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СЕКЦІЯ 1. Економіка і управління національним господарством 
 

Бойко О.О. 
аспірант  

ННЦ «Інститут аграрної економіки» м. Київ 
 

ОЦІНКА РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ, МОНОПОЛІЗАЦІЇ ТА  
КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ СОЇ В УКРАЇНІ ТА РЕГІОНІ 

 
В умовах ринкової економіки важливим етапом аналізу ринку мають бути 

показники стану ринку, що характеризують рівень економічної концентрації, 
монополізації та конкуренції. До цих показників відносять коефіцієнт ринкової 
концентрації, коефіцієнти Джині, Херфінделя-Хершмана, Розенблюта, Лінда, 
Лернера [1]. 

Вихідні дані для обчислення показників стану ринку сої в Україні та у 
Вінницькій області представимо в табл.1. 

Таблиця 1 
Вихідні дані для аналізу стану ринку сої в Україні та у Вінницькій області  

в 2011 р.* 

Підприємство 
Україна Вінницька область 

Реалізовано сої, тис. ц Реалізовано сої, тис. ц 
1 308973 68944 
2 144536 58876 
3 143106 39137 
4 105316 38000 
5 102242 37658 
6 94313 37210 
7 93725 33081 

Всього на ринку 13262950 1350430 
* Джерело: складено автором за даними форми 50–сг, Державний комітет 

статистики України 
Коефіцієнт концентрації ринку (СR) сої являє собою процентне 

відношення всіх продажів насіння сої підприємствами з найбільшими частками 
на досліджуваному ринку до загального обсягу продажів даної продукції і 
розраховується за формулою: 

СR = Σ Qі/ Qзаг,       (1) 
де Qі - обсяг продажів одного великого підприємства; 
Qзаг – загальний обсяг реалізації товару на ринку. 
Коефіцієнт концентрації ринку (СR) сої за формулою розрахуємо з 

використанням відомостей про обсяги реалізації 7-ми найбільших виробників 
сої в Україні. Обрахований коефіцієнт по Україні складає: 

СR = 0,023+0,011+0,011+0,08+0,08+0,07+0,07 = 0,345  або 34,5% 
Таке значення коефіцієнта значно менше 1 (100%), що свідчить про 

відсутність монополізації на ринку сої в Україні. Отже, ринок сої є 
висококонкурентним. 

8



Коефіцієнт концентрації регіонального ринку сої у Вінницькій області 
складає: 

СR = 0,051+0,044+0,029+0,028+0,028+0,028+0,024 = 0,232 або 23,2% 
Таке значення показника концентрації ринку сої свідчить про те, що 

ринок є низькоконцентрованим, жодне з сільгосппідприємств Вінниччини не є 
монополістом на ринку і тому кожен суб’єкт господарювання має вільний 
доступ на ринок сої у Вінницькій області. Про це свідчить і те, що на сьогодні у 
досліджуваній області виробництво сої здійснюють 313 господарств, або 
63,23% всіх сільгосппідприємств регіону. 

Розрахуємо також ще один показник стану ринку - індекс ринкової 
концентрації Херфінделя-Хершмана або Герфіндаля-Гіршмана (ННІ). Цей 
показник  розраховується як сума квадратів часток досліджуваного ринку 
кожного великого підприємства:  

   ННІ = Σ D²і,       (2) 
Цей показник по Україні в 2011 році складає: 
ННІ = Σ 2,32+1,12+1,12+82+82+72+72 = 233,71 
Це значення обчисленого коефіцієнта менше за 1000, що також свідчить 

про слабкий ступінь концентрації ринку сої в Україні. 
Аналогічний показник для Вінницької області складає: 

ННІ = Σ 5,12+4,42+2,92+2,82+2,82+2,82+2,42 = 83,06   
Отже, таке значення індексу ринкової концентрації Херфінделя-

Хершмана свідчить про її низький рівень, тобто про високу конкурентність 
регіонального ринку сої у Вінницькій області. 

