходжан, Т.П. Богдан та інші. В наукових дослідженнях даних вчених 

розглядались питання економічної сутності зовнішньої і внутрішньої 

заборгованості, теорія і практика боргової політики. 

Необхідно зауважити, що державний борг у невмілому управлінні руйнує 

економіку, коли залучені кошти спрямовуються на соціальні виплати, а 

повертати їх необхідно з бюджету за рахунок платників податків. Державний 

борг натомість може виступати і рушійною силою економічного зростання, 

коли за допомогою залучених ресурсів відбувається державне кредитування 

виробництва, чим забезпечується можливість його погашення за рахунок 

коштів виробників та отримання невеликих відсотків за користування 

капіталом. Цей напрямок управління державним боргом навпаки посилює 

економіку країни, забезпечує зростання виробництва, зайнятості, додаткових 

надходжень до бюджету. Цільове призначення зовнішніх запозичень 

обумовлюється як поточними потребами економіки і соціальної політики, так і 

стратегічними пріоритетами розбудови економічного простору України. 

Оптимальне витрачання кредитів сприятиме стабілізації фінансової ситуації в 

Україні та виведенню її економіки з кризового стану. Таким чином, необхідно 

розглядати сутність зовнішнього державного боргу з різних сторін. 

Актуальним в сучасних умовах є трактування Т.П. Вахненко, а саме, вона 

визначає зовнішній державний борг як заборгованість держави в процесі 

формування і використання додаткових грошових ресурсів держави за рахунок 

тимчасово вільних грошових коштів юридичних і фізичних осіб, іноземних 

держав [2, с.16]. Результат взаємозв‘язків виконавчих органів державної влади з 

фізичними і юридичними особами – виконавчими органами інших держав і 

міжнародними фінансовими організаціями в частині формування фонду 

запозичених ресурсів для задоволення державних потреб – таке визначення 

поняття зовнішній державний борг дає В.Я. Вавілов [1, с.15].  

В українському законодавстві, на жаль, немає спеціального правового 

акту, який би регулював зовнішньо-боргові відносини держави. У світовій же 

практиці існує наступне визначення: зовнішній державний борг – це борг 

іноземним державам, організаціям і окремим особам. Цей борг є для країни 

найбільшим тягарем, оскільки вона повинна віддавати коштовні товари, 

надавати певні послуги, аби сплатити відсотки по боргу і сам борг. Треба 

пам'ятати також, що кредитор ставить зазвичай певні умови, після виконання 

яких і надається кредит [3]. 

Дуже важливо виробити синтезований, загальнотеоретичний, 

державотворчий характер даного поняття, який би мав методологічне значення 

для більш глибокого вивчення різних аспектів зовнішнього державного боргу. 

Таким чином, на сьогоднішній день відсутнє єдине повне трактування такої 

економічної категорії як зовнішній державний борг. 

Проте, варто зауважити, що підхід західних і вітчизняних науковців щодо 

управління зовнішнім боргом потребує критичної оцінки, а також дослідження 

нових можливостей щодо застосування до економіки України з врахуванням її 
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особливостей. Таким чином, нами запропоновано більш точне та повне 

визначення. Отже, зовнішній державний борг – це система відносин, що 

передбачає фінансові зобов‘язання держави, які виникають в результаті 

здійснення запозичень на зовнішньому ринку, а саме заборгованість держави 

перед іноземними громадянами, фірмами, урядами та міжнародними 

фінансовими організаціями з приводу позик на фінансування державного 

бюджету, на підтримку національної валюти, на фінансування інвестиційних та 

інституціональних проектів, гарантій іноземним контрагентам щодо виконання 

контрактних зобов'язань, державних гарантій, що надаються Кабінетом 

Міністрів України для кредитування проектів, фінансування яких передбачено 

державним бюджетом України. 

Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що запропоноване нами 

поняття більш глибоко визначає сутність зовнішнього державного боргу і більш 

чітко визначає боргові відносини країни з зовнішніми кредиторами. Необхідно 

також зауважити, що лише на основі повного розуміння сутності поняття 

«зовнішній державний борг» можливо виробити комплекс дієвих інструментів 

для ефективного управління ним. 
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ОСНОВНІ РИСИ ТА ОЗНАКИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 

Сільське господарство займає лідируючі позиції серед галузей, які 

значною мірою підтримують економічний розвиток країни. Забезпечення 

ефективної діяльності галузі сільського господарства має велику залежність від 

процесу кредитування. Банки відіграють важливу роль у економічному 

регулюванні, а надані ними кредити є основою для забезпечення стабільного 

виробничого процесу на сільськогосподарських підприємствах України.  

Сільське господарство є кредитомісткою галуззю і її нормальне 

функціонування без кредитних ресурсів у сучасних умовах неможливе [1, с. 2]. 

Основними ознаками кредитування сільськогосподарських підприємств є: 

циклічність надання і погашення кредитів, яка обумовлена сезонністю 

виробництва і реалізації продукції та періодичним коливанням потреб 

підприємств у додатковому оборотному капіталі [2, с. 314]. Другою ознакою є 

високий ризик сукупності усіх банківських позик, це пов‘язано з тим, що 
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сільськогосподарське виробництво є нестабільною галуззю, оскільки фінансове 

положення позичальника залежить від кліматичних умов, сучасності 

технологій, урожайності рослин та продуктивності тварин. Незадовільні 

показники перелічених умов, можуть спричинити неспроможність підприємств 

погасити кредит. 

На сьогоднішній день сільськогосподарські підприємства не є 

привабливими для банківських установ, тому що кожний кредитор намагається 

вкладати кошти у прибуткові та малоризиковані об‘єкти. Аграрна галузь має 

великий рівень ризику з точки зору банків, існує велика імовірність 

неповернення кредитів. Адже закладання майбутнього урожаю починається з 

осені, а сам збір урожаю починається в травні-вересні. Кожен банк має на меті 

отримати необхідну ліквідну заставу, але позичальник може запропонувати 

тільки майбутній урожай, якого по факту ще немає. Кредитори неохоче 

погоджуються на кредитування аграрної галузі, великий ризик примушує банк 

встановлювати велику відсоткову ставку на аграрні кредити.  

На думку вітчизняного науковця Сидора Г.В. основними перешкодами на 

шляху одержання кредиту є: досвід і кваліфікація банківського персоналу, 

процедура отримання банківського кредиту, недостатнє розуміння кредитних 

ризиків, забезпечення повернення кредиту, високі процентні ставки, відсутність 

дієвого механізму застави майна, рівний доступ до кредитних ресурсів, 

мораторій на землю, система оподаткування банківської діяльності, відсутність 

послідовної державної політики з розвитку сільського господарства, 

несприятлива економічна ситуація, невеликі розміри кредитних спілок у 

сільській місцевості [3, с. 299]. 

Відсутність дієвого механізму застави майна стримує розвиток 

банківського кредитування сільськогосподарських підприємств. Об‘єктом 

застави може бути земля, проте, враховуючи високий ступінь ризику 

неповернення кредитів, існує ризик часткової втрати земель 

сільськогосподарського призначення товаровиробниками і переходу їх у 

власність банків [4, с. 146]. Нормативно-правова база захисту аграріїв при 

здійсненні кредитних відносин не є досконалою, що призводить до низького 

рівня захищеності вкладника. 

Оцінка майна обмежує обсяги кредитування. Банк оцінює майно за 

існуючою ринковою вартістю, і це призводить до того, що оціночна вартість 

перевищує обсяг кредиту у 2-3 рази. Не кожне аграрне підприємство має 

кредитну історію у зв‘язку з тим, що банк не володіє досвідченим кадровим 

потенціалом, який зможе оцінити стан сільськогосподарського підприємства. 

Неефективне використання коштів, які виділяє держава на підтримку 

сільського господарства зумовлюється відсутністю послідовної державної 

політики з розвитку сільського господарства [3, с. 300]. Тобто, державні кошти 

розподіляються серед великої кількості об‘єктів аграрного сектору, але при 

цьому не приносять істотної корисності. Ця ситуація викликана тим, що 

держава не має чіткого плану та не визначила головні пріоритети стосовно 

сільськогосподарської галузі. 
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Спеціальна державна програма страхування сільськогосподарських 

виробників є необхідною передумовою ефективного функціонування 

сільськогосподарського виробництва. При кредитуванні сільського 

господарства шляхом розвитку сучасної системи страхування держава повинна 

звернути особливу увагу на зменшення ризику. Одним із засобів гарантування 

повернення кредитів аграріями може служити урядова порука [3, с. 300]. 

Отже велика кількість аграрних підприємств має низький рівень 

кредитоспроможності та не має належної застави за кредитом. Основною 

проблемою для позичальників є великий рівень відсотку за кредитом, який 

встановлює банк у зв‘язку з тим, що аграрний сектор є досить ризиковим. 

Державна підтримка аграріїв не є задовільною, тому що держава нераціонально 

витрачає кошти на сільськогосподарський сектор. 
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СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ НА 

СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСИТЕМИ 

УКРАЇНИ 

 

Питання розвитку іпотеки в Україні останнім часом набувають все 

більшого пріоритетного значення в контексті держави і суспільства. Увага до 

цієї проблематики породжена скоріше не намаганням копіювати зарубіжний 

досвід, а ставити за мету привести в дію вже створені в Україні економічні та 

правові передумови для широкомасштабного запровадження іпотечного 

кредитування. 

Розвиток іпотечного кредитування в Україні є важливим і необхідним 

через низку причин. Проблема забезпечення житлом має два аспекти: 

забезпечення в достатніх обсягах фінансування житлового будівництва та 

забезпечення платоспроможного попиту на житло. 
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Протягом 2011 року на ринку іпотечного кредитування спостерігалось 

помітне пожвавлення, порівняно з попередніми трьома роками: з‘явилися 

пропозиції щодо рефінансування іпотечних кредитів, активізувалися програми 

кредитування при сприянні Державної іпотечної установи, поліпшилась 

ситуація з молодіжним кредитуванням (державою були виділені грошові кошти 

на повернення боргів минулих періодів і на нові програми та проекти). 

Водночас, загальне пожвавлення на іпотечному ринку в кінці року закінчилось 

так і не задовольнивши потенційних позичальників доступними кредитами на 

житло [3]. 

Середні реальні ставки за кредитами на придбання житла на вторинному 

ринку перші вісім місяців 2011 року мали тенденцію до зниження .Середня 

ставка за кредитами на купівлю житла строком на 20 років становила 16,84% 

річних. В результаті кризи ліквідності вітчизняних банків у вересні 2011 року 

почалося зростання ставок і до кінця року динаміка вартості кредитів на 

купівлю нерухомості швидко нівелювала тривале їх здешевлення [2]. 

Таким чином, середня реальна ставка за іпотечними кредитами терміном 

на 20 років зросла на 2,5 п.п. і склала 19,33% річних. При цьому найбільше 

зростання мали кредити на купівлю житла строком на 10 років: станом на 01 

січня 2012 року вони здорожчали на 0,4 п.п. проти попереднього року і їх 

величина становила 20,20% річних. 

Протягом 2011 року найбільшими темпами знизилися ставки за 

кредитами на первинне житло строком на 20 років, зокрема, на 2,18 п.п. і 

становили 17,10%; ставки за кредитами строком на 15 років знизилися на 0,57 

п.п. – до 18,21%; за кредитами строком на 10 років знизилися на 0,47 п.п. і 

досягли рівня 18,63%. 

Водночас, на ринку іпотечних кредитів спостерігалась позитивна 

тенденція щодо первинних авансових внесків: з‘явилися пропозиції з авансом 

розміром 10% і 20% від суми кредиту на покупку житла на вторинному ринку. 

[1]. 

Негативною тенденцією у 2011 році стало зменшення кількості 

комерційних банків, що пропонують іпотечні кредити для придбання житла на 

вторинному ринку нерухомості: строком на 20 років - з 15 до 12 банків, 

строком на 15 років – з 25 до 21, а строком на 10 років – з 31 до 25 банків. 

Крім цього, 8 банківських установ пропонували пільгові кредити на 

вторинну нерухомість за програмою Державної іпотечної установи з авансом, 

розміром від 25% та терміном до 30 років [2]. 

Отже, результати проведеного дослідження показали, що 2011 року в 

сфері банківського іпотечного кредитування були негативними. Середні 

реальні тенденції розвитку повільно мали тенденцію до зниження до вересня 

2011 року, але до кінця року вони значно зросли, що по деякими термінами 

перевищили показники початку 2011 року на 0,4 п.п. 
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ВІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ ТА ТЕРИТОРІЇ ПРІОРИТЕТНОГО 

РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 

Вивчення розвитку та застосування вільних економічних зон у світовій 

економіці є досить актуальною темою, адже саме їх функціонування 

пов'язується з лібералізацією й активізацією зовнішньоекономічної діяльності.  

Вивченням розвитку, діяльності та функціональності вільних 

економічних зон в цілому займалось багато як вітчизняних, так і іноземних 

дослідників, серед яких: Данько Т. П., Окpут З. М., Куніциним С. В., Клименко 

А. В., Пила В. І., Чмиp О. С., Сіваченко І. Ю., Кухарська Н. О., Левицький М. А. 

та інші.  

Метою дослідження є отримання максимально повної інформації про 

вільні економічні зони і території пріоритетного розвитку для вирішення 

проблеми про доцільність або небажаність їх існування для гармонійного та 

перспективного розвитку держав, на територіях яких вони розміщені. 

За останні кілька десятиліть розвиток вільних економічних зон (ВЕЗ) став 

одним з помітних явищ у світовій економіці. Адже через них проходить 1/10 

світового торгового обороту, а працює в них більше 3х мільйонів чоловік. 

Виходячи з Закону України  «Про загальні засади створення і функціонування 

спеціальних (вільних) економічних зон» Спеціальні (вільні) економічні зони – 

це частину території України, на  якій  встановлюються  і  діють  спеціальний 

правовий режим економічної діяльності та  порядок  застосування  і дії 

законодавства  України.  На  території  спеціальної  (вільної) економічної    

зони    запроваджуються      пільгові        митні, валютно-фінансові, податкові та 

інші умови економічної  діяльності національних та іноземних юридичних і 

фізичних осіб. [2, c.85] 

Першою українською СЕЗ стала зона «Сиваш», яка впроваджувалася в 

Автономній Республіці Крим як локальний економічний експеримент на 

території Красноперекопського району та м. Армянська терміном на 5 років.  

Відповідними документами на території України утворено 12 спеціальних 

економічних зон та запроваджено режим інвестиційної діяльності на 66 

територіях у 9 регіонах країни. Термін дії таких територій спеціального статусу 

становить від 5 до 60 років (табл. 1). Таким чином, проаналізувавши таблицю, 

ми бачимо, що завершила свою діяльність лише ПЕЕЗ  ―Сиваш‖, всі інші вільні 

економічні зони  є діючими.  По завершенню діяльності ПЕЕЗ  ―Сиваш‖, ми 

можемо зробити висновок, що мета створення  була виконана частково. 



 167 

Таблиця 1 

Тривалість дії спеціального статусу спеціальних економічних зон і територій 

пріоритетного розвитку 
Назва    

утворення 

Термін 

дії 

Початок 

діяльності 
Назва утворення Термін дії 

Початок 

діяльності 

Спеціальні (вільні) економічні зони Території пріоритетного розвитку 

ПЕЕЗ «Сиваш» 

«Порт Крим» 

«Порто-Франко» 

«Рені» 

«Славутич» 

«Яворів» 

«Курортополіс 

Трускавець» 

«Донецьк» 

«Азов» 

«Інтерпорт 

Ковель» 

«Миколаїв» 

«Закарпаття» 

5 

30 

25 

30 

20 

20 

20 

 

60 

60 

20 

 

30 

30 

18.09.1996 

01.01.2000 

01.01.2000 

17.05.2000 

30.06.1998 

17.02.1999 

01.01.2000 

 

21.07.1998 

21.07.1998 

01.01.2000 

 

01.01.2000 

09.01.1999 

у Донецькій обл. 

у Луганській обл. 

у Закарпатській обл. 

 

В АРК 

у м. Шостка  

 

Сумської обл. 

у Житомирській обл. 

на території м. 

Харкова 

 

у Чернігівській обл. 

у Волинській обл. 

30 

30 

15 

 

30 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

21.07.1998 

04.02.1999 

29.01.1999 

 

01.01.2000 

01.01.2000 

 

01.01.2000 

 

01.01.2000 

 

01.01.2000 

 

01.01.2000 

По-перше, завдання економічного оздоровлення регіону було виконане. 

Про що свідчить наступне: було зупинено спад виробництва, збережено понад 8 

тис. робочих місць, на нових підприємствах забезпечено роботою 650 осіб. По-

друге, завдання, яке передбачало відпрацювання нових економічних 

механізмів, зокрема оптимального оподаткування, на базовому 

територіальному рівні виконано не було. Причиною невиконання була 

нестабільність економічного законодавства та надмірне державне регулювання 

підприємницької діяльності. [3, c.122] 

Діяльність ВЕЗ в Україні характеризується як позитивно, так і негативно. 

До першого можна віднести збільшення припливу інвестицій і розширення 

обсягу промислового виробництва. До другого належать факти використання 

ВЕЗ для забезпечення "тіньової" економіки - контрабанди, легалізації 

незаконних доходів та ухиляння від сплати податків. [1, c.52] 

Можна зробити висновок, що впродовж останніх десятиліть вільні 

економічні зони набули значного поширення та використання у світовій 

економіці та досягли  нового етапу свого розвитку завдяки впровадженню 

високих технологій та розробленню стратегій. Проте, впровадження вільних 

економічних зон мусить мати під собою певне правове та економічне підґрунтя, 

щоб їх поява не спричинила зворотний очікуваному ефект.  
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АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ВПЛИВУ РЕКЛАМИ НА 

ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІЗ 

МЕДІАГРАМОТНІСТЮ 

 

Необхідність забезпечення вищого рівня уваги суспільства до можливої  

залежності дітей та молоді від споживання ними неетичної  рекламної 

продукції  через різні засоби масової інформації, випадки  негативного впливу 

реклами на цю аудиторію,  їх комп‘ютерна залежність  зумовлюють  потребу  

придбання ними  медіаосвіти. Це дозволить дітям та молоді убезпечити себе від  

негативного впливу реклами  та її наслідків, які часто згубно впливають на 

розвиток особистостей. 