Крім того, про високу конкурентність вітчизняного ринку сої на 
загальнодержавному та регіональному ринках свідчить також те, що:  

- на ринку є значно більше, ніж 10 підприємств;  
- 1 підприємство не займає більше 31% ринку;  
- 2 підприємства не займають більше, ніж 44% ринку;  
- 3 підприємства не займають більше 54% ринку,  
- 4 підприємства не займають більше, ніж 63% ринку. 
Отже, аналіз показників стану ринку сої в Україні та у Вінницькій області 

свідчить про те, що ринок є низькоконцентрованим і висококонкурентним, що 
створює позитивний вплив на його подальший розвиток. 

Література 
1. Макарова В.В. Методологія дослідження кон’юнктури регіонального ринку 

продовольчих товарів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rusnauka.com/18_EN_2009/Economics/48821.doc.htm 

2. Статистичний щорічник України за 2011 рік/ За ред. О.Г. Осауленка / Державний 
комітет статистики України. – К.: Видавництво «ТОВ «Август Трейд» 2012 – 559с. 
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Бурлай Т.В. 
к.е.н., доцент, 

Інститут економіки та прогнозування НАН України, м. Київ 
 

ПРОБЛЕМИ КОНВЕРГЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН ЄС 
 

Однією з причин, що заважають посиленню конкурентоспроможності ЄС 
у світовому просторі, є значна диференціація інноваційного розвитку 27 держав 
об’єднаної Європи. Його порівняльна оцінка, представлена у звіті “Табло 
Інноваційного Союзу-2011” [1], зроблена на основі композиційного індикатора 
– Підсумкового індексу інновацій (Summary Innovation Index), що враховує різні 
характеристики сфер освіти, науки, виробництва (високотехнологічної 
продукції та наукоємних послуг) країн-учасниць. За результатами порівняння 
Підсумкового індексу інновацій за 2011 рік було виділено 4 групи країн, що 
дуже помітно відрізняються моделями інноваційної поведінки (див. табл.1).  

Таблиця 1 
Групування країн ЄС за рівнем інноваційного розвитку, 2011р. [1, с.7] 

№ Група  Країна ЄС-27 

1. 
«Лідери інновацій» 

(індекс інновацій більш ніж на 20% 
перевищує аналогічний індекс ЄС-27)

 
Данія, Фінляндія, Німеччина, Швеція 

2. 
«Послідовники інновацій» 

(індекс інновацій наближається до 
аналогічного індексу ЄС-27) 

Австрія, Бельгія, Кіпр, Естонія,  Франція, 
Ірландія, Люксембург, Нідерланди, 
Словенія,Великобританія 

3. 
«Помірковані інноватори» 

(індекс інновацій на 10%-50% нижче за 
аналогічний індекс ЄС-27) 

Італія, Португалія, Чехія, Іспанія, Греція, 
Мальта, Угорщина, Польща, Словаччина 

4. 
«Ті, хто наздоганяє інноваторів» 

(індекс інновацій більш ніж на 50% нижче 
за аналогічний індекс ЄС-27)

 
Румунія, Болгарія, Литва, Латвія 

 

Дані табл. 1 свідчать, що неоднорідність інноваційного розвитку ЄС на 
сьогодні – достатньо значна. Однак ще більшою проблемою є те, що цей 
«інноваційний розрив» практично не скорочується. Так, у зазначеному звіті 
констатується, що протягом останніх п'яти років конвергенція країн Євросоюзу 
в інноваційній сфері помітно уповільнилася, і має місце лише між першими  
двома (кращими) групами з чотирьох, та практично відсутня між «лідерами 
інновацій» і «тими, хто наздоганяє інноваторів». 

Аналогічні характеристики значного «інноваційного розриву» в ЄС-27 
наводяться у звіті щодо промислової конкурентоспроможності держав-членів і 
впливу інновацій на її динаміку, представленому Єврокомісією наприкінці 
2012р. [2]. Країни ЄС, залежно від рівня промислової конкурентоспроможності, 
у ньому поділено на 3 групи: до найкращої включено Німеччину, Данію, 
Фінляндію, Швецію, Австрію, Ірландію, Великобританію, Бельгію та Францію, 
а до найгіршої – Румунію, Болгарію, Чехію, Польщу, Угорщину, Латвію, Литву 
та Словаччину, характерною рисою яких є слабкий інноваційний потенціал. 
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Усталену тенденцію слабкої конвергенції в інноваційному розвитку 
держав-учасниць Євросоюзу відображають й міжнародні рейтингові оцінки. 
Так, у Глобальному рейтингу інноваційності за 2012 рік, Фінляндія та Швеція 
зайняли 2-ге та 3-тє місце, тоді як загалом ЄС-15 (країни інтеграційного ядра 
ЄС) – лише 18-те, а ЄС-10 (новоінтегровані в 2004 і 2007 рр. країни) – аж 27-ме 
місце серед 44 оцінених країн і інтеграційних об’єднань світу [3, с.3-4].  

Тривале існування «інноваційного розриву» між країнами ЄС визнається 
його керівними органами одним з ключових лімітуючих факторів для  
посилення міжнародної конкурентоспроможності Євросоюзу. Цей фактор 
також відіграє важливу роль у подоланні системної кризи, в якій нині перебуває 
об’єднана Європа, й тому її сучасна політика державного регулювання 
спрямовується на прискорення конвергенції в інноваційний сфері. 

З цією метою, насамперед, була змінена концептуальна основа новітньої 
інноваційної політики ЄС: макроекономічний підхід, згідно з яким інновації 
розглядаються як лінійний процес від досліджень шляхом НДДКР до 
комерційного впровадження їх результатів, замінено на підхід з позицій 
інноваційних систем, що базується на взаємодії різних зацікавлених сторін в 
інноваційному процесі [4]. Заходи державної політики в межах нового 
концептуального підходу, насамперед, направлені на впровадження інновацій 
по всьому ланцюжку попиту, налагодження конструктивних взаємозв’язків між 
наукою й практикою, сприяння створенню доданої вартості в ЄС через 
мережеву взаємодію та досягнення синергетичного ефекту від інновацій.  

Крім того, в останні роки у сфері інноваційного та науково-технічного 
розвитку Євросоюзу цілеспрямовано підтримується посилення інноваційної 
політики, заснованої на попиті (стимулювання попиту на інновації, в т.ч. через 
інструменти держзакупівель, податкових пільг, підтримки клієнт-орієнтованих 
інновацій); інноваційне сприяння побудові біоекономіки; створення соціально-
орієнтованих інновацій; впровадження стратегічних технологій (зокрема, нано-, 
біо-, інформаційно-комунікаційних, аерокосмічних, енергетичних технологій) і 
технологій «прориву», найбільший інноваційний потенціал яких вбачають в 
хімічній, машинобудівній промисловості і транспортному секторі ЄС. Слід 
зазначити, що в умовах нинішньої загальноєвропейської кризи ці заходи менш 
масштабні та інтенсивні, аніж планувалося.  

Взагалі, глибока економічна рецесія в Європі помітно загальмувала 
інноваційний розвиток держав-учасниць (особливо тих, хто знаходиться в 
епіцентрі фінансово-боргової кризи) та змусила реагувати на низку кризових 
викликів. Під впливом цього, реалізація інноваційної політики країн Євросоюзу 
в 2011-2012рр. характеризувалася такими відмітними рисами [5, с.10-28]:  

- дотримання чітких пріоритетів інноваційної діяльності з тим, щоб 
сконцентрувати увагу на вирішенні соціальних проблем (60% країн ЄС-27 
встановили пріоритетні сфери інновацій, для 66% з цих країн такою сферою 
стала енергетика, для 55% – ІКТ і технології сталого розвитку, для 50% – 
створення нових матеріалів); 

- реформування інститутів і підвищення ефективності підтримки 
інноваційної діяльності (понад 60% країн ЄС-27 реалізували заходи, 
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спрямовані на оптимізацію та концентрацію зусиль з підтримки інновацій, 
посилення міжвідомчої координації, скорочення бюрократичних процедур); 