Аналіз - загальнонауковий елемент діалектичного методу дослідження 

економічних явищ і процесів, економічних систем, сутність якого в 

розчленуванні об‘єкта, предмета або економічних відносин між ними та 

людьми на складові частини, елементи та їх відокремленому вивченні, а відтак 

з‘ясуванні зв‘язків між ними [4, c.41].  Як відомо, психологічні аспекти реклами 

впливають на поведінку різних категорій  споживачів  товарів чи послуг, а 

особливо на поведінку дітей та молоді. Реклама - це оплачена не особова 

комунікація, здійснювана ідентифікованим спонсором та використовуючи 

засоби масової інформації з метою схилити (до чогось)  чи вплинути (якось) на  

аудиторію [3, c.35]. Мета реклами – переконати споживача щось зробити, 

купити товар (послугу) тощо. Але для цього рекламодавці вивчають свою 

аудиторію, якій дана реклама адресована (наприклад: діти, молодь). Поведінка 

споживачів – складний процес, коли індивіди чи групи вибирають, купують, 

використовують чи розподіляють продукцію, товари. послуги, ідеї для 

задоволення своїх потреб чи бажань [1, c.150]. 

До психологічних аспектів, які зумовлюють поведінку споживачів, її 

реакцію на рекламу відноситься: сприйняття, навчання, мотивація і потреби, 

відношення, індивідуальність, психографія.  Якщо виокремити з різних типів 

категорій споживачів саме категорії дітей та молоді, то  характерним є таке: 

сприйняття нею реклами є процес отримання інформації за допомогою 5 наших 

почуттів, усвідомлення та надання її змісту; змістом навчання є те, що ми не 

можемо вивчити щось до тих пір, поки повністю не сприймемо інформацію  і  

не усвідомимо її; змістом мотивації, мотивів є внутрішня сила, яка спонукає 

людину вести себе певним чином; змістом потреб, як основних бажань людини, 

є мотив щось робити; змістом відношення людини  є стійка позиція, почуття, 

яке відчувається нею до об‘єкта, персони  чи ідеї,  що формується на основі її 

уявлень та почуттів і веде до певної поведінки; змістом індивідуальності є 
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особливості характеру та психологічного складу, що відрізняє одну людину від 

іншої; змістом психографії, є усі психологічні параметри, які описують 

внутрішній світ людини [3, c.165-175]. 

Нормативно-правове регулювання суб‘єктів рекламної діяльності 

регулює Закон України «Про рекламу» № 5029-6 (5029-17) від 03.07.2012 р. із 

змінами та визначає засади рекламної діяльності в Україні, регулює відносини, 

що виникають в процесі виробництва, розповсюдження та споживання 

реклами.   Міжнародний Кодекс рекламної практики (02.12.1986 р.) регулює 

межі дії Кодексу, визначає основні принципи та правила рекламної діяльності. 

Даний документ містить різні розділи, статті, що регулюють діяльність 

учасників ринку реклами та зобов‘язують неможливість зловживання дитячою 

довірливістю, відсутністю у дітей досвіду (ст. 13), а також інших норм, які 

повинні убезпечити дітей, молодь від обману  та  негативного впливу реклами. 

Як показує світовий досвід рекламної практики, приклади  

недобросовісної поведінки учасників ринку реклами все ж таки існують. Саме 

тому є  необхідність навчати медіаосвіті та медіаграмотності, особливо дітей та 

молодь. Змістом медіаосвіти є навчання теорії та практичним умінням для 

опанування сучасних мас-медіа.  Медіаграмотність є похідною та результатом 

медіаосвіти, що дозволяє споживачам   адекватно сприймати та інтерпретувати 

медіатексти. 

Змістом медіаграмотності є сукупність знань, навичок та умінь, які 

дозволяють людям аналізувати, критично оцінювати і створювати 

повідомлення  різних жанрів і формах для різних типів медіа , а також розуміти 

і аналізувати складні процеси функціонування медіа у суспільстві, їх та вплив. 

Медіаграмотність дозволяє споживачам критично аналізувати 

медіаповідомлення з тим, аби помічати там пропаганду, цензуру  або 

однобокість в новинах і програмах суспільного інтересу. Завдання медіа 

грамотності полягає  в трансформації медіаспоживання в активний і критичний 

процес, допомагаючи споживачам реклами   краще усвідомити потенційну 

маніпуляцію,  а також допомогти зрозуміти  роль мас-медіа і громадянських 

ЗМІ у формуванні громадської думки. Основні принципи медіа-освіти в 

Україні: особистісний підхід,  перманентне оновлення змісту, орієнтація на 

розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, пошанування національних 

традицій, пріоритет морально-етичних цінностей, громадянська спрямованість, 

естетична насиченість, продуктивна мотивація.    Слід зазначити , що саме така 

аудиторія споживачів товарів та послуг, як діти  та  молодь, потребує найбільше 

допомоги суспільства у придбанні медіаграмотності, а також  освітніх установ, 

які допоможуть її зробити правильний вибір при користуванні рекламною 

продукцією, рекламою товарів, послуг, ідей тощо. 

В Україні з 2010 року розпочато застосування «Концепції впровадження 

медіаосвіти  в Україні». Головна ідея концепції - сприяння становленню 

ефективної системи медіаосвіти в Україні з метою забезпечення загальної 

підготовки дітей та молоді до безпечної та ефективної взаємодії з сучасною 

медіасистемою.  
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Реклама та її психологічні аспекти впливають на поведінку споживачів 

різних категорій. Найбільш  вразливими  категоріями  є діти та молодь. Саме 

таким категоріям споживачів рекламної продукції є  найбільш необхідною  

медіаосвіта  та медіаграмотність, що дозволить убезпечити їх від негативного 

впливу реклами та небажаних  наслідків. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ 

 

В настоящее время существует проблема недооценки нематериальных 

активов (НМА) как перспективных производственных ресурсов, что отражается 

на недостаточной разработке вопросов идентификации, использования, учета и 

эффективного управления ими. Практика работы предприятий подтверждает 

наличие прямой зависимости эффективности их деятельности от качества, 

уровня и научной обоснованности управления нематериальными активами. В 

свою очередь эффективная работа предприятия невозможна без хорошо 

налаженной системы управленческого учета и отчетности на всех уровнях 

управления. Вопросы внедрения в практику хозяйствования промышленного 

предприятия управленческого учета нематериальных активов практически не 

исследованы. Данная проблематика частично рассмотрена и решена в работах 

А.П. Аксенова [1, с.192; 2, 3, 4], который предложил проводить классификацию 

внутреннего управленческого учета нематериальных активов в специальной 

базе данных по соответствующим рубрикам.  

На практике одной из главных проблем остается отсутствие типовой 

первичной документации по учету нематериальных активов предприятия, что 

снижает эффективность управления данными активами. Роль управленческого 

учета в системе управления нематериальными активами, прежде всего, 

определяется в предоставлении оперативной, достоверной, релевантной 

информации, которая систематизирует хозяйственную деятельность 

предприятия относительно наличия, движения, источников поступления и 

эффективного использования объектов. Необходимость организации 

управленческого учета нематериальных активов как объекта управления 
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заключается в своевременности и оперативности использовании данных 

финансовой и нефинансовой информации о НМА с целью принятия 

управленческих решений на различных уровнях управления. Как показал 

анализ деятельности отечественных промышленных предприятий, 

управленческий учет нематериальных активов практически не налажен, а в 

отдельных случаях вообще не используется. На сегодняшний день в Украине 

еще не накоплена хорошая практическая база, ориентируясь на которую можно 

было бы создать рамочные правила учета НМА. Это не только проблема 

отечественной экономики. 

Приоритетными направлениями совершенствования управленческого 

учета нематериальных активов на предприятии могут являться следующие: 

 совершенствование структуры, иерархии,  

 содержания и формы представления управленческих отчетов о наличии, 

движении нематериальных активов, отражаемых и не отражаемых в 

валюте баланса предприятия; 

 развитие системы финансового планирования и бюджетирования; 

 разработка стратегии развития компании с последующей увязкой кратко-, 

средне- и долгосрочного горизонтов планирования; 

 совершенствование системы учета затрат при разработке собственными 

силами предприятия объектов интеллектуальной собственности с 

последующим выбором варианта коммерциализации; 

 совершенствование методологии анализа, контроля и мониторинга 

нематериальных активов. 

С целью упорядочения и обеспечения полноты информации обо всех 

нематериальных активах предприятия рекомендуется создание специальной 

базы данных НМА в разрезе объектов нематериальных активов, отражаемых 

либо не отражаемых на балансе предприятия, которые приносят либо могут 

приносить в будущем доход предприятию, подлежат идентификации и 

характеризуются спросом на активном рынке [1, с. 192-194; 3]. 

Таким образом, управленческий учет нематериальных активов 

предприятия – это важнейшая часть его информационной системы, которая 

обеспечивает бухгалтера релевантной, достоверной и полной информацией о 

всех принадлежащих предприятию НМА. Можно предложить следующие 

рекомендации по совершенствованию управленческого учета нематериальных 

активов на промышленных предприятиях Украины путем разработки типовых 

форм документации и инструкций к ним (рабочий документ «Положение об 

управленческом учете нематериальных активов предприятия», 

«Регистрационной карточки учета нематериальных активов» для формирования 

информационной базы НМА с целью моделирования процессов управления. 
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ІНСТИТУЦІЙНІ ФАКТОРИ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ 

СУБ’ЄКТА-БОРЖНИКА   

 

Антикризове управління суб‘єкта-боржника у реальному секторі 

економіки згідно з оновленим законодавством про банкрутство включає як 

судові процедури банкрутства так й досудові санаційні заходи, спрямовані на 

відновлення платоспроможності суб‘єкта-боржника [1]. До системи 

антикризових заходів має пряме відношення інститут неспроможності, який у 

науковій літературі асоціюють у більшості випадків з інститутом права, тобто 

стійкою групою правових норм, регулюючих певний різновид громадських 

відносин. 

Проте за думкою ряду фахівців [2, с. 16], інститут неспроможності 

охоплює обліково-аналітичне забезпечення відновлювальних процесів 

діяльності суб‘єкта-боржника та його контрагентів. Інституційній підхід у 

вирішенні питань обліку та аналізу суб‘єкта-боржника в умовах антикризового 

управління обумовлено наступними факторами впливу. 

 Необхідною умовою ефективного функціонування ринку є специфікація 

прав власності. Причому права власності за класифікацією А.Оноре 

розглядаються як пучок повноважень, визначення яких мають впливове 

значення на економіку суб‘єктів господарювання, особливо в умовах 

антикризового управління. Капелюшников Р.І визначив види розмивання прав: 

поганий захист; нечітке встановлення; наявність безлічі обмежень [3]. У 

системі антикризових заходів проблеми прав власності виникають перш за все з 

причин наявності обмежень, які є факторами державного регулювання процесів 

фінансового оздоровлення у період суттєвого погіршення фінансового стану 

підприємства та  його банкрутства.  

До таких обмежень відноситься обмеження кредиторів. По-перше, 

порядок відсіювання кредиторів на етапі формування реєстру кредиторських 

вимог, що відбувається у певний строк (30 днів), після закінчення якого 

незаявлена заборгованість вважається практично погашеною. За оновленою 

нормою Закону про банкрутство, кредитор може сподіватися на задоволення 
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вимог у шосту чергу у процедурі ліквідації. Подібний захід, який має назву у 

науковій літературі як анти-кредиторський [4, с. 197], призведе до виникнення 

екстерналій, негативних наслідків для кредиторів суб‘єкта-боржника, особливо 

підприємств малого та середнього бізнесу. Ті ж самі результати можуть 

виникнути у зв‘язку з другим та третім видами обмежень: мораторієм на 

задоволення вимог кредиторів протягом відновлювальних процедур боржника, 

встановленням порядку черговості погашення вимог.  

Перелічені обмеження є основою для опортуністичної поведінки деяких 

боржників: звернення до суду з заявою про банкрутство, яке є фіктивним 

(нереальним банкрутством) з метою позбавитися від обов‘язків погашати 

кредиторську заборгованість. 

Іншого роду обмеження, це обмеження, що передбачені нормативними 

актами з банкрутства, для боржника: у розпорядженні майном на етапі 

процедури банкрутства, яка так й зветься - розпорядження майном. Обмеження 

у керівництві підприємства: або відчуження від керівництва або звільнення 

керівника у період санаційних процедур: вирішення питань виробничої 

діяльності та подальших процедур щодо боржника спеціально призначеною 

господарським судом особою (арбітражнім керуючим), комітетом кредиторів та  

судовими органами. Перехрестя економічних інтересів: між кредиторами;  між 

кредиторами і боржником зумовлює опортуністичну поведінку перших з метою 

перерозподілу власності, яка зокрема полягає: у складанні невигідних для 

боржника договорів, що може привести до визнання його банкрутом; 

інвестиційних угод, в результаті яких майно боржника переходе до нового 

власника, а також відвертих рейдерських захватів на основі визнання боржника 

банкрутом. 

В зв‘язку з вищезазначеним у обох контрагентів – суб‘єкта-боржника і 

його кредиторів виникають трансакційні витрати, облік та аналіз яких є 

необхідною умовою для прийняття управлінських рішень підприємств. В 

бухгалтерському обліку постає питання відображення таких витрат у звітності 

суб‘єкта-боржника, в економічному аналізі – постійного дослідження з метою 

їх скорочення. Трансакційні витрати, що виникають в умовах антикризового 

управління боржником, уявляють собою дві основні групи, до першої входять 

витрати, що пов‘язані с переходом права власності або захисту таких прав, до 

другої – витрати, що є притаманними саме для процесів антикризового 

управління. Різноманіття такого роду витрат потребує їх класифікації у 

загальному порядку та окремої деталізації на кожному підприємстві. Одним з 

критеріїв класифікації таких витрат вступає умовне виділення етапів 

антикризового управління, за якими визначаються витрати: згладжування, що 

пов‘язані із заходами фінансової реструктуризації; стабілізації у процедурах 

досудової санації; у судових процедурах банкрутства. Іншим критерієм може 

виступати форма опортуністичної поведінки, перша форма якої пов‘язана із 

асиметрією інформації за вищезазначеними інституційними факторами, друга 

форма виникає у тому випадку, коли один з агентів ринкових взаємовідносин, 

наприклад, головній бухгалтер має у розпорядженні інформаційний ресурс   
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можливий для використання в даній фірмі, але, який не має високої цінності 

поза фірмою. 

Серед підходів до бухгалтерського відображення трансакційних витрат, 

які представлені у науковій літературі, від аналітичної деталізації щодо 

існуючих рахунків бухгалтерського обліку, виділення окремих рахунків-екранів 

до створення нового плану рахунків, найбільш привабливим може бути той, що 

забезпечує невеликі витрати на їх відображення.   
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ  В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Финансовые результаты занимают важнейшее место в системе 

показателей, используемых для всестороннего анализа эффективности работы 

предприятий. Однако их сущность трактуется неоднозначно отдельными 

исследователями, а показатели их оценки многообразны и недостаточно 

обоснованны, что затрудняет их использование при анализе хозяйственной 

деятельности предприятий. 

Этой сложной и многогранной проблемой занимался ряд ученых, в том 

числе Огийчук М.Ф., Плаксиенко В.Я., Бутинець Ф.Ф., Колчина Н.В., 

Кононенко О. и другие. 

В современных условиях для определения финансового результата 

предприятия чаще всего используют два метода: метод «затраты-выпуск» и 

балансовый метод. Рассмотрим подробнее каждый из методов. 

Во многих странах с развитой рыночной экономикой конечный результат 

деятельности предприятия определяется на основе изменения чистых активов с 

корректировкой полученных результатов на расходы собственного потребления 

по методу «затраты-выпуск». Определение финансовых результатов на основе 

изменения чистых активов за определенный период технически прост и 

понятен, он не требует трудоемких расчетов показателей выручки от 

реализации продукции (работ, услуг) и их себестоимости. Международная 
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система учета расчета финансовых результатов основана на использовании 

вышеупомянутого метода. Над созданием метода «затраты-выпуск» работали 

советские экономисты в 1924-1928 гг., а мировое признание этот метод получил 

благодаря работам российского экономиста В. Леонтьева [1, с. 33-34]. 

Метод «затраты-выпуск» - основа определения конечного результата 

функционирования любого экономического звена  и хозяйства страны в целом 

в условиях регулируемой рыночной экономики. Данный метод рекомендован к 

использованию в планировании, учете и статистике такими международными 

организациями, как Организация Объединенных Наций, Международный 

комитет по бухгалтерским стандартам [2, с. 101]. 

Определение финансового результата по методу «затраты-выпуск» 

предусматривает два способа. Первый способ называется линейным, то есть 

происходит сравнение выпуска с прошлыми затратами и отражение вновь 

созданной стоимости с общей суммой с последующей ее детализацией. Второй 

способ предусматривает отражение по дебету потребления предприятием 

предварительно выполненных работ и прочих расходов во вновь созданной 

стоимости по ее элементам. 

Общий результат работы предприятия определяется путем суммирования 

эксплуатационного, финансового и чрезвычайного результата. По каждому из 

видов деятельности производится соизмерение затрат с выпуском продукции 

(реализацией) и, соответственно, определения финансового результата. 

Сравнение выпуска продукции с затратами снабжения, производства и 

реализации составляет основу использования метода «затраты-выпуск». Данное 

сравнение позволяет определить финансовый результат деятельности (прибыль 

или убыток) за определенный период с учетом изменения остатков 

материальных запасов, незавершенного производства и готовой продукции на 

предприятии [3, с. 189]. 