- удосконалення зв'язку «наука-бізнес» та комерціалізації результатів 
наукових досліджень (чіткі вимоги щодо комерціалізації досягнень НДДКР 
поставлені в Австрії, Бельгії, Фінляндії, Німеччині, Ірландії, Італії, Іспанії, 
Нідерландах, Швеції, Великобританії, Чехії, Польщі, Словенії, Латвії); 

- стимулювання попиту на інновації (майже 75% країн ЄС-27 мають 
програмну підтримку інноваційної політики з боку попиту. Найбільш 
поширеними є програми державних закупівель інноваційної продукції у 
сферах охорони здоров'я, транспорту та екології); 

- позиціонування національної інноваційної системи в глобальному 
масштабі (підтримка ініціатив з створення глобальних інноваційних мереж). 
Резюмуючи, зазначимо, що проблеми слабкої конвергенції в інноваційній 

сфері ЄС лише загострилися в умовах тривалої фінансово-економічної кризи. Її 
подолання – першочергова умова для недопущення процесів дивергенції як в 
інноваційному, так і в макроекономічному розвитку об’єднаної Європи.  
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НОВА ПАРАДИГМА ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА 
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ 

 
В західних країнах світу подальший розвиток системи 

енергозабезпечення бачать в трансформації існуючих енергомереж. Сталий 
економічний розвиток залежить від енергетичної незалежності та стабільності 
роботи інфраструктури економіки країни. 

Ми вважаємо, що існують два основних варіанта відповіді на питання про 
розвиток енергозабезпечення в майбутньому [1]. 
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Перший варіант відомий під назвою «енергоефективність +». Він 
передбачає модернізацію існуючих енергосистем, в основу яких покладені 
централізовані мережі енергозабезпечення, масштабна генерація та «вуглецева 
енергетика».  

Другий варіант представляє собою нову концепцію, яка спирається на 
створення нової енергетики, що заснована на відновлювальних джерелах 
енергії, архітектурі енергосистеми на базі децентралізованої інтелектуальної 
мережі та «розумної» міської інфраструктури [1, с. 5-15].  

Нові технічні рішення для побудови так званих «розумних» мереж, 
будинків та міської інфраструктури спираються на нові технології. Відповідно 
до нової концепції споживачі енергії одночасно  можуть бути й її виробниками. 
Поступово буде змінюватись модель існуючого ринку енергії. 

На сьогодні в світі відбувається швидкий розвиток альтернативної 
енергетики. За результатами моніторингу, загальносвітові інвестиції в 
альтернативну енергетику склали один трильйон доларів США [2]. 
Перспективні технології роблять виробництво енергії більш 
конкурентоспроможним. 

На нашу думку сьогодні в Україні постає питання про необхідність 
перегляду традиційних принципів та механізмів функціонування 
електроенергетики, а також про створення механізмів функціонування, здатних 
підвищити споживчі якості та ефективність використання енергії, забезпечити 
розвиток галузі в майбутньому. 

Проте для трансформації існуючої системи потрібні відповідні 
інституціональні зміни. Це стосується політичних, ідеологічних і практичних 
питань.  

У політичній сфері необхідно радикально змінити управління в державі, в 
тому числі його структуру та запровадити нові форми управління , які повинні 
формувати та розвивати рух до створення конкретних форм енергозберігаючих 
технологій.  

В такій складовій частині інституціонального середовища як ідеологічна 
сфера необхідно запропонувати наукову концепцію, яка стала б складовою 
частиною національної ідеї створення та впровадження інтелектуальних 
енергосистем, свого роду національну доктрину побудови суспільства 
енергоекономічного, -екологічного та -зберігаючого. Виникає необхідність 
формування стійкої свідомості та поведінки уряду, установ, організацій, людей 
та інших суб’єктів в новому режимі використання енергоресурсів. 

Інституціональні зміни повинні передбачати:  
 створення нових юридичних норм, що встановлюють пріоритети 

енергозбереження на всіх рівнях їх використання;  
 залучення інвестицій для реалізації впровадження нових енергосистем;  
 планування як на рівні держави, так і на рівні підприємств впровадження 

всіх елементів інтелектуальних енергосистем;  
 зміну організаційної структури управління всередині фірм і організацій, 

що відповідала б новим вимогам енергоспоживання;  

13



 впровадження нових форм державно-приватного партнерства. 
Таким чином, інституціональні зміни мають сприяти створенню системи 

стимулів для впровадження в кожній сфері життєдіяльності суспільства норм 
інтелектуальних енергосистем. 
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старший викладач кафедри обліку і аудиту 
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ПРОЦЕСИ ФОРМУВАННЯ НОВІТНІХ ІНСТИТУТІВ МЕДИЧНОГО 
СТРАХУВАННЯ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

УКРАЇНИ  
 

Однією з найбільш важливих соціальних проблем України, на відміну від 
розвинутих країн, є незадоволення потреб людей у належному захисті їхнього  
здоров’я. Розвинуті країни вирішують дану проблему шляхом формування 
платного ринку  медичних послуг і переважно за рахунок дієвого ризикового та 
життєвого страхування. Прагнучи вступу до Європейського співтовариства, 
Україна переймає досвід розвинутих країн і вже намагається інституціоналізувати 
страхову медицину. Проте законодавча база України та ментальність населення 
поки що не повністю готові до такого серйозного кроку [1]. 

Сьогодні на розгляд у Верховній Раді України винесено кілька полярних 
законопроектів, що базуються, відповідно, на концепціях соціального та 
обов’язкового цивільного медичного страхування. Основні з них це 
законопроект про загальнообов’язкове державне соціальне медичне 
страхування, що базуються на концепції соціального страхування та заснований 
на концепції обов’язкового приватного страхування, проект закону про 
фінансування охорони здоров'я і медичного страхування. 

Однак, жоден із законопроектів не є ще достатньо опрацьованим та 
виваженим для того, щоб забезпечити рівномірне запровадження нової системи 
медичного страхування, яка б характеризувалась фінансовою стабільністю та 
базувалася на принципі прозорості процесу прийняття рішень щодо обсягу 
допомоги, який гарантується застрахованим особам. Тому необхідно знайти 
єдиний шлях до реформування охорони здоров’я і розробки нового 
законопроекту. 

Завданням законопроекту має бути: розмежування джерел фінансування 
охорони здоров’я та визначення напрямів їх використання; запровадження в 
Україні обов’язкового медичного страхування; створення умов для розвитку 
самоврядування закладів охорони здоров’я державної та комунальної власності; 
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сприяння подальшому розвитку ринкових відносин у сфері охорони здоров’я; 
визначення шляхів збільшення фінансування охорони здоров’я; виведення із 
тіньового обігу коштів, які сплачують громадяни України за медичні послуги; 
створення умов для розвитку добровільного медичного страхування як 
додаткового джерела фінансування охорони здоров’я; покращення якості 
надання медичних послуг; врегулювання суспільних відносин у системі 
охорони здоров’я та встановлення правил фінансування медичних послуг [4].  

Саме тому розвиток інститутів та інституцій в Україні слід розглядати як 
фундаментальну проблему, вирішення якої сприятиме ефективному 
функціонуванню ринку медичних послуг та запровадженню обов’язкового 
медичного страхування. Але, перш ніж розглядати процеси інституціоналізації 
медичного страхування, треба визначити сутність інституціоналізму та 
розглянути поняття «інститут» та «інституція». 

Термін “інституціоналізм” походить від категорій “інститут” або 
“інституція”, що означають звичаї, порядок у суспільстві, правила, які можуть 
бути закріплені, оформлені у вигляді нормативного акта, організації, установи. 
Фундаментальним принципом цього напряму є твердження, що важливою 
системоутворювальною складовою економіки є інститути у формі структур, 
порядку, що набуває форми закону або установи, а також інституції – “правила 
гри”, звичаї, порядок, традиції, що спільно консолідують обмеження і стимули. 
Інституціоналізм є швидкозростаючим напрямом наукової думки, що 
пропонується як методологічна база досліджень у багатьох галузях наукового 
пошуку [2].  