Использование данного метода для расчета финансового результата не 

нуждается в калькулировании себестоимости, что значительно упрощает и 

ускоряет процесс его определения и позволяет государству усилить контроль за 

правильным расчетом доходов [1, с. 36]. 

Согласно балансовому методу финансовый результат определяется на 

основании основного балансового уравнения, по которому величина актива 

предприятия соответствует сумме собственного капитала и обязательств 

предприятия. При таком подходе, показатель финансового результата отражает 

изменение стоимости чистых активов в течение отчѐтного периода [5]. 

Наибольшее распространение в международном опыте получил метод 

«затраты-выпуск». Данная тенденция также характерна и для бухгалтерской 

системы Украины. В то время как балансовый метод остаѐтся более 

характерным для предприятий малого бизнеса в условиях системы 

упрощѐнного налогообложения. И хотя в Украине балансовый метод не 

получил всеобщего распространения, не стоит принебрегать возможностью его 

использования в аналитических целях [4, стр.23]. 

Можно сделать вывод, что для бухгалтерского учета применение метода 

«затраты-выпуск» является более целесообразным, с точки зрения 
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достоверности и точности формирования учетных данных о финансовых 

результатах хозяйственной деятельности. Украине стоит перенимать 

зарубежный опыт. Это поможет ей развивать предприятия, что в стою очередь 

принесет положительный результат для экономики страны в целом. 
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Квяткiвський О.A. 

курсaнт 5 курсу, спецiaльнiсть облiк i aудит 

Aкaдемiя митної служби Укрaїни, м. Днiпропетровськ 

 

ОБЛIК ОПЛAТИ ПРAЦI ПОСAДОВИХ ОСIБ МИТНОЇ СЛУЖБИ 

 

Держaвнa службa в Укрaїнi визнaчaється як професiйнa дiяльнiсть осiб, 

якi зaймaють посaди в держaвних оргaнaх тa їх aпaрaтi щодо прaктичного 

виконaння зaвдaнь i функцiй держaви тa одержують зaробiтну плaту зa рaхунок 

держaвних коштiв. 

Зaробiтнa плaтa - це винaгородa, обчисленa у грошовому вирaзi, яку зa 

трудовим договором влaсник aбо уповновaжений ним оргaн виплaчує 

прaцiвниковi зa виконaну ним роботу.  

Грошове зaбезпечення посaдових осiб митної служби Укрaїни 

склaдaється з грошового утримaння, яке включaє в себе посaдовий оклaд i 

щомiсячнi нaдбaвки зa спецiaльне звaння тa вислугу рокiв, тa доплaт i нaдбaвок 

до грошового утримaння, a тaкож iнших видiв додaткових виплaт. 

Зaконодaвство про оплaту прaцi ґрунтується нa Конституцiї Укрaїни i 

склaдaється з Кодексу зaконiв про прaцю Укрaїни,  Зaкону  Укрaїни ―Про 

оплaту прaцi‖, Зaкону Укрaїни ―Про колективнi договори i угоди‖, Зaкону 

Укрaїни ―Про пiдприємствa в Укрaїнi‖ тa iнших aктiв зaконодaвствa Укрaїни.  

Нaрaхувaння зaробiтної плaти прaцiвникaм митного оргaну являє собою 

розрaхунок зaробiтку зa мiсяць з урaхувaння посaдового оклaду,  рiзних доплaт 

i нaдбaвок, премiй, допомоги, оплaти вiдпусток зa мiнусом вiдрaхувaнь. 

Витрaти нa зaробiтну плaту штaтного тa нештaтного склaду вiдобрaжaються по 
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коду КЕКВ 1110 ―Оплaтa прaцi прaцiвникiв бюджетних устaнов‖ [2]. 

Для нaрaхувaння зaробiтної плaти прaцiвникaм необхiднi вiдомостi про 

посaдовi оклaди (штaтний розпис), присвоєнi розряди (нaкaзи, розпорядження), 

годиннi тaрифнi стaвки (тaрифну сiтку), a тaкож дaнi тaбельного облiку 

вiдпрaцьовaного ними чaсу зa вiдповiдний перiод.  

У бюджетнiй структурi iснує декiлькa видiв джерел нaдходжень, з яких 

можуть здiйснювaтися видaтки нa оплaту прaцi. Перш зa все, це кошти 

зaгaльного фонду. Як прaвило, зa рaхунок тaких коштiв виплaчується грошове 

зaбезпечення aтестовaного склaду. Тaкож нa зaробiтну плaту можуть бути 

витрaченi кошти, отримaнi як плaтa зa послуги aбо зa влaсними джерелaми 

нaдходжень, тобто зa рaхунок нaдходжень спецiaльного фонду. 

У Зaконi Укрaїни ―Про держaвну службу‖ зaзнaчено: «оплaтa прaцi 

держaвних службовцiв повиннa зaбезпечувaти достaтнi мaтерiaльнi умови для 

незaлежного виконaння службових обов‘язкiв, сприяти укомплектувaнню 

оргaнiв держaвної влaди компетентними i досвiдченими кaдрaми, стимулювaти 

їх сумлiнну тa iнiцiaтивну прaцю» [3]. Проте, aнaлiз сучaсної прaктики 

доводить, що сьогоднi aнi сaмa системa, aнi рiвень оплaти прaцi держaвних 

службовцiв в Укрaїнi не зaбезпечують виконaння цих зaвдaнь. Оплaтa прaцi 

держaвних службовцiв дуже слaбо пов‘язaнa з квaлiфiкaцiєю кaдрiв, освiтою тa 

професiйною пiдготовкою, результaтaми нaвчaння, склaднiстю тa 

вiдповiдaльнiстю трудових функцiй держaвного службовця. 

Результaти aнaлiзу стaну оплaти прaцi прaцiвникiв митної служби свiдчaть про 

нaявнiсть тaких проблем: 

– необґрунтовaнiсть диференцiaцiї тaрифних стaвок i посaдових оклaдiв 

прaцiвникiв, що призводить до тaких негaтивних явищ як корупцiя; 

– недосконaлiсть держaвних гaрaнтiй з оплaти прaцi; 

– вiдсутнiсть єдиного пiдходу до визнaчення додaткових видiв оплaти 

прaцi; 

– невiдповiднiсть рiвня оплaти прaцi свiтовим критерiям оцiнки, тa, як 

нaслiдок, вiдтiк цiнних кaдрiв зa кордон; 

– недостaтня мaтерiaльнa мотивaцiя тa недосконaлi умови прaцi. 

У зв‘язку з вищезaзнaченими проблемaми, зaпропоновaнi можливi нaпрямки, 

здiйснювaних Урядом зaходiв: 

– перегляд тa пiдвищення тaрифних стaвок i посaдових оклaдiв 

прaцiвникiв, унiфiкaцiя клaсифiкaцiйних ознaк згiдно типових видiв робiт; 

– своєчaсне i достовiрне нaрaхувaння зaробiтної плaти i допомоги зa 

тимчaсовою непрaцездaтнiстю; 

– контроль зa використaнням видiлених нa зaробiтну плaту коштiв 

зaгaльного i спецiaльного фондiв; 

– сприяння розвитку економiки в цiлому тa зaохочення до прaцi у 

вiтчизняному держaвному секторi; 

– здiйснення переходу вiд єдиної тaрифної сiтки до гaлузевих систем 

оплaти прaцi; 
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– розробкa комплексу подaткових стимулiв пiдвищення зaробiтної плaти, 

створення нових робочих мiсць, пiдвищення продуктивностi прaцi в держaвних 

оргaнaх. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

 

Одним з регулятивних інструментів для розв‘язання судових спорів, що 

виникають між суб‘єктами господарювання, є судово-бухгалтерська 

експертиза. Судово-бухгалтерська експертиза є найбільш розповсюдженою 

серед існуючих судових експертиз. Специфіка даного виду експертизи полягає 

в тому, що для її проведення необхідні спеціальні знання в галузі 

бухгалтерського та податкового обліку, економічного, фінансового аналізу та 

ін.  

Судово-бухгалтерська експертиза знаходиться на межі економічної та 

юридичної наук і може існувати лише в рамках судового процесу. Враховуючи 

те, що під час експертизи досліджуються дані бухгалтерського обліку, вона є 

практичним видом діяльності в галузі господарського контролю.  

Закон України «Про судову експертизу» визначає правові, організаційні і 

фінансові основи судово-експертної діяльності з метою забезпечення 

правосуддя України незалежною, кваліфікованою і об'єктивною експертизою, 

орієнтованою на максимальне використання досягнень науки і техніки. Однак, 

при практичному застосуванні окремих його положень виникають певні 

проблемні питання, що потребують надання додаткових роз'яснень, а в окремих 

випадках - удосконалення передбачених ним приписів. 

Так, недоліки в організації судово-бухгалтерської експертизи пов‘язані з 

відсутністю єдиного підходу до трактування її базових понять.  

На сьогоднішній день не існує законодавчого визначення судово-

бухгалтерської експертизи, що не дозволяє більш точно розуміти сутність цієї 

експертизи. 

Слід зауважити, що в Україні відсутній нормативно-правовий акт який би 

регулював порядок призначення та проведення саме судово-бухгалтерської 

експертизи. Тому, виникає об‘єктивна потреба в необхідності прийняття 

законодавчого акта, в якому був би описаний порядок та умови залучення 

експерта-бухгалтера до судового процесу. 
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Чинним законодавством не визначено випадки обов‘язкового 

призначення та проведення судово-бухгалтерської експертизи. Вичерпний 

перелік завдань, які вона повинна виконувати в судовому процесі, також 

відсутній. Додатково ситуація ускладнюється й тим, що нерозуміння слідчим 

або судом завдань, які можуть бути поставлені для вирішення експертом-

бухгалтером, призводить до перевищення меж компетенції експерта або 

неможливості виконання окремих завдань.  

Потребують систематизації та конкретизації права та обов‘язки судового 

експерта, що характеризують його процесуальний статус як учасника 

відповідного процесу, так і правовий статус експерта як посадової особи 

державної спеціалізованої установи судових експертиз та професійного 

судового експерта, що не є працівник такої установи. 

Таким чином, з вищенаведеного можемо зробити висновки, що головною 

проблемою судово-бухгалтерської експертизи є недоліки нормативно-правової 

бази. 

Досліджені нами законодавчі проблеми з організації та проведення 

судово-бухгалтерської експертизи є актуальними на етапі становлення 

розвинутого судочинства. Внесення відповідних коректив має здійснюватися на 

основі комплексного підходу до її організації з чітким розмежуванням таких 

рівнів як організація експертної діяльності загалом, на загальнодержавному 

рівні, організація судово-бухгалтерської експертизи за конкретною справою, 

сукупність взаємопов‘язаних дій з проведення судово-бухгалтерської 

експертизи, призначеної за конкретною справою. Виконання даних 

рекомендацій дасть можливість вдосконалити процедуру проведення судово-

бухгалтерської експертизи  та підвищить ефективність боротьби з економічною 

злочинність. 

 

Пчелинська Г.В. 

Технологічний інститут 

 Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк) 

 

ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ  НП(С)БО-1 

 

Сучасна транснаціоналізація бізнесу активізує гармонізацію фінансової 

звітності вітчизняних підприємств з міжнародними стандартами. Однак, 

реформування правової бази бухгалтерського обліку супроводжується певними 

термінологічними «неув‘язками», що знижує якість облікової інформації. 

Так введення в дію у лютому 2013р. НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності»  вплинуло на зміну не лише структури та змісту звітів, а й 

впровадження нових термінів для вітчизняних бухгалтерів, що складають 

фінансову звітність у П(С)БО – форматі. Зокрема, у другому розділі нової 

форми №2 наводиться інформація про інший сукупний дохід та сукупний дохід 

підприємства за звітний період [1]. У «МСФЗ – просторі» схожі за суттю, але 

різні за назвою терміни «з‘явилися ще у 2009р.» [2, с.53], викликали активні 

дискусії та були внесені у МСБО у 2011р. [3] (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Визначення термінів «інший сукупний дохід, прибуток» та «сукупний дохід, 

прибуток» за НП(С)БО-1 та МСБО-1 

п.3 НП(С)БО-1 п.7 МСБО-1 

Сукупний дохід – зміни у власному 

капіталі протягом звітного періоду 

внаслідок господарських операцій та 

інших подій (за винятком змін 

капіталу за рахунок операцій з 

власниками) 

Загальний сукупний прибуток це зміна 

у власному капіталі протягом періоду 

внаслідок операцій та інших подій, 

окрім тих змін, що виникли внаслідок 

операцій з власниками, які діють 

згідно з їх повноваженнями власників 

Інший сукупний дохід – доходи і 

витрати, які не включені до 

фінансових результатів підприємства 

Інший сукупний прибуток містить 

статті доходів або витрат (включаючи 

коригування перекласифікації), які не 

визнані у прибутку або збитку, як 

вимагають або дозволяють інші МСФЗ 

 

На наш погляд, у НП(С)БО-1 назва відповідних термінів не є коректною. 

Оскільки поняття «дохід» чітко визначено у п.3 вказаного раніш стандарту та 

ідентичне п.7 МСБО-18 [4], то доходом не може бути одночасно і дохід, і 

витрати, як це вказується у трактуванні терміну «інший сукупний дохід».  

Також необхідно відмітити, що назва статті 2465 нової форми №2 

«Сукупний дохід» не відповідає суті показника, виходячи з алгоритму 

розрахунку – до чистого прибутку (збитку) додають доходи та віднімають 

витрати, які не були включені до фінансового результату періоду.  

Таким чином, зміна назви вітчизняних термінів «інший сукупний дохід» 

та «сукупний дохід» на «інший сукупний прибуток» та «сукупний прибуток» 

по-перше, призведе до відповідності назви та суті термінів; по-друге, ліквідує 

розбіжності у даному напрямку від МСФЗ, що підвищить якість облікових 

даних для прийняття адекватних управлінських рішень. 
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4. Міжнародний стандарт фінансової звітності 18 «Дохід» [Електронний ресурс] : [у 

редакції від 01.01.2012 р.] / офіційний сайт Міністерства фінансів України. — Режим 

доступу : www.minfin.gov.ua. 
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Тарасова Т. О.,  к.е.н, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту  

Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків 

Волошан І. Г., старший викладач кафедри бухгалтерського обліку  

Харківський національний економічний університет, м. Харків 

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ПРОЦЕСУ ТОВАРОРУХУ  

 

Розвиток системи бухгалтерського обліку та програмного забезпечення 

сприяв виникненню нових облікових номенклатур та збільшенню кількості форм 

первинних документів. Відомості про господарську операцію вносяться до 

первинного документу та формують його реквізитний набір.  

Торгівля як галузь господарства, забезпечує обіг товарної маси, її рух зі 

сфери виробництва до сфери споживання. Тому документування товарних 

операцій є особливістю бухгалтерського обліку в торгівлі, що дозволяє 

здійснювати суцільне спостереження за процесом товароруху та формувати 

обліково-інформаційного забезпечення управління товарними операціями. 

Під час дослідження реквізитного набору паперових та електронних форм 

первинних документів підприємств торгівлі було визначено, що первинні документи 

складаються з обов‘язкових та додаткових реквізитів. Деякі форми  не містять у 

своєму складі достатньої кількості обов‘язкових реквізитів, які регламентовані, а 

кількість додаткових реквізитів є обтяжливою та дублюючою. Також варто 

відзначити, що перелік додаткових реквізитів залежить від об‘єкту обліку, тому різні 

об‘єкти обліку мають різний кількісний обсяг додаткових реквізитів.  

Перелік обов'язкових реквізитів первинних документів визначено ч. 2 ст. 9 

Закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність [1] і п. 2.4 Положення про 

документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку [2], а також 

обґрунтовано теорією бухгалтерського обліку [3]. Наведені джерела обов'язкових 

реквізитів дещо відрізняються між собою, але тільки в деталях. Ми вважаємо, що 

вони доповнюють один одного і не можна віддати перевагу одному з них. 

Окрім стандартного набору реквізитів, що рекомендується формами 

первинних документів, кожне підприємство може сформувати додатковий набір 

реквізитів, необхідний для формування інформаційного забезпечення 

господарської діяльності з метою передавання знань у часі. Але необхідно 

пам‘ятати, що збільшення кількості реквізитів збільшує витрати часу на їх 

складання та обробку та засмічує систему обліку додатковими даними. 

Значна кількість реквізитів в первинному документі з обліку товарних 

операцій вимагає певного підходу до його будови. Форма і логіка розміщення 

реквізитів первинного документа повинні відповідати першооснові 

бухгалтерського обліку, а саме економічної сутності господарського факту.  

Відповідно до п. 2.7 Положення про документальне забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку [2] первинні документи повинні бути складені на бланках 

типових форм, затверджених Міністерством статистики України, окремими 

міністерствами чи розроблені самостійно. Позитивною стороною самостійно 

розроблених форм є всебічний облік численних нюансів торговельних операцій. 