Інституції формуються і функціонують на благо добробуту індивіда, 
організацій та суспільства, а в ринковому механізмі набувають форми 
інститутів. Інститути – це правила, відносно стійкі, сформовані традиціями 
суспільно-економічного буття  організаційні одиниці та нормативно-правові 
акти, у тому числі економічного спрямування. Вони є структурними одиницями 
регулювання та саморегулювання економіки й ринку [3].  

Отже, інституціоналізм пояснює економічні процеси за допомогою як 
наук про суспільство і людину, так і пропонує суто економічні методи для 
розгляду різних сторін суспільного життя. Глибоке розуміння сутності та ролі 
інститутів, причин інституціональних змін дозволить уникнути багатьох 
помилок у проведенні реформ в охороні здоров’я. Тому сьогодні 
інституціоналізм відіграє велику роль, оскільки, допомагає зрозуміти сучасні 
проблеми в контексті пройденого країною історичного шляху, забезпечити 
більш реальне бачення розвитку суспільства. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ РЕКЛАМНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ 

 
У процесі методичного забезпечення розробки заходів підвищення 

ефективності рекламної діяльності, на наш погляд, виникає потреба у 
визначенні взаємозв’язку в організації дій учасників рекламного процесу, 
одним із складових інструментарію даного процесу може виступати аутсорсинг. 
Сучасний економічний словник трактує цей термін так: «аутсорсинг – (англ.  
outsourcing) – управлінський термін, що припускає виведення, передачу на 
підряд, закупівлю на стороні частини робіт, невигідних для виробництва в 
рамках підприємства зовнішнім виконавцям – аутсорсерам, субпідрядникам, 
висококваліфікованим фахівцям сторонньої спеціалізованої організації» [1].  

Оскільки питання ефективності та економічності здобувають все більшу 
значимість для вітчизняних підприємств, то в умовах, коли боротьба за 
споживача змушує підвищувати якість своїх товарів і послуг і одночасно 
знижувати їхню ціну, керівництву підприємств не залишається нічого іншого, 
як заощаджувати на витратах, у тому числі на витратах, що пов’язані з 
непрофільною діяльністю підприємства. І це – досить благодатне підґрунтя для 
діяльності постачальників послуг аутсорсингу. 

У світовій практиці аутсорсинг як спосіб організації виробництва давно 
визнано засобом підвищення ефективності роботи підприємств. Для України 
аутсорсинг є новим діловим інструментом розвитку підприємства. Останнім 
часом на вітчизняному ринку з’являється новий клас підприємців, які 
усвідомлюють значимість стратегічного розвитку, направляють свої кошти на 
організацію виробництв, домагаються розмаїтості продукції, 
диверсифікованості виробничого потенціалу і господарської структури. Але в 
них не завжди вистачає коштів, часу і компетенції для роботи в цьому 
напрямку. Для ефективного рішення наведених завдань вони змушені 
запрошувати на постійну роботу фахівців, укладати контракти на проведення 
консультаційних проектів з консалтинговими фірмами або організовувати 
дорогі внутрішні департаменти з розвитку. На сьогодні самою зручною і 
вигідною формою раціонального використання адміністративних, трудових, 
технічних і фінансових ресурсів підприємства, реалізації довгострокової 
стратегії функціонування і розвитку підприємства є аутсорсинг. 
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З огляду на наведену характеристику аутсорсингу, на нашу думку, можна 
визнати, що однією із формою організації рекламної діяльності та інструментом 
методичного забезпечення підвищення її ефективності є застосування повного 
аутсорсингу, який передбачає максимальне делегування запровадження етапів 
рекламного процесу рекламним агентствам або консалтинговим фірмам і 
відстеження виконання контрольних показників. При делегуванні повноважень 
і функцій рекламної діяльності створюється форма організації взаємодії між 
підприємством і рекламним підрозділом. Організаційну схему побудови взаємодії 
рекламного підрозділу з підприємством на принципах аутсорсингової взаємодії 
представлено на рис. 1 [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Схема аутсорсингової форми взаємодії рекламної діяльності 
 
Варто зазначити, що при залученні сторонніх організацій, що надають 

рекламні послуги, аутсорсингових компаній може бути не одна, а декілька 
залежно від потреб підприємства. При такій схемі організації роботи від 
керуючої компанії потрібно: контроль надання аутсорсингових послуг, що 
виключає звернення підприємства до маркетингового аутсорсу самостійно, без 
залучення маркетингового органа, що є центральним; консолідація всіх 
отриманих результатів для ефективного їх використання надалі.  