Тому використання таких форм у більшості випадків є доцільним.  
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Таким чином, кожному торговельному підприємству необхідно визначитися 

з метою документування та обсягом необхідної облікової інформації;  визначити 

розмір первинного документу та порядок розташування реквізитів; сформувати 

форму (бланк) первинного документу. На рис. 1. запропоновано алгоритм 

розробки первинного облікового документу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Алгоритм розробки форми первинного облікового документу 

 

Отже одним з пріоритетних напрямів вдосконалення первинного обліку є 

розробка послідовності складання кожного первинного документа з 

урахуванням мінімізації витрат часу на їх створення та обробку. А саме: 

визначення переліку робіт щодо оформлення його характеристик і ознак; 

встановлення складу осіб, відповідальних за своєчасне і правильне складання 

документів; визначення часу виконання робіт над документом; застосування 

Формування первинного документа 

Які обробляються Вибір реквізитів Які не обробляються 

умовно-постійні обов‘язкові реквізити 

умовно-постійні додаткові реквізити 
 

умовно-змінні обов‘язкові реквізити 
 

умовно-змінні додаткові реквізити 
 

Визначення розміру бланку, розрахунок його довжини та висоти 

Формування форми документа, розміщення окремих елементів і реквізитів 

анкетна 

зональна 

табельна 

комбінована 

Аркуш ділять на дві частини: на лівій 

розміщують реквізити, а на правій – 

відповіді, записи на бланку 

Документ різними лініями ділять на зони 

У кожній зоні носія утворюється таблиця 

Компонування всіх елементів документа й відображення його на макеті 

Розробка методичних вказівок про порядок заповнення форми документа 
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технічних засобів, що використовуються при складанні первинного документа; 

визначення механізму передачі документа на етапах його обробки; призначення 

відповідальної особи за документообіг. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ТА ОБЛІКУ ГУДВІЛУ 

 

Характерною рисою сучасної економіки є зростання кількості угод з 

придбання і злиття підприємств. В зв‘язку з цим виникає необхідність 

подальшого розвитку застосування такої категорії як гудвіл. Наприклад, 

купуючи крамницю, розташовану в центрі міста, (що гарантує  новому 

власникові більший потік покупців порівняно з іншими торговими точками), 

покупець мусить заплатити ціну, яка перевищує балансову вартість активів, 

тому що очікує в майбутньому отримати певні додаткові економічні вигоди від 

вигідного розташування крамниці. 

 Основною метою тез є  дослідження  економічного змісту категорії 

«гудвіл» та відображення його в обліку. 

Категорія гудвіл ввійшла в обіг у 1891 р., коли англійський бухгалтер Ф. 

Мор вперше запропонував оцінювати гудвіл виходячи з розміру генерованих 

ним додаткових доходів. Разом з цим виникли проблеми, що залишаються 

актуальними і сьогодні – оцінка гудвілу та відображення його в обліку і 

звітності, визнання гудвілу активом, його амортизація. 

Порядок визначення гудвілу в бухгалтерському і в податковому обліку 

відрізняється. У податковому обліку, гудвіл - це нематеріальний актив, вартість 

якого визначається як різниця між ринковою ціною і балансовою вартістю 

активів підприємства як цілісного майнового комплексу, що виникає внаслідок 

використання кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку 

товарів (робіт, послуг), нових технологій тощо. Вартість гудвілу не 

враховується під час визначення витрат платника податку, щодо активів якого 

виник такий гудвіл. 

 У бухгалтерському обліку відповідно до П(С)БО 19 [2], гудвіл - це 

перевищення вартості придбання над справедливою вартістю придбаних 

ідентифікованих активів і зобов'язань на дату придбання.  
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При визнанні гудвілу розрізняють позитивний та негативний гудвіл. 

Позитивний гудвіл є ціною, яку покупець готовий заплатити за підприємство, 

що придбавається, понад справедливу вартість його чистих активів, а 

негативним гудвілом є перевищення вартості частки покупця у справедливій 

вартості придбаних ідентифікованих активів та зобов'язань над вартістю 

придбання на дату покупки. Негативний гудвіл в обліку не відображається, а 

одразу списується на доходи, в той час як позитивний гудвіл визнається 

окремим активом. 

Крім негативного і позитивного гудвілу виділяють ще внутрішньо 

створений  гудвіл, який теж не відображається в балансі хоч і впливає на 

показник фінансового стану (наприклад, вартість торгової марки певної 

компанії у десятки разів перевищує вартість усіх матеріальних активів самої 

компанії, але до балансу її не включено, якщо вона створювалась самою 

компанією). У зв‘язку з цим існує значна різниця між бухгалтерською та її 

ринковою  оцінкою вартістю підприємства. 

Вітчизняна практика визнання та обліку гудвілу зазнала змін відповідно 

до Наказу МФУ від 31.05.2008р. №756 [1], а саме П(С)БО 19. Зокрема, у плані 

рахунків бухгалтерського обліку виокремлено рахунок 19 «Гудвіл» з двома 

субрахунками: 191 «Гудвіл при придбанні» та 193 «Гудвіл при приватизації 

(корпоратизації)». 

Відповідно до чинної редакції   П(С)БО 19 «Об‘єднання підприємств» 

амортизація гудвілу не нараховується. Після первісного визнання гудвіл 

щороку тестується на знецінення. Дане тестування може проводитись і частіше, 

якщо події, що відбуваються, або обставини, що змінюються, вказують на 

можливе знецінення гудвілу. У фінансовій звітності гудвіл відображається за 

фактичною вартістю за вирахуванням збитків від знецінення. Якщо гудвіл на 

кінець року не відповідає ознакам активу, то він списується з включенням його 

вартості до витрат. 

Таблиця 1 

Характеристика внесених змін в обліку гудвілу 

Особливості До 2008 року Після 2008 року 

Визнання Нематеріальний актив 

Гудвіл як окремий актив не в 

складі нематеріальних 

активів 

Амортизація 
Нараховується або не 

нараховується 
 Не нараховується 

Облік ведеться на 

рахунках 

12 «Нематеріальний 

актив»: 

126 «Гудвіл» 

19 «Гудвіл»: 

191 «Гудвіл при придбанні» 

193 «Гудвіл при 

приватизації(корпоратизації)» 

Відображення в 

обліку 

Залишкова вартість 

 

Фактична вартість за 

вирахуванням збитків від 

знецінення 
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Отже, як бачимо порядок відображення в обліку гудвілу удосконалюється 

і зараз відповідає вимогам МСФЗ. З метою оподаткування використовується 

принципово інший підхід не дивлячись на те, що декларується суттєве 

зближення податкових правил з бухгалтерським обліком з прийняттям ПКУ 

щодо визнання і обліку гудвілу. На нашу думку гудвіл не відповідає ознакам 

НМА, а тому доцільно внести зміни щодо визначення гудвілу в ПКУ. 
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студентка 5 курсу, спеціальності облік і аудит 

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля  

 

ЗВІТНІСТЬ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ФІНАНСОВІ 

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Згідно із Законом  України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» всі підприємства повинні вести бухгалтерський облік. За 

даними цього обліку складається фінансова, податкова та інші види звітності 

що використовують грошовий примірник.  

Відповідальність за організацію бухгалтерського  обліку на підприємстві 

покладено на власника цього підприємства. 

Звіт про фінансові результати надає користувачам інформацію щодо 

ресурсів, якими володіє підприємство, та джерел цих ресурсів на певну дату, а 

також інформацію щодо результативності діяльності підприємства протягом 

певного часу. 

Звіт про рух грошових коштів надає додаткову інформацію для 

користувачів фінансової звітності щодо змін, що стались у балансі 

підприємства, а також відносно того, наскільки суттєвими є статті доходів та 

витрат, що були отримані та сплачені грошовими коштами. 

Основною метою складання Звіту про рух грошових коштів є надання 

користувачам фінансової звітності повної, правдивої та 

неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових 

коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період (далі – грошові 

кошти). 

Всім підприємствам необхідно мати в наявності грошові кошти для 

оплати рахунків за послуги, виплати заробітної плати працівникам, придбання 

матеріальних цінностей тощо. 
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Метою складання Звіту про фінансові результати є надання користувачам 

повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і 

збитки від діяльності підприємства за звітний період. 

Важливість Звіту про фінансові результати зумовлена тим, що він: 

 надає інформацію про активність та результативність діяльності 

підприємства за певний проміжок часу; 

 є основою, на підставі якої будуються прогнози майбутньої діяльності 

підприємства. 

Література 
1. Закон України ―Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні‖, 

прийнятий Верховною Радою України 16 липня 1999 р. № 996-14. 

2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку № 1 – 32, затверджені 

наказами Мінфіну України. 

3. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для вузів. –

Житомир: ЖІТІ; 2000. –640 с. 

4. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій: Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця. – 2-ге вид. 

доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2005. – 320 с. 

5. Бухгалтерський облік в Україні: Навчальний посібник / за ред.. Р.Л. Хом‘яка, 

В.І Лемішевського. –4-е видання. – Львів: ―Інтелект-Захід‖ ; 2005 р. – 1072 с. 

 

 

 

 

 

 



 187 
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ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ, ЯК ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОЇ 

ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Однією з найбільш ефективніших форм управління ринковою 

економікою є створення ефективної податкової політики, бо саме податки є 

основним джерелом доходів держави і виступають важливим економічним 

інструментом стимулювання та регулювання виробництва, забезпечення 

соціальних гарантій, стимулюють ділову активність. 

Нині акцент у податковій політиці робиться на фіскальній функції, тому 

проблема оптимізації податкової політики лишається однією з найактуальніших 

у процесі  забезпечення економічного зростання України.  

Фіскальний вплив податкової системи на економіку країни можна 

оцінити за допомогою показника податкового навантаження який формується 

шляхом поєднання показників окремих податків. Дослідження цього процесу є 

вихідною базою проведення податкових реформ, виявлення сфер надлишкового 

податкового тиску та обґрунтування оптимального рівня податкового 

навантаження. 

Податкове навантаження характеризує сукупний вплив податків на 

економіку країни загалом чи на окремих суб‘єктів господарювання, тобто 

фактично є показником ефективності податкової політики, який впливає на 

наповнення державних доходів, рівень податкових надходжень у структурі 

ВВП і відповідно частку ВВП на душу населення [2].  

Таким чином, податкове навантаження – це сукупність ефектів впливу 

податків на економіку в цілому або на окремих платників.  

Загальновідомо, що надмірне податкове навантаження є негативним 

фактором державної податкової політики, який відповідно впливає на розвиток 

економічних відносин у країні, стримує ділову активність суб‘єктів 

господарювання, уповільнює зростання валового внутрішнього продукту та є 

однією з причин виникнення такого кризового явища у суспільстві, як 

соціальна напруженість. 

Зменшення чи збільшення загального податкового навантаження можна 

здійснювати не тільки регулюванням розміру податкових ставок, а й шляхом 

збільшення чи зменшення обсягів податкових пільг для певних суб‘єктів 

господарювання. Держава зобов‘язана завжди проводити помірковану політику 

податкового тиску для забезпечення стабільних надходжень. Ця концепція 

спрямована на зменшення навантаження на суб‘єктів оподаткування, а 

зростання надходжень до бюджету має здійснюватись за рахунок збільшення 

платників податків та розширення податкової бази [1]. 
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Таким чином, ефективна податкова політика повинна орієнтуватись на 

пошук оптимальних методів вилучення податків та рівня податкового 

навантаження для стимулювання економічного зростання. Позитивний ефект 

матиме запровадження заходів щодо вдосконалення системи податкового 

контролю, створення умов, що унеможливлюють ухилення від сплати 

податкових зобов‘язань, обмежене використання податкових пільг, а також 

забезпечення оптимального розподілу вилучених коштів, що потребує 

проведення подальших досліджень та розробки теоретико-методичних основ 

механізму їх реалізації. Реформування вітчизняної податкової системи та 

зменшення реального податкового навантаження дозволить Україні стати 

важливим суб‘єктом податкової конкуренції на світовому просторі. 

 

Література 
1. Адонін С.В. Поняття державної податкової політики в Україні / С.В. Адонін // 

Держава та регіони. – 2011. – № 5. – С. 5-9. 

2. Левченко Н.М. Систематизація методик оцінки податкового навантаження на 

суб‘єктів господарювання / Н.М. Левченко //Сталий розвиток економіки. – 2011. – №6. – С. 

270-275. 

 

Овчаренко Р. М. 

магістрант спеціальності фінанси та банківська справа 

Донецький національний технічний університет, м. Донецьк 

 

ЕВОЛЮЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ  

 

Система оподаткування починається з принципів оподаткування. Другою 

її складовою є поведінка всіх учасників податкового процесу. В.Г. Корнус 

розглядає систему оподаткування як законодавчо-встановлені економіко-

правові відносини між громадянами та державою у їхньому взаємозв‘язку,за 

допомогою яких відбувається примусове привласнення державою частини 

створеного суспільного продукту з метою виконання державою суспільно 

необхідних функцій, котрі не можуть виконуватись індивідуально громадянами 

та суспільно необхідні для існування самої держави і покриття державних 

видатків [1,с.15]. Зміни податкової системи завжди відбуваються з розвитком 

держави. Вважається, що податки виникли одночасно із зародженням держави, 

в зв‘язку з необхідністю отримання коштів на державні видатки: утримання 

армії, будівництво доріг та інші суспільні потреби. 

Своїми коріннями податки уходять у глибину сторіч. В економічній 

літературі є багато підходів щодо їх періодизації. В.П. Вишневський у 

монографії «Оподаткування: теорія, проблеми, рішення» дотримується 

періодизації, яка була запропонована у кінці XIX ст. І. Янжулом, який 

відокремлював три етапи у процесі розвитку оподаткування: 

Перший період охоплює  стародавній    світ та початок середніх сторіч, 

для нього притаманне: перевага неподаткових доходів і окремі прямі та непрямі 
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податки (майнові, поземельні, акцизи) застосовувались лише в екстрених 

випадках; 

Другий період (XVI-XVIII ст.) податки починають виступати у якості 

постійного джерела фінансування доходів держави, головну роль при цьому 

відіграють непрямі податки; 

Третій період (XIX-XX ст.) характеризується перетворенням податків в 

основне джерело державних доходів, при цьому виникають сучасні більш зрілі 

та удосконалені форми оподаткування, формуються податкові системи, які 

включають відносно невелику кількість ефективних (у фінансовому та 

економічному відношенні) податків [2,с.14].  

Щодо характеристики I етапу, то йому притаманна відсутність у держави 

фінансового апарату щодо стягування податків. Податки на той час були 

безсистемними внесками, які стягувались і в натуральній і в грошовій формах. 

Держава визначала лише загальну суму коштів, а за сплату відповідала община, 

яка і розкладала суми між окремими платниками. 

Першу відому історикам податкову систему було створено ще в II тис. до 

н.е. на о. Кріт. Під час розкопок палаців Лілоса і Кносса археологи виявили 

близько 3 тис. глиняних табличок. Так, у деяких каносських табличках 

згадується податок на 6 видів продукції, серед яких козячі шкіри та тканини. 

Вже на той час існували деякі верстви населення, звільнені від сплати податків. 

Це – мисливці, ковалі, веслярі, корабели, воїні, від яких залежала могутність 

острівної держави та її флоту. Для платників податків встановлювалась 

визначена кількість продукції, яку вони здавали державі. Податки сплачувалися 

натурою: пшеницею, просом, оливковою олією, виноградною лозою, а також 

визначеною кількістю баранів, овець, волів, корів, свиней [3,с.20]. 

З розвитком та прогресом держави та суспільства податки поступово 

приймають переважно грошову форму. Якщо спочатку вони стягувались на 

утримання армій та палаців, то в подальшому вони перетворюються в джерело 

державних доходів. Слід зазначити, що однією з перших податкових систем 

була податкова система Древнього Риму, яку в подальшому копіювали в 

багатьох країнах. Наприклад, поземельний податок ми бачимо і в сучасній 

податковій системи України. 

Вже на ранніх етапах розвитку Римської республіки (IV-III ст. до н.е.) 

податкова система включала загальнодержавні та місцеві податки. Податкова 

система не була розвиненою, тому що не існувало державних фінансових 

органів, які б адміністрували та стягували податки. І.Х. Озеров писав про 

позицію держави щодо оподаткування «цілковито самоусунення держави від 

стягнення» [4, с.70].  

Поступово з розвитком товарно-грошових відносин, зростання стягування 

податків у грошовій формі, роль податків ще була відносно низкою, проте вони 

вже перетворились на стабільне джерело фінансування державних видатків.  

Коли податки почали стягуватись у грошовій формі, тоді вони почали 

впливати на розвиток господарства. Задля сплати податків населення повинно 

було продавати надлишки продукції, це сприяло розвитку товарно-грошових 

відносин, процесу розподілу труда. 
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Таким чином, для першого періоду розвитку систем оподаткування 

притаманно: держава визначає загальну суму податків і не має фінансових 

органів для їх спрямування та адміністрування. Протягом цього періоду 

податки були пожертвою, далі вони виступали у формі виконання прохання 

уряду і нарешті вони виступили у якості виконання обов‘язку. 

На другому етапі в державі починаються виникати фінансові установи, 

тобто держава бере на себе частину функцій. Податки починають 

використовувати у якості важеля державного регулювання економіки. У 

Франції, наприклад, уряд Ж. Кольбера (1619-1683), з однієї сторони, широко 

практикував посилене оподаткування предметів розкоші, а з іншої - утворював 

податкові привілеї для таких галузей промисловості, розвитком яких воно 

особливо дорожило [2, с.20]. 

В третьому сучасному періоді оподаткування, який розпочався в XIX ст. 

держава і визначає суму податків і стягує їх, тобто бере на себе всі функції 

щодо адміністрування податків. На новому етапі розвитку держави вже не 

можливим було використання розкладних форм стягнення податків. Відбулися 

зміни і в структурі оподаткування: головну роль тепер зайняли прямі податки. 

В третьому періоді розвитку оподаткування податки вже являють собою 

примусові внески і вони набувають статусу постійного джерела державних 

доходів.  

Розвиток процесів оподаткування в європейських країнах знайшов своє 

відображення і в Росії. В 1885 р. в Росії за ініціативою міністра фінансів 

М. Х. Бунге була заснована посада податкового інспектора як фінансового 

працівника на містах. Спочатку їх чисельність була встановлена 500 осіб на всю 

Росію. Деякі з їх обов‘язків: спостереження за якістю торгівлі; участь у якості 

чиновників казенних палат в генеральних перевірках торгівлі; допомога 

казенним палатам щодо справляння цінності та дохідності майна [5,с.49]. 

І вже в 1898 році Державна Рада Росії дала оцінку роботи податкових 

інспекторів: як виконавчі органи казенних палат ці люди сприяли створенню 

більш правильних прийомів щодо обрахування та стягування податків та мит 

[4,с.102].  

На той же час західна Європа вже займалася впливом на формування 

податкового менеджменту. «Австрія та Італія, з одного боку, Англія – з іншого, 

на кожному кроці нагадують, що фіскалізм і фіскальні надходження далеко не 

тотожні, що можна забезпечити податкового чиновника найжорстокішими 

батогами та скорпіонами, і викликати цим тільки припинення податкового 

зростання доходів» [6,с.348]. Конструкцію сучасної податкової системи було 

закладено у другій половині XX ст., з її прибутковим податком, податком на 

прибуток підприємств та непрямими податками. В той час податки стали 

атрибутом держави, її фінансовими інструментами, за допомогою яких держава 

має можливість здійснювати свою фінансову політику. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В 

УКРАЇНІ 

 

Останнім часом в Україні, як і в багатьох інших країнах з'явилась велика 

кількість праць в яких висвітлюються проблеми удосконалення непрямих 

податків. Серед них особливе місце посідає ПДВ. Він розглядається не тільки 

як важливе джерело доходів держави, а і як інструмент регулювання 

економічних процесів.  

Проблемними питаннями, що пов'язані з удосконаленням непрямого 

оподаткування є: неефективний механізм бюджетного відшкодування ПДВ, 

значні витрати на адміністрування цього податку, суттєві обсяги ухилень 

платників податків від оподаткування ПДВ.  

Дослідженню механізму адміністрування ПДВ присвячені праці 

Вишневського В.П. [1,2]. Реформування механізму справляння ПДВ 

розглядають в своїх працях Кирей А.С. [3] та Рябошлик В. [4]. Пропозиції щодо 

скасування ПДВ та запровадження альтернативних непрямих податків мають 

місце в працях Науменко М.А., Панченко B.І. [5, 6].  

Проте до сьогодення відсутня одностайна думка щодо доцільності 

використання ПДВ в податковій системі. Тому актуальним питанням в 

удосконаленні податкової системи є вирішення цієї проблеми.  

Питання реформування системи непрямого оподаткування в умовах 

ринкової економіки було розглянуто комісією ЄС в 1960 р. У доповіді 1962 р. 

Комітет рекомендував скасувати в уcіx державах-членах «каскадні системи 

податку з обороту». Кращим компромісом цьому методу оподаткування за 

думкою Комісії є:  

- впровадження системи податку на чистий оборот (тобто ПДВ) як 

основний податок з однаковими або майже однаковими ставками, який би 

стягувався на всіх стадіях, за винятком стадії роздрібного продажу, та  

- впровадження податку на стадії роздрібного продажу, який би держави - 

члени могли б встановлювати відповідно до власних потреб [7, с. 303].  
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По своїй суті ПДВ являє собою універсальний фіскальний інструмент 

розподілу грошових ресурсів. Проте, не завжди система справляння ПДВ 

супроводжується успіхом. Практика стягнення цього податку свідчить про те, 

що задля високої ефективності функціонування ПДВ потрібно: високий рівень 

економіки, стабільне податкове законодавство, відповідний громадянський 

менталітет.  

В Україні ПДВ було запроваджено на початку 90 р. минулого століття в 

період радикальних економічних реформ. На цей момент в державі були 

відсутня цілісна система оподаткування. Впровадження ПДВ 

супроводжувалось складними фіскальними взаємовідносинами між державою 

та платниками ПДВ. До проведення економічних реформ додалися проблеми, 

пов'язані з корупцією, криміналізацією економіки. Аналізуючи функціонування 

ПДВ в Україні, важко не помітити тих дискусійних моментів, що 

супроводжують його справляння.  

До цього часу не стихають суперечки, чи було рекордне зростання ВВП у 

2004 році забезпечене реальним зростанням економіки, чи йому сприяло 

зростання «фіктивного» експорту з метою отримання відшкодування ПДВ. 3 

допомогою мультиплікативної моделі було виявлено: збільшення імпорту на 1 

% сприяє збільшенню надходжень на 1,5%. Збільшення експорту на 1 % сприяє 

зменшенню надходжень від ПДВ практично на 2 % [8, с. 52-54]. Таким чином, 

при зростанні обсягів експорту призводить до збільшення відшкодування ПДВ 

з держбюджету і це призводить до зменшення фіскальної ефективності цього 

податку (рівня частки ПДВ у ВВП).  

Дотепер справляння ПДВ супроводжують серйозні недоліки. В зв'язку з 

цим з'являються пропозиції щодо заміни ПДВ альтернативними непрямими 

податками: податком на роздрібний продаж, податком з обороту. Є 

прихильники заміни ПДВ на додатковий прибутковий податок з громадян, 

введення замість ПДВ додаткових ресурсних платежів, скасування ПДВ та 

введення податку на основні фонди, реформування механізму стягування ПДВ. 

Проте за для реалізації цих пропозицій потрібно створення сучасних моделей 

оподаткування, які б враховували негативні та позитивні наслідки від 

запровадження податків - замінників. Потрібно зазначити, що ці моделі 

оподаткування повинні врахувати і рівень мобілізації грошових коштів до 

держбюджету - платоспроможність платників податку і рівень 

адміністративних витрат, який буде супроводжувати справляння податків з 

боку платників податку.  

Дослідження системи непрямого оподаткування засвідчує, що 

використання ПДВ на практиці викликає значні труднощі: по-перше, виникає 

необхідність використання експортного відшкодування податку з 

держбюджету, по-друге, необхідно створювати складні системи 

адміністрування цього податку. З врахуванням вище приведеного можна 

зробити висновок щодо доцільності застосування спеціального податку на 

прибуток замість ПДВ. Крім всього іншого з впровадженням такого податку 

автоматично буде вирішена проблема відшкодування.  
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При запровадженні механізму додаткового податку з прибутку потрібно 

дослідження зміни податкового навантаження на платників податків. В Україні 

останнім часом дебатуються питання щодо оптимізації рівня податкового 

навантаження. З врахуванням цього потрібно враховувати ймовірність 

забезпечення відповідного рівня державних надходжень на рівні сучасних 

надходжень.  

Головною позитивною рисою такого податку буде вирішення проблеми 

адміністрування ПДВ - відшкодування ПДВ з державного бюджету. Потрібні 

дослідження: як запровадження оподаткування прибутку за новою ставкою 

буде впливати на фінансовий стан підприємств та на спроби ухилення від 

оподаткування.  

При прийнятті рішення щодо скасування податку, його заміні, 

реформуванні дуже важливим являється узгодження економічних інтересів 

держави та суб‘єктів господарювання. Попередні дослідження засвідчують, що 

при такій зміні податкової системи буде суттєво зменшено кількість спроб 

ухилення від сплати податків, спрощена система адміністрування.  
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ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ 

ПДВ В УКРАЇНІ 

 

Податок на додану вартість (ПДВ) як один із головних податків, на якому 

базується податкова система України, є предметом широких дискусій щодо 
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доцільності його застосування та наслідків справляння для економічного 

розвитку країни.  

На сьогоднішній день, багато платників податку, стикаються з ситуацією 

коли сума податкового кредиту з ПДВ перевищує обчислену суму податкових 

зобов‘язань. У цьому випадку, виникає право на відшкодування ПДВ, яке 

регулюється Податковим кодексом України від 02.12.2010 № 2755-VI. [2] 

Актуальність дослідження спрямована на розглядання критеріїв щодо 

отримання бюджетного відшкодування, а також порядку відшкодування ПДВ.   

Дане питання досліджували такі вчені та фахівці сфери оподаткування, як 

В.М. Федосов, О.Д. Василик, А.М. Соколовська, Мацелік М.О., Косміна Л., 

Тимошенко С., Вишневський М. та ін. 

Основною метою дослідження є розглядання особливостей бюджетного 

відшкодування ПДВ в Україні. 

Податкове законодавство, а саме нормативно правові документи, щодо 

обчислення, сплати та відшкодування ПДВ, з отриманням незалежності 

України пройшло декілька етапів: 

I Етап – прийняття Закону «Про податок на добавлену вартість» 

(1991р.) та Декрету Кабінету Міністрів «Про податок на добавлену вартість» 

(1992р.). Даний етап характеризується поверхневим розгляданням бюджетного 

відшкодування ПДВ, так як вони не містили чіткого поняття та механізму 

здійснення відшкодування. Згідно до Закону, сума податку, що підлягала сплаті 

до бюджету або бюджетному відшкодуванню, визначалася як різниця між 

сумою податкового зобов‘язання звітного податкового періоду та сумою 

податкового кредиту звітного періоду. 

II Етап – прийняття нового Закону України «Про податок на додану 

вартість» (1997 р.). В рамках даного Закону, бюджетне відшкодування 

розглядалось як надмірна сплата податку.  

III Етап – прийняття Податкового Кодексу України (2010 р.), в якому 

надається чітке визначення бюджетного відшкодування, механізму його 

реалізації, перехід на автоматичне відшкодування ПДВ. 

Згідно до пп. 14.1.18 п. 14.1 ст.14 Податкового кодексу України під 

бюджетним відшкодуванням розуміють від‘ємне значення ПДВ на підставі 

підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування ПДВ за 

результатами перевірки платника, у тому числі автоматичне бюджетне 

відшкодування у порядку та за критеріями, визначеними Податковим кодексом. 

Платник ПДВ, що має право на відшкодування і прийняв рішення про 

повернення суми бюджетного відшкодування, надає до відповідного органу 

Державної податкової служби податкову декларацію, де наведено розрахунок 

бюджетного відшкодування та заяву про повернення суми бюджетного 

відшкодування. 

Для отримання права на бюджетне відшкодування існує ряд критеріїв 

оцінки платника ПДВ, згідно до яких надається це право. Основні критерії 

зображені на рис.1. 
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Встановлені критерії виступають своєрідними правилами, а сам факт їх 

встановлення дозволить платнику ПДВ планувати свою діяльність з метою 

досягнення відповідності зазначеним критеріям. [3] 

У разі відповідності платника ПДВ до зазначених критеріїв, отримує 

право на відшкодування, яке відбувається шляхом зарахування суми 

відшкодування на поточний рахунок платника податку, який зазначається під 

час подачі документів на оформлення бюджетного відшкодування.  

 
Так, у 2012 році майже 30 підприємств Донецької області відповідно до 

положень Податкового кодексу України отримали бюджетне відшкодування в 

автоматичному режимі на загальну суму 875,4 млн. грн. Відбір платників 

проводився в автоматичному порядку за допомогою комп‘ютерної програми на 

основі зазначених вищче критеріїв, що значно прискорює дану процедуру та 

виключає будь-який вплив людского фактора. [4] 

Але слід відзначити, що починаючи з 1 січня 2013 року бюджетне 

відшкодування ПДВ може бути отримано як у грошовій формі, так і у формі 

казначейського фінансового векселя. Фінансовий вексель є цінний папір, який 

посвідчує зобов'язання банківської установи, в тому числі центрального органу 

виконавчої влади, які випускаються в бездокументарній формі з метою 

оформлення наявної заборгованості, в тому числі Державного бюджету 

Украіни.[5] 

Таким чином, можна сказати, що ПДВ є одним з найскладніших податків 

у податковій системі України. Прийняття Податкового кодексу вдосконалило 

механізм розрахунку, сплати а також відшкодування ПДВ. Впровадження 

системи автоматичного відшкодування ПДВ є позитивною тенденцією, 

оскільки стимулює представників бізнесу до соціально-відповідальної 

поведінки, що дозволяє отримати економічний ефект без зайвих тяжб. Однак, 

механізм такого відшкодування вимагає удосконалення з тією метою, щоб ним 

могли скористатися не тільки великі підприємства, а й представники 
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середнього та малого підприємництва. Визначальним критерієм для цього, 

перш за все, повинна стати сумлінність платника податків, а також доробка 

деяких критеріїв, які впливають на отримання права бюджетного 

відшкодування. 
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AНAЛІЗ ТA ПРОБЛЕМИ ВИКОНAННЯ ДЕРЖAВНОГО БЮДЖЕТУ ЗA 

ВИДAТКAМИ 

 

Виконaння держaвного бюджету Укрaїни зa видaткaми – це реaлізaція 

комплексу зaходів щодо зaбезпечення повного і своєчaсного виконaння плaну 

витрaт. Виконaння плaну по витрaтaх передбaчaє постійне і безперебійне 

фінaнсувaння усіх зaплaновaних зaходів і устaнов, економне й ефективне 

використaння бюджетних ресурсів. 

Проблеми виконaння держaвного бюджету полягaють в тому, що зібрaні з 

плaтників подaтків кошти дaлеко не зaвжди нaдходять зa признaченням – до 

держaвної кaзни, a у випaдку якщо і потрaпляють, то чaсто невідомо як потім 

використовуються. Кaзнaчейством, яким з перших днів стaновлення вирішено 

нaвести порядок щодо держaвних фінaнсів, і сьогодні стaвиться зa мету 

досягнення чіткого і нaлaгодженого контролю зa коштaми, що, безумовно 

постaвить зaслін нецільовому їх використaнню. 

Для більш об‘єктивного визнaчення основних проблем проaнaлізуємо 

офіційні дaні Рaхункової пaлaти Укрaїни зa 2011 щодо виконaння Держaвного 

бюджету. 

Отже, згідно з виконaнням  2010 року, видaтки у 2011 збільшилися нa 29 

млрд. 870,7 млн. грн., aбо 9,8 %. Можнa зaзнaчити, що нaйбільше відбулося 

зростaння видaтків нa нaдaння економічну діяльність – нa 8 млрд. 741,5 млн. 

грн., трaнсфертів місцевим бюджетaм – нa 17 млрд. 108,8 млн. грн., aбо 22,0 %; 

aбо 24,3 %; зaгaльнодержaвні функції – нa 5 млрд. 302,3 млн. грн., aбо 15,3 %, 
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що пов‘язaно зі зростaнням обсягу видaтків з обслуговувaння боргу; нa 

громaдський порядок, безпеку і судову влaду – нa 3 млрд. 844,6 млн. грн., aбо 

13,4 відсоткa. В той же чaс менше, ніж у 2010 році, спрямовaно видaтків нa 

соціaльний зaхист і соціaльне зaбезпечення, a сaме нa 5 млрд. 771,1 млн. грн., 

aбо 8,3 %, що відбулося зa рaхунок зменшення видaтків держaвного бюджету 

нa покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду, і нa духовний тa фізичний 

розвиток – нa 1 млрд. 335,1 млн. грн., aбо 25,9 %, нaсaмперед зa рaхунок 

відобрaження видaтків з підготовки і проведення в Укрaїні фінaльної чaстини 

чемпіонaту Європи 2012 року з футболу зa кодaми функціонaльної клaсифікaції 

видaтків „Економічнa діяльність‖ [3, c.20]. 

Вивчивши дaні щодо виконaння Держaвного бюджету зa видaткaми 

можнa виділити тaкі основні проблеми. 

По-перше, Кaбінетом Міністрів Укрaїни (дaлі - КМУ) не було 

зaбезпечено своєчaсне визнaчення і зaтвердження переліку держaвних 

зaмовників, обсягів тa склaду держaвного зaмовлення, що передбaчено Зaконом 

Укрaїни від 22.12.95 № 493 „Про держaвне зaмовлення для зaдоволення 

пріоритетних держaвних потреб‖. Це призвело до того, що бюжетні кошти 

використовувaлися з порушенням зaконодaвствa і ще рaз довело, що держaвне 

зaмовлення нa зaкупівлю товaрів, виконaння робіт, нaдaння послуг для 

держaвних потреб з року в рік все більше стaє формaльним. 

КМУ не зaбезпечив нaлежного виконaння держaвного бюджету в чaстині 

його нормaтивно-прaвового врегулювaння відповідно до стaтей 20 і 97 

Бюджетного кодексу [1]. Тобто, супереч зaзнaченим вимогaм Бюджетного 

кодексу КМУ було прийнято ряд постaнов щодо використaння коштів 

держaвного бюджету, в яких визнaчено відповідaльними виконaвцями 

бюджетних не розпорядників, a одержувaчів бюджетних коштів: (нaприклaд: 

від 28.02.2011 № 157, що зaтверджує Порядок використaння коштів, 

передбaчених у держaвному бюджеті для придбaння повітряних суден, в якому 

відповідaльним виконaвцем визнaчено держaвне aвіaційне підприємство 

„Укрaїнa‖). 

Недоліки, які існують щодо плaнувaння тa оргaнізaції проведення 

видaтків викликaли необхідність прийняття КМУ непослідовних і 

непрaвомірних рішень про перерозподіл бюджетних признaчень як між 

прогрaмaми, тaк і головними розпорядникaми бюджетних коштів. 

Згідно зaконодaвствa нa 2011 рік передбaчaлося проведення видaтків зa 

894 бюджетними прогрaмaми [2] (без урaхувaння міжбюджетних трaнсфертів, 

видaтків з обслуговувaння держaвного боргу і резервного фонду), з яких у 

плaновому обсязі проведено видaтки зa 331 прогрaмою нa суму 132 млрд. 662,5 

млн. грн., aбо 44,8 % плaну. Згідно 492 прогрaм видaтки здійснено в сумі, що нa 

6 млрд. 773,9 млн. грн. є меншою передбaченої плaном. Взaгaлі не розпочaто 

використaння коштів зa 51 прогрaмою нa суму 508,8 млн. гривень. 

Виконaння бюджетів знaходиться під впливом різномaнітних чинників 

об‘єктивного тa суб‘єктивного походження. До об‘єктивних чинників ми 

відносимо форс-мaжорні обстaвини, пов‘язaні з погіршенням міжнaродної 

обстaновки, стихійні лихa, епідемії тощо, які не зaлежно від позитивних рішень 
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держaви негaтивно впливaють нa процес нaповнення доходної чaстини 

бюджетів тa фінaнсувaння видaтків. Всі інші чинники, які обумовлені 

неквaліфіковaним прийняттям упрaвлінських рішень, пропонуємо відносити до 

суб‘єктивних. 

 Нa нaшу думку, нa рівні держaви доцільно розробити дієвий мехaнізм 

поєднaння ринкових і держaвних вaжелів упрaвління бюджетними коштaми, які 

б зaбезпечувaли оптимaльне поєднaння економічних інтересів усіх учaсників 

бюджетних відносин у процесі нaповнення дохідної чaстини бюджетів і 

використaння бюджетних коштів. 
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АНАЛІЗ  МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ ЗАПЛАНОВАНИХ НА 2013 

РІК 

 

Міжбюджетні трансферти є основним інструментом реалізації 

трансфертної політики держави. Згідно Бюджетного кодексу України, 

міжбюджетні трансферти – це кошти, які безоплатно і безповоротно 

передаються з одного бюджету до іншого [1]. 

У Законі України про Державний бюджет на відповідний рік 

визначаються обсяги планових показників щодо виділення міжбюджетних 

трансфертів. В кінці бюджетного періоду складається відповідний звіт про 

виконання бюджету.  

Слід звернути увагу на те, що видатки, які спрямовуються на 

перерахування міжбюджетних трансфертів, є досить вагомими. Питома вага 

міжбюджетних трансфертів по загальному і спеціальному фондах у видатках 

бюджету за останні 10 років  коливається в межах 20-30%. Частка трансфертів 

із загального фонду знаходиться в межах 25-35% від загальної суми видатків. В 

свою чергу трансферти із спеціального фонду займають значно меншу нішу у 

видатках, порівняно із загальним фондом, і їх частка за останні 10 років 

коливається в межах до 20%. 

Проаналізуємо структуру видатків на міжбюджетні трансферти, що 

передбачені розписом бюджету на 2013 рік (табл. 1) [2]. Як видно із наведених 

даних, найбільший сегмент у загальному обсязі міжбюджетних трансфертів із 

загального фонду державного бюджету займає дотація вирівнювання – 50,3%. 
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Це пояснюється тим, що місцеві бюджети є фінансово залежними від 

державного бюджету і потребують значних коштів для збалансування власних 

доходів і видатків.  

Таблиця 1 

Структура міжбюджетних трансфертів із державного бюджету місцевим 

бюджетам на 2013 рік 

№ 

п/п 
Міжбюджетний трансферт 

Сума,  

тис. грн. 

Частка в загальному 

обсязі, % 

1. Дотація вирівнювання 55695424,6 50,3 

2. Субвенції соціального захисту 50889284,1 45,9 

3. Додаткові дотації 1312123,0 1,2 

4. Інші субвенції 2862499,7 2,6 

Всього 110759331,4 100,0 

 

Друге місце належить субвенціям на соціальні програми – 45,9%. 

Незначна ніша у загальному обсязі належить додатковим дотаціям – 1,2% та 

іншим субвенціям – 2,6%. 

Субвенції соціального захисту мають цільове призначення. У 2013 році із 

загального фонду державного бюджету виділятимуться субвенції на наступні 

цілі: 

- на енергоносії – 7388300 тис. грн. (14,5%); 

- на рідке та тверде палива – 829384,4 тис. грн. (1,6%); 

- на пільговий проїзд та інші пільги – 2039640 тис. грн. (4%); 

- на допомогу сімя‘м з дітьми – 40145138,9 тис. грн. (78,9%); 

- на утримання дітей-сиріт – 486820,8 тис. грн. (1%). 

Отже, майже 80% коштів із загального фонду державного бюджету буде 

спрямовано на виплату допомоги сім‘ям, пов‘язаної із народженням дітей. 

Водночас допомога дітям-сиротам є зовсім незначною (1%) і потребує 

збільшення фінансування у наступних роках. 

Із спеціального фонду державного бюджету розписом на 2013 рік 

передбачені такі трансферти: 

- на соціально-економічні компенсації ризику населення – 178506     тис. грн. 

(2,3%); 

- на різницю в тарифах – 5125600 тис. грн. (65,7%); 

- на вулиці і дороги комунальної власності – 2390850 тис. грн. (30,7%); 

- на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську – 99000 

тис. грн. (1,3%). 

Отже, на основі здійсненого аналізу можна зробити висновок, що для 

бюджетної системи України характерний досить високий ступінь централізації 

бюджетних ресурсів, що свідчить про зосередження основних владних 

повноважень на рівні центрального уряду, нерозвиненість місцевого 

самоврядування і слабкість його фінансової основи – місцевих бюджетів. 

Причому за останні роки, незважаючи на ухвалення низки програмних 

документів і нормативних актів, спрямованих на зміцнення фінансової 
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незалежності місцевого самоврядування, централізація бюджетної системи 

посилилася. 
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ШЛЯХИ РЕГУЛЮВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

Основною складовою системи державних фінансів та основою розвитку 

країни є бюджетна система. Вона є основою реалізації державної економічної 

політики та визначає основні параметри розвитку країни на бюджетний період. 

Світова фінансово-економічна криза досить суттєво вплинула на 

збалансованість державних фінансів та рівень надходжень до бюджетів усіх 

рівнів. Разом з цим, саме криза надає можливість структурно переорієнтувати 

економіку, обрати нову інноваційно-інвестиційну модель розвитку та 

прискорити економічні реформи [1, с. 160]. Тому необхідно визначити основні 

шляхи регулювання невизначеності функціонування бюджетної системи. 

Регулювання невизначеності функціонування бюджетної системи – це 

процес досягнення певного рівня невизначеності з використанням сукупності 

прийомів, методів і способів. 

Для ефективного управління та регулювання рівня невизначеності 

функціонування бюджетної системи необхідно створити ефективну систему 

управління державними коштами [2, с.82]. 

Деякі з науковців висловлюють гіпотезу, що будь-яким процесам 

властивий конкретний, мінімально необхідний рівень невизначеності. З іншого 

боку, повинен існувати і максимально необхідний рівень невизначеності. 

Об‘єднуючи обидві умови, можна констатувати, що для ефективного 

функціонування бюджетної системи необхідно, щоб рівень невизначеності 

знаходився в якихось розумних межах і був обмежений як знизу, так і зверху [3, 

с. 233]. Регулювання невизначеності функціонування бюджетної системи може 

здійснюватись у двох напрямках: мінімізації та максимізації невизначеності. 

При мінімізації невизначеності функціонування бюджетної системи 

відбувається зниження розвитку та спад даної системи, але при цьому 

відбувається її врівноваженість та зменшення рівня самої невизначеності. 

Для мінімізації невизначеності функціонування бюджетної системи 

України необхідно передбачити наступні заходи: вдосконалення економічного 

прогнозування і бюджетного планування та підвищення якості розробки 
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проектів державного бюджету; своєчасне планування та затвердження 

бюджетів; чітке встановлення функцій та повноважень головних розпорядників 

бюджетних коштів; підвищення ефективності використання наявних 

матеріальних і трудових ресурсів; вдосконалення державного фінансового 

контролю; мобілізація додаткових бюджетних доходів і одночасне зменшення 

видатків [2, с.86-87]. Для зменшення рівня невизначеності функціонування 

бюджетної системи України необхідно, наприклад, збільшити суму державного 

боргу та обсяг видатків зведеного бюджету і одночасно зменшити обсяг 

видатків місцевих бюджетів. При зменшенні обсягу видатків місцевих 

бюджетів відбувається загальний спад економіки, тому невизначеність 

зменшується, теж саме відбувається при збільшенні обсягу видатків зведеного 

бюджету, оскільки ці видатки складають суми міжбюджетних трансфертів, які 

передаються місцевим бюджетам. 

Для сприяння економічного зростання держави та, зокрема, розвитку 

бюджетної системи, необхідно збільшити її рівень невизначеності. При цьому 

бюджетна система буде більш розхитаною та нестійкою. 

Серед стратегічних напрямів сприянню розвитку бюджетної системи 

варто виділити такі: посилення фінансової основи бюджетів місцевого 

самоврядування; вирівнювання податкового навантаження за видами 

економічної діяльності; застосування програмно-цільового методу при 

плануванні й виконанні бюджетів усіх рівнів; перехід до адресної соціальної 

підтримки найменш забезпечених верств населення; надання державою 

фінансової підтримки суб‘єктам підприємницької діяльності для інвестиційного 

розвитку [1, с. 161-162]. 

До зростання рівня невизначеності функціонування бюджетної системи 

України можуть привести такі заходи: збільшення обсягу доходів зведеного 

бюджету та зменшення обсягу видатків місцевих бюджетів. Зростання суми 

гарантованого державою боргу, також призводить до зростання рівня 

невизначеності. При збільшенні обсягу доходів зведеного бюджету 

спостерігається пожвавлення економіки України, тобто її зростання. 

Протилежне відбувається з доходами місцевих бюджетів, оскільки основне їх 

джерело це – трансферти з державного бюджету, який є частиною зведеного 

бюджету України. Це спричиняє поглинання коштів місцевими бюджетами, яке 

не стимулює загальний розвиток бюджетної системи та економіки України в 

цілому. 

Таким чином, зазначені шляхи регулювання є основними завданнями 

щодо стратегічного розвитку бюджетної системи, які можна уточнювати і 

розширювати відповідно до актуальних завдань сучасності й основних 

тенденцій розвитку суспільства в майбутньому, що дасть змогу регулювати 

рівень невизначеності функціонування бюджетної системи України. 
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ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ 

СЛУЖБИ 

 

Перевірка — це спосіб здійснення контролю органами ДПС правильності 

нарахування, своєчасності та повноти сплати податків і зборів, а також 

дотримання законодавства з питань проведення розрахункових та касових 

операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за 

дотримання якого покладено на контролюючі органи. Згідно з п. 75.1 

Податкового кодексу України, податкова має право проводити камеральні, 

документальні (планові або позапланові, виїзні або невиїзні) і фактичні 

перевірки [1].  

Камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні 

органу державної податкової служби виключно на підставі даних, зазначених у 

податкових деклараціях (розрахунках) платника податків. Документальною 

перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, 

повнота нарахування та сплати усіх передбачених Кодексом податків та зборів, 

а також дотримання валютного та іншого законодавства, дотримання 

роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення 

трудових відносин з працівниками та яка проводиться на підставі податкових 

декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів 

податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, 

первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та 

податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів. 

Фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем фактичного 

провадження платником податків діяльності, розташування господарських або 

інших об'єктів права власності такого платника [2]. 

Що стосується відмови платника податків від проведення перевірок, то 

пп. 81.1 ст. 81 Податкового кодексу визначено підставу, згідно якої платником 

податку можуть бути не допущені посадові (службові) особи органу ДПС до 

проведення документальної виїзної або фактичної перевірки, а саме: 

непред'явлення або не відправлення платнику податків направлення на 

проведення такої перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування 

органу державної податкової служби, реквізити наказу про проведення 

відповідної перевірки, найменування та реквізити суб'єкта (прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється) або об'єкта, 
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перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова 

або фактична), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та 

прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. 

Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису 

керівника органу державної податкової служби або його заступника, що 

скріплений печаткою органу державної податкової служби [3, с.24]. 

Якщо за наявності відповідних підстав для проведення перевірки та 

дотримання умов її проведення платником податків та/або посадовими 

(службовими) особами платника податків відмовлено в допуску посадових осіб 

органу ДПС до проведення перевірки, у такому випадку посадовими особами 

органу ДПС складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови. 

Також слід зазначити, що відповідно до статті 94 Податкового кодексу органам 

ДПС надано право застосовувати адміністративний арешт майна платника 

податків за його відмову від проведення документальної перевірки за наявності 

законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб органу ДПС. 

Нові умови допуску до проведення документальних та фактичних 

перевірок платників податків сприяли підвищенню якості оформлення 

органами ДПС документів, що дають право податківцям приступити до 

документальної виїзної або фактичної перевірки, і, як наслідок, позитивному 

впливу на кількість відмов платників податків у допуску посадових осіб до 

проведення перевірки. Так, за дев'ять місяців 2012р. у Будьонівському районі м. 

Донецька за запланованими 575 перевірок платників податків - юридичних осіб 

зафіксований лише один не допуск. Така ситуація свідчить про високий 

кваліфікаційний рівень посадови осіб органів ДПС та обізнаності посадових 

осіб платника податків про норми Податкового кодексу. 

Поряд із введенням нових порядків в організації та проведенні 

документальних та фактичних перевірок органами ДПС на постійній основі 

здійснюються заходи, спрямовані на скорочення кількості перевірок платників, 

зменшення втручання в їх діяльність та підвищення якості їх проведення. 

Так, ДПІ у Будьонівському районі м. Донецьку Донецької області ДПС 

проведено: 

- за 9 місяців 2010 р. 1046 документальних перевірок юридичних осіб; 

- за 9 місяців 2011 р. 949 документальних перевірки юридичних осіб, що 

на 97 перевірок або на 10%, менше, ніж у 2010 році; 

- за 9 місяців 2012 р. 575 документальних перевірок юридичних осіб, що 

на 374, або на 39% менше, ніж у 2011 р. [4] 

Таким чином, в даний час, нормами Податкового кодексу створені 

сприятливі умови для плідного і необтяжливого співпраці між платниками 

податків та органами ДПС. При проведенні перевірок, при яких посадові особи 

органів ДПС повинні діяти в межах повноважень, визначених Податковим 

Кодексом, а платник податків не повинен перешкоджати законній діяльності 

посадових осіб контролюючого органу під час виконання ними службових 

обов'язків та виконувати законні вимоги таких посадових осіб. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ  

КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

Сучасні умови господарювання характеризуються загостренням 

проблематики глобалізації та поширенням впливу кризових процесів на 

національні економіки. За таких умов конкурентоспроможність економіки 

країни залежить від конкурентоздатності вітчизняних підприємств.  Соціально-

економічні зміни в суспільстві вимагають побудови адекватних новим умовам 

систем управління економічною безпекою. Особливої актуальності набувають 

питання побудови ефективної системи управління економічною безпекою для 

промислових підприємств, які є основою розвитку економіки України.  

Ефективність функціонування промислового підприємства, особливо за 

умов нестабільної економіки та гострої конкурентної боротьби, значною мірою 

залежить від надійності системи управління економічною безпекою 

промислового підприємства. Тому дослідження цієї проблеми є важливим та 

актуальним.  

Управління  економічною  безпекою  промислового підприємства  

представляє  собою  систему  принципів   і методів  розробки  та  реалізації  

управлінських  рішень,  пов'язаних  із  забезпеченням  захисту  його 

пріоритетних економічних інтересів від зовнішніх і внутрішніх загроз. 

Вітчизняні промислові підприємства працюють у динамічному 

зовнішньому середовищі, в умовах зростаючої конкуренції, нестабільного 

фінансового стану. На сьогодні першочерговим завданням для багатьох 

українських промислових підприємств є проблема виживання, для вирішення 

якої виникає необхідність управління економічною безпекою.  

Враховуючи це можна виділити такі особливості управління економічною 

безпекою промислових підприємств в умовах конкурентного середовища: в 

загальній системі управління підприємством велика роль приділяється 

управлінню змінами та виявленню ризиків; використання сучасного 

інструментарію для оцінки економічної безпеки промислових підприємств; 

необхідність стратегічного прогнозування і планування рівня економічної 

безпеки з урахуванням галузевих особливостей; перевага в управлінні 

економічною безпекою віддається на користь рішень стратегічного характеру, 

які в умовах прискорення глобалізаційних процесів потрібно постійно 

перевіряти; підприємство функціонує в умовах підвищених ризиків, тому 

потрібно відстежувати загрози економічній безпеці підприємства; використання 

адаптивних систем управління економічною безпекою промислових 

підприємств; впровадження концепцій сталого розвитку та розширення 
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діяльності в напрямку соціальної відповідальності підприємства; необхідність 

створення служби безпеки та впровадження технологій з захисту безпеки.  

Перелічені особливості управління економічною безпекою промислових 

підприємств передбачають створення сучасної системи, основною метою якої е 

своєчасне виявлення зовнішніх і внутрішніх небезпек і загроз, мінімізація їх 

впливу на діяльність підприємства, забезпечення захисту і досягнення основних 

цілей діяльності. 

Основними об‘єктами захисту системи управління економічною 

безпекою промислових підприємств є: персонал, майно, комерційні таємниці, 

внутрішня інформація, фінансові та матеріальні ресурси, технології. 

Сучасна система управління економічною безпекою промислових 

підприємств має вирішувати наступні завдання: виявлення і прогнозування 

можливих загроз і небезпек економічній безпеці, розробка заходів з їх 

нейтралізації, забезпечення захисту діяльності підприємства, його майна, 

ресурсів, персоналу тощо, організація співпраці з правоохоронними органами в 

цілях запобігання правопорушень або рейдерських атак, створення служби 

безпеки на підприємстві, забезпечення стійкого розвитку підприємства [ ]. 

Побудова сучасної системи управління з урахуванням виявлених 

особливостей вимагає таких дій від керівників промислових підприємств: 

створення власної служби безпеки чи залучення охоронних організацій до 

забезпечення силової безпеки; розробка заходів з забезпечення кадрової 

безпеки (вдосконалення кадрової та мотиваційної політики, системи управління 

персоналом, підвищення кваліфікації працівників, соціальне забезпечення); 

заходи з прийняття ефективних управлінських рішень; прийняття заходів з 

попередження можливих загроз економічній безпеці; заходи з забезпечення 

фінансової безпеки (забезпечення фінансової стійкості та незалежності, 

розробка цінової політики, забезпечення конкурентоспроможності продукції); 

заходи з забезпечення силової безпеки (відслідковування нових законодавчих 

актів, що стосуються діяльності підприємства та правомірна діяльність); 

використання новітніх інформаційних технологій із забезпечення безпеки [2].  

Таким чином, виявлені особливості управління економічною безпекою 

промислових підприємств допоможуть адаптувати існуючі системи управління 

до сучасних ринкових умов господарювання та вивести вітчизняні промислові 

підприємства на шлях сталого розвитку в мінливих зовнішніх умовах.  
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РЕЙДЕРСТВО: ВЛИЯНИЕ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ 

УКРАИНЫ 

 

Актуальность темы заключается в том, что особенную угрозу 

предпринимательству Украины, как одному из наиболее важных интересов 

государства, представляют рейдерские захваты и противозаконная деятельность 

криминальных структур, которые угрожают всей национальной безопасности 

страны в целом.  

Целью исследования данной работы выступает определение 

особенностей рейдерства в Украине и их влияние на социально-экономические 

факторы развития экономики страны и жизнь всего населения. 

В различных источниках понятие «рейдерство» трактуется по-разному, 

но наиболее полное определение дал О. Киреев: «рейдерство – систематическая 

проектная деятельность на рынке корпоративного контроля, которая 

направлена на не силовое правовое и неправовое получение контроля над 

активами других субъектов экономической деятельности с причинением им 

экономических и других видов убытков». Но стоит учесть, что 

распространѐнным явлением является применение силовых методов 

рейдерских захватов [1, с.14]. 

Таким образом, рейдерство - это недружелюбное, незаконное деяние, 

направленное против воли владельца, увлечения чужого имущества в пользу 

другого лица, установления над имуществом полного контроля нового 

владельца в юридическом и физическом понимании с использованием 

коррумпированности чиновников и (или) с использованием силы [2]. 

В Украине рейдерство возникло сравнительно недавно – в нач. XX в., 

когда захватывали небольшие предприятия на периферии, никого – ни власть, 

ни работодателей, ни средства массовой информации – это не интересовало, и 

потому данные процессы происходили за пределами государственного и 

гражданского контроля. Но постепенно, рейдерство приобретает все больший 

размах, и в 2005-2008 гг. количество таких атак значительно возросло. По 

экспертным подсчетам, в 2004 г. таких нападений насчитывалось 4-5 в год, а в 

2008 г. – более 2500 [3]. В настоящее время, рейдерство приобрело системный 

характер: в стране действует около 40-50 специализированных рейдерских 

групп, которые осуществляют в среднем до 3000 захватов в год. Годовые 

объемы рейдерского перераспределения собственности, по различным 

экспертным данным, - от 2 до 3 млрд. долл. США. Результативность 

рейдерских атак составляет более 90%, а среднестатистическая норма прибыли 

рейдера в Украине – около 1000 % [3]. 

Основными последствиями данного рода деятельности являются: 

1. Снижение инвестиционной привлекательности страны, т.к. с 

распространением явлений рейдерских захватов Украина автоматически 
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попадает в зону риска, т.е. «портится» общий инвестиционный климат, а также 

наносится имиджевый ущерб государству [2]. 

2. Рейдерские захваты наносят экономический урон 

предпринимательству страны, а впоследствии «иссушают» национальную 

экономику в целом. 

3. Рейдерство наносит сильный удар по социальной сфере страны. 

Впоследствии недружественного захвата предприятия рейдерской 

группировкой, зачастую  работники лишаются места работы, а, следовательно, 

и заработка – средств существования [2]. 

4. Рейдерство – источник легализации криминальных структур, 

незаконное влияние криминальных группировок, тенизация экономики и как 

следствие, повышение уровня коррумпированности органов государственной 

власти. 

Способы преодоления рейдерства: 

1. Государство должно выступать на стороне собственника и применять 

инструменты по защите прав собственности. 

2. Реформирование судебной системы, контроль за исполнением 

действующих законов. Дополнение и корректировка действующих нормативно-

правовых актов, регулирующих и исключающих деятельность криминальных 

структур [3]. 

3. Прозрачность и эффективность деятельности субъектов 

хозяйствования, которые могут сделать предприятие фактически неуязвимым к 

рейдерам. Необходимо отметить, что чаще всего «пострадавшими» являются 

те, которые ведут свой бизнес не совсем законно иследовательно, боятся 

обращаться к правоохранительным органам. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время 

рейдерство является одной из основных угроз украинской экономике, т.к. 

рейдерские атаки осуществляются для массового «иссушения»субъектов 

предпринимательской деятельности, а впоследствии – всей экономики страны в 

целом. Причем, борьба с рейдерством должна носить комплексный характер – в 

вопросе противодействия рейдерству должны объединится власть, парламент, 

бизнес, общественность. Главным антирейдерским фактором должно стать 

грамотное формирование «правил игры» и условий равноправной конкуренции, 

в которых государство и власть первыми должны демонстрировать принцип 

верховенства права. 
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ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

На сьогодні немає єдиної думки з приводу термінів економічної безпеки 

підприємств. В цілому економічна безпека підприємства це запобігання 

негативним впливам на стабільне та максимально ефективне функціонування 

підприємства, його розвиток та існування. 

Однією із складових економічної безпеки підприємства є екологічна 

безпека, яка полягає в дотриманні норм чинного екологічного законодавства та 

зменшення витрат від забруднення навколишнього середовища.  

Глобальне погіршення екологічного стану на нашій планеті, спричинене 

побічними ефектами технічного прогресу, поставило перед людством 

найгостріше питання про перехід на екологічно орієнтований технологічний 

розвиток нашої цивілізації.  

Внаслідок відсутності у свідомості людей ясного розуміння такого їх 

ставлення до навколишнього середовища, людство не розробило системи 

правових гарантій дотримання інтересів охорони природного багатства нашої 

планети. Внаслідок нещадної експлуатації довкілля людство потрапило у 

критичну ситуацію, коли катастрофічний стан екології Землі став реально 

загрожувати існуванню людської цивілізації. 

Проблема забезпечення екологічної безпеки суспільства підприємств, що 

виробляють на комерційній основі будь-яку продукцію, не могла і не може бути 

вирішена інакше, як шляхом розроблення загальносвітових систем мінімально 

допустимих утримань шкідливих речовин у відходах підприємств, а також 

екологічних параметрів продукції, що випускається. 

На користь введення міжнародних норм говорить і той факт, що 

інтелектуальний рівень і кваліфікація фахівців при розробці проблем на 

міжнародному рівні істотно вищі, ніж при проведенні таких робіт на 

національному рівні. З урахуванням того, що недотримання екологічних норм  

навіть декількома державами Землі може нанести істотного збитку екології 

всієї планети, питання інтернаціоналізації екологічних норм набуває все 

більшої значущості для долі цивілізації. 

Практика використання екологічного законодавства показала, що 

виробники продукції самі добровільно не бажають запроваджувати на своїх 

підприємствах заходи по забезпеченню екологічного контролю за виробничими 

процесами і продукцією, що випускається підприємствами. Це положення 

пояснюється тим, що контроль за дотриманням екологічних норм веде до 

додаткових витрат для підприємств на очисні споруди і переорієнтації 

технології на випуск екологічно чистої продукції. Тому для забезпечення 

дотримання підприємствами норма екологічної безпеки в більшості країн 

світової спільноти застосовуються системи штрафів, що накладаються 
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державними організаціями на виробників,котрі порушують національне 

екологічне законодавство.  

Екологічна складова економічної безпеки за допомогою відповідних 

правових норм інститутів безпеки має гарантувати захист правових норм 

інститутів безпеки має гарантувати захист середовища проживання людини, 

групи та суспільства. Цей фактор має на меті дотримання норм і стандартів, що 

діють в Україні з метою збереження природного середовища, запобігання 

природних катастрофам та катаклізмам, а також дослідження можливості 

використання сприятливих природно-кліматичних умов на свою користь.  

Таким чином, основна суть екологічної складової економічної безпеки з 

точки зору підприємства полягає в прагненні оптимізувати свої фінанси таким 

чином. Щоб при мінімальних витратах на забезпечення дотримання 

екологічних норм по технологічних процесах на підприємстві і продукції, яку 

воно випускає, мінімізувати втрати від адміністративних санкцій за 

забруднення довкілля і втрати ринків країн з більш жорсткими нормами 

екологічного законодавства, ніж ті, яким відповідає продукція, що випускається 

даним підприємством. 

На даний момент підприємства, які виходять на міжнародні ринки 

співпраці, змушені дотримуватися міжнародної процедури проведення 

екологічного контролю і одержувати відповідний сертифікат з екологічної 

безпеки виробництва і продукції. Якщо підприємство відповідає міжнародним 

вимогам екологічної безпеки їх продукція стає конкурентоздатною на 

світовому ринку і це теж забезпечує постійний прибуток підприємства. 

Тому забезпечення екологічної безпеки підприємств є основою їх 

економічного благополуччя. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ГРИФ» ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

На сегодняшний день все более очевидным становится уровень 

зависимости экономической безопасности предприятия от ее информационной 

составляющей. Так как никто не заинтересован в доступе к конфиденциальной 
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информации посторонних лиц, были придуманы системы защиты. С развитием 

IT-технологий практически вся информация становится цифровой и проблема 

защиты данных является довольно актуальной и нуждается в дальнейшем 

изучении. 

Целью данной статьи является рассмотреть особенности использования 

системы «ГРИФ» на предприятиях крупного бизнеса для оценки затрат на 

информационную безопасность. 

По статистике, на данный момент серьезными препятствиями на пути 

принятия каких-либо мер по обеспечению информационной безопасности в 

компании  выделяют 2 основные причины: ограничение бюджета компании и 

отсутствие поддержки со стороны руководства. Эти причины возникают из-за 

непонимания руководством предприятия серьѐзности  обеспечения 

информационной защиты и могут привести к серьезным последствиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Обеспечение ИБ системы ГРИФ 

 

Сейчас на мировом и отечественных рынках представлен широкий выбор 

программных средств для защиты информации. Среди них:  британский 

CRAMM (компания Insight Consulting), американский RiskWatch (компания 

RiskWatch) и российский ГРИФ (компания Digital Security). Мы рассмотрим 

отечественный аналог «ГРИФ». 

ГРИФ – это комплексная система анализа и управления рисками систем 

информации в компании. Эта система позволяет проанализировать уровень 

защищенности всех ценных информационных ресурсов компании, также 

оценивает возможный ущерб и позволяет эффективно управлять рисками. 

На рис. 1 представлен процесс обеспечения ИБ системы ГРИФ. 

Рассмотрим экономические аспекты внедрения системы ИБ на 

предприятиях крупного бизнеса. В данной статье я использовала данные о 

расходах на ИБ ПАО «OTP Bank». На нашем предприятии затраты на ИБ до и 

после применения системы «ГРИФ» приведены в табл. 1. 

Существует мнение экспертов, что затраты на обеспечение ИБ должны 

составлять от 2 % до 20 % и более от объема продаж (оборота).  Приведенная 

оценка получена из опыта работы ПАТ «OTP Bank», и выведена таблица 2. 

Анализ 

эффективности 

Реализация 

плана защиты 

Анализ рисков 

Разработка 

плана защиты 
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Таблица 1  

Расходы на обеспечение информационной безопасности отделения банка по 

категориям 

 

Категория затрат 

До применения 

системы «ГРИФ», 

грн 

После 

применения 

системы «ГРИФ», 

грн 

Расходы в 

будущем, 

грн 

1. Разовые затраты на приобретение 

систем защиты информации 
105000 90000 55000 

2. Разовые затраты на внедрение 

систем защиты информации 
25000 20000 15000 

3. Ежегодные затраты на 

поддержку и обучение 
20000 15000 12000 

4. Ежегодные затраты на 

управление средствами защиты 

информации 
15000 6500 9000 

5. Прочие ежегодные затраты 

на обеспечение информационной 

безопасности 

20000 9500 12000 

Итого: 185000 145000 103000 

 

 

Таблица 2 

Типичное разделение затрат, связанных с ИБ предприятия 
Затраты на потери (внешние и внутренние) 70 % от общих затрат на безопасность 

Затраты на контроль 25 % от общих затрат на безопасность 

Затраты на предупредительные мероприятия 5 % от общих затрат на безопасность 

 

Таким образом, после вышеперечисленного можно сделать вывод, что 

для обеспечения успешного функционирования современного предприятия 

необходимо уделять большое внимание внедрению политики информационной 

безопасности и использования современных систем защиты, так как грамотное 

их использование позволит снизить основные расходы на обеспечение 

информационной безопасности. Поскольку не все предприятия могут позволить 

себе обеспечивать крупные затраты на внедрение информационной 

безопасности, то необходимо затраты распределять пропорционально объему 

продаж компании. 

 

Литература 
1. Ярочкин В.И. Система безопасности фирмы: [Текст] /  В.И. Ярочкин.–М.,1997.–185 с.  
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АНАЛИЗ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ КАНАДЫ 

ПОСРЕДСТВОМ ПОСТРОЕНИЯ УРАВНЕНИЯ РЕГРЕССИИ 

 

Канада – развитая страна, член «G7», по состоянию на 2012 год  

находилась на 14 месте в мире по уровню ВВП (по паритету покупательной 

способности) [1]. Канада находится среди мировых лидеров в рейтингах 

инвестиционной привлекательности (8-е место в мире) и эффективности 

государственного регулирования с точки зрения создания благоприятных 

условий для ведения бизнеса [2] http://www.rusus.ru/?act=read&id=242 - _edn2. 

Составление регрессионной модели – один из основных математических 

методов анализа, используемых экономистами, в данном случае позволяет 

определить главные факторы, влияющие на уровень ВВП Канады. Конечное 

уравнение регрессии имеет вид:  

Y= 0,518 V02 – 0,330 V09 + 0,193 V03 + 0,092 V08   (1) 

V02 – индекс инфляции; 

V03 – государственный долг; 

V08 – приток ПИИ в страну; 

V09 – официальный обменный курс; 

Y – ВВП страны. 

Несмотря на то, что в первоначальном варианте использовалось 12 

различных факторов, в процессе работы над моделью большинство из них было 

исключено ввиду низкой степени влияния на результативный показатель или 

корреляции между собой. В конечном уравнении регрессии осталось четыре 

независимых переменных, определяющих значение ВВП Канады – индекс 

инфляции, государственный долг, приток ПИИ в страну и официальный 

обменный курс. 

Значимость модели высокая. Коэффициент детерминации R квадрат 

равен 0,997, то есть достаточно близок к единице, что говорит об адекватности 

модели и о том, что зависимость между переменными высокая. Значение t-

критерия для данной выборки (20 лет с 1992 по 2011 год) составляет 2,201. 

Значения критерия Стьюдента для всех показателей превышают данный 

минимум, то есть каждый элемент модели оказывает существенное влияние на 

зависимую переменную. Стандартизированные коэффициенты бета отражают 

направление зависимости между переменными, а их значение по модулю 

свидетельствует о степени значимости того или иного фактора. Таким образом, 

для данной модели наиболее значимым показателем является индекс инфляции. 

Зависимость между инфляцией и валовым продуктом Канады прямая (плюс 

перед коэффициентом), то есть при увеличении индекса инфляции на одну 

единицу ВВП страны увеличится на 0,518. Рост индекса инфляции говорит о 
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росте цен на товары и услуги, производимые и потребляемые в Канаде. 

Поскольку при построении модели использовался номинальный ВВП без учета 

инфляции, то рост цен должен привести к увеличению валового продукта, что, 

однако, не доказывает его реальный рост.   

Отрицательная зависимость наблюдается между официальным обменным 

курсом канадского доллара и ВВП. Если учесть, что чем меньше цифры в 

статистической таблице, тем выше обменный курс (то есть 0,99 говорит о росте 

курса валюты, а увеличение до 1,02 свидетельствует о его снижении), то при 

падении курса канадского доллара уровень валового продукта также снижается. 

Падение курса валюты, как правило, выгодно для экспортеров, однако, Канада 

является крупным экспортером многих видов сырья (крупнейшим в некоторых 

отраслях). Снижение цен на подобную продукцию не приведет к повышению 

спроса на нее, а напротив, снизит прибыль от торговли.  

Модель демонстрирует прямую зависимость между ВВП и уровнем 

государственного долга Канады. Несмотря на противоречивость данного 

заключения, объяснить его довольно просто. Повышение государственной 

задолженности может говорить об увеличении дефицита государственного 

бюджета, который возникает по двум причинам: снижение уровня доходов и 

повышение расходов. В данном случае более вероятным является 

предположение о возникновении несоответствия именно в результате 

увеличения государственных расходов. Канада – развитая страна с 

продуманной бюджетно-налоговой и монетарной политикой, поэтому 

повышение расходов бюджета определенно оправдано меняющимися реалиями 

рыночной конъюнктуры. Использование дополнительных бюджетных средств 

приводит к поддержанию и усилению темпов экономического роста, развитию 

нуждающихся отраслей реального сектора, стимулированию экономики в 

периоды спада, что впоследствии и приводит к росту производимого ею 

продукта. Последний и наименее значимый показатель модели (по степени 

влияния на ВВП) – приток ПИИ в страну. Недавний финансовый кризис 

обнажил многие фундаментальные проблемы современной глобальной 

экономики, связанные с первую очередь с определенными тенденциями ее 

развития. Одна из них – непропорциональное развитие финансового и 

реального сектора, рост фиктивного капитала и вызванная им нестабильность 

развитых экономик. Только страны, имеющие мощный реальный сектор (в 

частности Германия и Канада), смогли обеспечить большую устойчивость и 

стабильность на фоне банкротства финансовых институтов и обвалов фондовых 

рынков. Поэтому именно инвестиции в реальный сектор, в производственные 

предприятия способствуют росту ВВП и национального благосостояния.  

 

Литература 
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МАТРИЧНІ МЕТОДИ ПОБУДОВИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

«МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Процес глобалізації економіки, ознакою якої є створення  

мультинаціональних фірм (корпорацій) та формування навколо них 

високотехнологічних мереж інтернаціонального бізнес-сервісу, приводить до 

того, що міжнародний маркетинг-менеджмент господарських організацій 

набуває все більше рис глобального маркетинг- менеджменту [3]. 

Проблема наукового дослідження, результати якого  представлені в даних 

тезах, полягає в необхідності теоретико-методологічного забезпечення процесу 

управління підготовкою фахівців за двоцикловою структурою «бакалавр-

магістр» відповідно до вимог    виробництва матеріальних і нематеріальних 

благ з урахуванням новітніх унікальних ситуацій у всіх загальнолюдських 

сферах. Враховуючі необхідність розв‘язання даної проблеми, започатковано 

розроблення нової концепції управління економічними та соціальними 

процесами, яка  отримала назву   «інтерактивне управління».  

Інтерактивне управління в господарських та освітніх системах – це  

управління процесами наукових досліджень, підготовки фахівців та 

виробництва продукції для досягнення бажаних результатів через оптимальне 

використання взаємодії сил культури (К), влади (В), ринку (Р), безпеки (Б), що 

діють у загальнолюдських сферах та в природі.  Згідно з цією концепцією 

умови, що створюються під впливом цих сил розглядаються як причини і як 

наслідки  ходу даних процесів.  

Нижче за текстом наведено структуру системи міжнародного маркетинг- 

менеджменту, яка складається з чотирьох підсистем: 

1. Аналіз маркетингового середовища підприємства – суб‘єкта зовнішньо 

економічної діяльності. 

2. Підвищення ефективності основних функцій системи міжнародного 

маркетинг-менеджменту. 

3. Забезпечення результативності сполучних процесів в системі 

міжнародного маркетинг – менеджменту. 

4. Соціально-психологічні аспекти міжнародного маркетинг-

менеджменту. 

Імітаційна модель програми теоретичної підготовки фахівців  та їх 

практичної діяльності за напрямом «Міжнародний маркетинг-менеджмент»  

надана у вигляді  мнемонічного кубу, сторонами якого є три матриці: 

1) основні складові міжнародного маркетингу - mix / структура системи 

міжнародного менеджменту (фронтальна проекція мнемонічного кубу); 

2) структура системи міжнародного менеджменту / рушійні сили 

інноваційного розвитку підприємства – КВРБ (профільна проекція 

мнемонічного кубу); 
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3) основні складові міжнародного маркетингу - mix / рушійні сили 

інноваційного розвитку підприємства – КВРБ (план мнемонічного кубу). 

Сили КВРБ  є по суті основними елементами нервової системи 

господарської організації (nerve – нерв, сила, енергія). Ці сили наскрізно 

проходять через усі рівні менеджменту, всі підрозділи підприємства та робочі 

місця його працівників. Саме сили КВРБ мають здатність забезпечити 

ефективність сполучних процесів у внутрішньому та зовнішньому середовищі 

підприємства і тому виконувати роль провідників політики як найважливішого 

інструменту реалізації стратегій господарської організації.   

Кожна основна складова маркетингу – mix (P1 – product, P2 – price, P3 – 

place; P4 – promotion)  має чотири аспекти, які є притаманними інтерактивному 

маркетингу: внутрішньофірмовий маркетинг, маркетинг усередині країни, 

міжнародний маркетинг, глобальний маркетинг [2]. 

Критерієм оптимальності запропонованих матричних моделей програм 

виконання НДДКР, підготовки фахівців та практичної їх діяльності у напрямку 

безперервного удосконалення системи міжнародного маркетинг - менеджменту  

є підвищення економічної ефективності підприємств – суб‘єктів   

зовнішньоекономічної діяльності. 

Економічна ефективність – це показник, який спрямовує діяльність 

господарської організації на максимізацію її прибутку або ринкової вартості 

при мінімізації витрат ресурсів [1]. 

Відповідно до теорії «інтерактивне управління»  прибуток (р) – це 

функція авансованого капіталу та рушійних сил інноваційного розвитку 

суб‘єкта господарювання (КВРБ– культура, влада, ринок, безпека):  

р=f [(c+v) + i],       (1) 

де     с – капітал, авансований на купівлю засобів виробництва; 

         v – капітал, авансований на робочу силу; 

          i – інтелектуальний капітал, сформований для раціонального 

використання сил КВРБ в їх взаємодії. 

Для цивілізованих ринкових відносин характерна тенденція  

самозростання капіталу (постійного, перемінного) та підвищення 

інтелектуального капіталу суб‘єкта господарської діяльності, в результаті чого 

зростає його прибуток. 

З метою ефективного управління процесами наукових досліджень, 

підготовки фахівців та виробництва продукції розробляються відповідні 

матричні моделі, які є ідентичними, з‘єднаними прямими та зворотними 

зв‘язками, що дає можливість створити динамічну систему, яка здатна 

комплексно вирішувати питання безперервного удосконалення міжнародного 

маркетинг-менеджменту. 
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Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2010. – 320 с. 
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МОДЕЛИ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АТП 
 

Сложные по структуре и функционированию автотранспортные 

предприятия АТП нельзя охарактеризовать исчерпывающим образом одним 

показателем. Общепризнанный подход ориентирован на использование 

временных и стоимостных критериев. Как правило, при исследовании сложных 

систем выделяют несколько типовых условий функционирования,  задавая 

каждый раз параметры входных информационных потоков и соответствующие 

параметры элементов системы. Риск является неотъемлемой частью процесса 

принятия решений и осуществления экономических процессов. Естественным 

является тот факт, что избежать влияния рисков полностью не удастся, однако 

возможным остается воздействие на них.  

Приемлемой формой отражения причинно-следственных отношений в 

моделях сложных систем является метод динамики средних МДС, так как 

функционирование совокупности исполнительных элементов представляет 

собой массовый процесс, что позволяет строить модели, оперирующие 

средними значениями параметров процесса и устойчивыми закономерностями. 

Отсутствие относительно простых и эффективных методов переходной 

режим АТП практически не исследуется. Как правило, выбранные стратегии 

развития систем оцениваются по конечным параметрам, полученными для 

стационарного (установившегося) режима работы. В основе самого метода 

динамики средних за счет применения обыкновенных дифференциальных 

уравнений (ОДУ) заложена возможность получать данные для анализа 

динамики развития предприятия.  

На рынке автомобильных транспортных услуг рассматриваются задачи:  

 учет влияния деятельности конкурентов, инфляционных процессов и    

кризиса на экономические характеристики; 

 оценка и выбор возможных стратегий развития АТП; 

 планирование производственно-экономической деятельности 

предприятия; 

 снижение или увеличение интенсивностей переводящих потоков на 

экономические характеристики; 

 проектирование технических средств и разработка технологических 

процессов; 

 учет влияния «человеческого фактора» на эффективность работы АТП. 

В зависимости от особенностей груза и условий перевозки предприятие 

может при заключении договоров устанавливать договорные цены. В 

договорных ценах учитывают различные тарифы, по которым заказчик 

оплачивает услуги. При расчетах тарифов  учитывают вес груза и его 
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физические размеры, вид выделенного подвижного состав, характеристику 

предполагаемого маршрута перевозки, условия погрузочно-разгрузочных работ 

и т. д. Большое разнообразие тарифов затрудняет моделирование работы 

предприятия с учетом доходности перевозок и сопоставление денежных 

эквивалентов, получая при этом надежные результаты. При наличии надежных 

оценок стоимости услуг не сложно перейти к сопоставительному анализу и 

денежных  эквивалентов. Поэтому в работе возможные стратегии развития 

АТП сопоставлялись по тактико-техническим характеристикам элементов 

систем, полученных с помощь  МДС.  

Разработаны теоретические и методические аспекты применения метода 

динамики средних для исследования работы автотранспортных предприятий в 

условиях рыночной экономики и конкуренции на рынке транспортных услуг. 

Транспортное предприятие сложная система, содержащая 

одноканальные и многоканальные системы массового обслуживания. В 

терминологии теории массового обслуживания канал – элемент, 

выполняющий определенный вид действия. Транспортные услуги-

требования. В системах есть упорядоченные  очереди. Каждый элемент в 

системе может выполнять несколько видов обслуживания, которые 

называют фазами, а такую систему – многофазной системой массового 

обслуживания. Функционирование элемента представим как изменение его 

состояния. Из одного состояния в другое элемент переходит в те моменты, 

когда  в системе происходят определенные  события, вызванные 

внутренними или внешними  воздействиями.  АТП  - взаимосвязанные 

модели динамики средних (МДС) систем с очередями.  

МДС – графы состояний элементов системы, связанные в 

общесистемный граф, и система однородных дифференциальных уравнений 

ОДУ, составленных для средних численностей состояний выделенных 

элементов.  

Последовательность проектирования МДС: 

 выделяются элементы системы (транспортное средство, водитель и т.д.); 

 отдельно для каждого элемента определяются состояния (обслуживание 

S, приостановленное обслуживание D,ожидание W, пассивноеP, 

смешанное С); 

 строятся графы состояний для каждого выделенного элемента; 

 с помощью специальных дуг графы состояний связываются в 

общесистемный граф; 

 по общесистемному  графу строится аналитическая модель (система 

обыкновенных дифференциальных уравнений ОДУ). 

Для реализации ОДУ разработана программа ЭВМ. Реализация 

программы позволила получить характеристики, необходимые для принятия 

оценочных решений.  
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РОЗВИТОК СТРАХОВОГО РИНКУ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ 

 
Страхування є найбільш інтегрованою формою фінансової діяльності, що 

обумовлюється тісними зв‘язками між страховими компаніями країни. 

Особливістю сучасного етапу розвитку світового ринку страхування є вільний 

доступ зарубіжних страховиків на національні ринки. Серед причин 

виникнення на страховому ринку глобальної тенденції до інтеграції є вихід 

світової спільноти на новий етап розвитку, що відображає виникнення тісніших 

контактів між національними ринками і створення єдиного культурного, 

інформаційного і економічного простору. Відкриття національних кордонів та 

ліквідація бар‘єрів між країнами у страховому бізнесі породили ефект 

інтеграції щодо розширення кола партнерів і зарубіжних представництв 

компаній через виникнення масштабного міжнародного розподілу праці, 

розвиток індустрії міжнародного туризму, появу нових сегментів страхування. 

Хоча в останні роки вітчизняний страховий ринок стрімко розвивається, 

його регіональний розвиток залишається дуже нерівномірний. Тому для 

ефективного розвитку страхового ринку в Україні необхідні його поглиблені 

дослідження як на державному так і на регіональному рівнях із застосуванням 

методів економіко-математичного моделювання.   

За 9 місяців 2012 році, у  порівнянні з 9 місяцями 2011 року на 

629млн.грн. (3,8%) зменшився обсяг надходжень валових страхових премій, а 

обсяг чистих страхових премій збільшився на 2277,4 млн. грн. (18%). Питома 

вага чистих страхових премій у валових страхових преміях за 9 місяців 2012 

року становила 94,4%, що на 17,5% більше, ніж в порівнянні з відповідним 

періодом 2011 року [1]. 

Основним фактором зменшення валових страхових премій за 9 місяців 

2012 року, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, стало 

зменшення обсягу валових страхових премій з таких видів страхування, як: 

страхування майна на 343,8 млн. грн (13,9%), страхування фінансових ризиків 

на 402,1 млн. грн (20,1%) та інше. Та разом із цим, спостерігається збільшення 

валових страхових виплат на 14,4% та обсягу чистих страхових виплат на 13%, 

у порівнянні з 2011 роком [2].  

Український страховий ринок має невикористані резерви. У період з 2009 

по 2011 роки було застраховано лише близько 12-13 відсотків фінансових 

ризиків, в той час як у  більшості розвинутих  країн  цей  показник  досягає від 

90 до 95 відсотків.    

Поглиблене дослідження розвитку страхового ринку України у 

регіональному аспекті із застосуванням методу модифікованої головної 
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компоненти дало можливість виявити значні диспропорції, що відбуваються у 

розвитку страхового ринку на регіональному рівні у 2008-2011 роках.  

За рівнем розвитку страхового ринку, регіони України можна розділити 

на три групи: перша група – це Донецька, Дніпропетровська, Одеська,  

Харківська та Запорізька області, друга група – інші регіони України, та окрему 

групу складають м.Київ і Київська область. Порівняльний аналіз значень 

показників діяльності страхових організацій у першій та другій групі показує, 

що кількість страхових організацій в регіонах першої групи у три рази 

перевищує кількість організацій у регіонах другої групи, а обсяг надходжень 

страхових платежів на душу населення у регіонах першої групи та м.Київ і 

Київської області перевищує аналогічний показник по другій групі майже у 50 

разів. 

Найвищий рейтинг розвитку страхування в регіонах України у 2008 - 

2011 роках має Донецька область. На другому місці у 2011 році стала Одеська 

область. Далі йдуть Дніпропетровська, Харківська, Київська та Запорізька 

області. В інших регіонах країни суттєвих змін у розвитку страхування не 

відбулося. Щодо регіонів-аутсайдерів (Чернігівська, Миколаївська, Сумська і 

Черкаська області), то за рівнем розвитку страхування у 2008-2011 рр. суттєвих 

зрушень не відбулось. 

Темп росту інфляції, знецінення гривні, зниження ВВП, а також 

платоспроможності населення, призвело до зниження попиту на страхові 

послуги. Всі ці фактори не могли негативно не вплинути на ринок страхових 

послуг України. Зменшення рівня виплат зі страхування фінансових ризиків 

відбулося за договорами, що були укладені в попередні роки.   

Отже, для стабільного розвитку національної економіки та страхового 

ринку на регіональному рівні, необхідно вживати заходи щодо удосконалення 

законодавчої бази в галузі страхування. Крім того, факторами, які стримують 

розвиток вітчизняного страхового ринку є нестабільність економічного 

середовища в країні та недовіра населення страховим компаніям. Із зростанням 

кількості страхових компаній підвищується їх конкурентоспроможність на 

страховому ринку країни, що позитивно впливає на ефективність наданих ними 

послуг та розвиток страхового ринку в державі.  
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МОДЕЛІ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Наявність ефективного корпоративного управління є необхідним не лише 

для підвищення прибутковості окремої корпорації, але воно також спроможне 

стимулювати інвестиційні процеси в країні та забезпечувати економічне 

зростання. Назвати єдину модель корпоративного управління, яку можна 

адаптувати до всіх країн і корпорацій не можливо. 

Ми звернемо увагу на дві основні моделі фінансових систем, це так звана 

система «неформальних взаємовідносин» (relationship-based system) - RBS, і 

система «витягнутої руки» (arm's length system)-ALS. Для характеристики 

вищезгаданих фінансових систем в літературі використовуються терміни 

«система, заснована на банках» (bank based system) і «система, заснована на 

фондовому ринку» (market-based system), що не зовсім розкриває їх суть, 

оскільки така термінологія має в своїй основі моделі зовнішнього 

корпоративного фінансування. Проте на практиці в більшості країн основним 

джерелом фінансування компаній є їх внутрішні фонди. Крім того, німецька 

модель корпоративного управління є типовим прикладом системи, заснованої 

на банках, яка відрізняється відносно невеликою часткою банківських кредитів 

у загальному обсязі фінансування корпорацій. Таким чином, моделі 

корпоративного фінансування не можуть цілком адекватно відображати 

відмінності між двома фінансовими системами. 

Кожна фінансова система виконує дві основні функції: а) спрямування 

інвестиційних ресурсів у галузі та сфери найбільш ефективного їх 

використання (функція розподілу); та б) забезпечення адекватної віддачі для 

інвесторів (функція контролю і управління). Найбільші відмінності між двома 

фінансовими системами спостерігаються при розгляді функції контролю і 

управління. Ця функція характеризує взаємовідносини фінансових інститутів і 

інвесторів і таким чином, зачіпає і функцію перерозподілу, включаючи 

послаблення фінансових обмежень, розмежування інвестиційних меж, 

накопичення та зберігання інформації, необхідної для ефективного 

перерозподілу капіталу. 

Незалежно від типу фінансової системи інвестори повинні мати в своєму 

розпорядженні механізм, який би дозволяв здійснювати моніторинг і контроль 

за використанням їх капіталу, а також у разі потреби мати можливість 

втручатися в цей процес. Система RBS забезпечує такий механізм інвесторові, 

надаючи йому певні права над компанією, що фінансується. Такі права можуть 

виникати у випадках, якщо інвестор стає крупним акціонером компанії або 

головним її кредитором. Вищезазначене стосується японської моделі 

корпоративного управління, прикладами такої моделі є система японських 
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головних банків [1] і німецької система корпоративного управління з системою 

німецьких «домашніх» банків [2]. Однак, така модель взаємовідносин вимагає 

наявність певної квазі-ренти, що розподіляється між двома сторонами, а також 

передбачає відсутність досить привабливих зовнішніх альтернатив. Найбільш 

відомим прикладом системи «витягнутої руки» є класична англо – 

американська модель корпоративного управління та фінансова система США. В 

рамках цієї системи значне число ліквідних і розвинених фінансових ринків 

надають широкий спектр фінансових інструментів, необхідних різним 

економічним суб'єктам. Функції моніторингу здійснюються різними 

спеціалізованими інститутами, такими як, венчурний капітал, комерційні банки, 

інвестиційні банки, рейтингові агентства. 

Система ALR відрізняється більш короткостроковим характером 

фінансових стосунків, менш орієнтована на використання контрольних 

функцій. Захист інвесторів в цій моделі забезпечується системою жорстких 

контрактів, а сама модель передбачає широке використання юридичних і 

правових інструментів. Система стосунків в моделі ALS будується на основі 

ліквідних і конкурентних ринків. 

Кожна з даних фінансових систем має свої переваги і недоліки. Система 

«витягнутої руки» може успішно функціонувати лише в умовах високої якості 

правового і юридичного середовища і чітко певних і захищених прав власності. 

Система RBS здатна достатньо успішно знижувати інституційні витрати і 

витрати моніторингу і на цій основі - знижувати ціну капіталу для компанії. 

Особливі переваги отримують при цьому молоді, а також дрібні компанії, що 

гостро відчувають нестачу фінансових коштів для розвитку в умовах 

недосконалих ринків капіталу [3]. Система ALS у свою чергу різко здорожує 

фінансування інвестицій фірм, що стикаються з серйозними інформаційними 

проблемами [4]. 

В той же час, система RBS може знижувати інституційні витрати 

настільки значно, що ціна позикового капіталу для компанії починає 

наближатися до ціни її внутрішніх джерел фінансування. Проте, це може 

справляти зворотне враження. Дуже «дешеві» фінансові ресурси, що 

перевищують інвестиційні можливості компанії, легко вкладаються в 

неефективні проекти. У цьому сенсі в системі «витягнутої руки» існує досить 

жорсткий механізм, а саме механізм поглинань, що запобігає такому 

нецільовому використанню інвестиційних ресурсів. 
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