Між тим аутсорсинг, як кожна форма діяльності, має свої переваги і 
недоліки. Ми вважаємо, що головними перевагами аутсорсингу у рекламній 
діяльності підприємств є: економія на креативному (творчому) персоналі 
рекламного відділу, у штаті залишаються тільки менеджерський склад для 
виконання функцій рекламного менеджменту; надання повного переліку 
послуг; гнучкість у виборі постачальників послуг; оперативність. Характерні 
недоліки полягають у наступному: рекламні агентства не завжди володіють 
повністю ситуацією на ринку, не мають достатніх знань про споживчі 
властивості товарів і послуг, що просуваються, відмінностях і перевагах самого 
підприємства; потрібно облік специфіки роботи з рекламного агентства і як ця 
специфіка узгодиться з діяльністю підприємства, тому що мова йде про сто 
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відсоткову залежність; якщо рекламний менеджмент не здійснюється у 
відношенні аутсорсингу, то рекламна діяльність носить некерований характер. 
Як наслідок – завищена вартість послуг, часта зміна постачальників, 
непогодженість фірмового стилю; труднощі пошуку рекламного агентства, яке 
готове запропонувати «золоту середину» між ціною, якістю й повнотою 
надаваних послуг.   

Отже, залежно від сукупності зовнішніх і внутрішніх умов, підприємства 
використовують різноманітні форми і методи рекламної діяльності із 
діапазоном від створення власних служб до повної передачі цих функцій 
стороннім організаціям (рекламним агентствам) на аутсорсинг. Проте повна 
передача функцій не усуває необхідності з боку підприємства здійснювати 
планування, організацію і контроль рекламної діяльності, тобто здійснювати 
функції рекламного менеджменту стосовно аутсорсингу, який є одиним із 
дієвих інструментів методичного забезпечення підвищення ефективності 
рекламної діяльності підприємств.   

Література 
1. Большой экономический словарь под ред. А.Б. Борисова. – М.: Книжный мир, 2002. – 

895 с.  
2. Хлебников Д. Аутсорсинг как инструмент снижения затрат и оптимизации бизнес-

системы [Электронный ресурс] / Д.Х. Хлебников – Режим доступа: 
<http://www.bcg.ru>. – Заголовок с экрана.  
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Інститут підприємництва та перспективних технологій 
Національний університет «Львівська політехніка» 

 
ІНСТРУМЕНТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

 
Інвестиційна політики реалізується за допомогою використання ряду 

інструментів. Від правильності вибору інструментарію залежить рівень 
ефективності заходів інвестиційної політики та їх результативність. Отже, 
вивчення сучасного інструментарію інвестиційної політики є актуальним та 
важливим на сьогодні. 

Метою даного дослідження є розглянути підходи до визначення 
інструментів інвестиційної політики та згрупувати їх. 

Питання пов’язані з вивченням інструментів інвестиційної політики були 
об’єктом дослідження таких науковці, як: Пересади А. А., Музиченка А.С., 
Майорової Т.В.,  Будюка Ю.Г., Данилишина Б.М., Корецького М.Х., Дація О.І., 
Старченко К. та інших. Незважаючи на значну кількість досліджень в цій сфері, 
немає єдиних підходів до формування переліку інструментарію інвестиційної 
політики і тому ця тема потребує подальшого вивчення. 

Музиченко А.С. зазначає, що способами і методами реалізації 
інвестиційної політики можна назвати [1, с. 15]: законодавчу базу 
(адміністративні способи регулювання інвестиційного процесу); 
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прогнозування, державне регулювання, моніторинг і регулювання 
інвестиційного процесу; фінансування з бюджету (субсидії і субвенції); 
державне підприємство. На думку Пересади А. А., інструменти інвестиційної 
політики це є засоби бюджетної і грошово-кредитної політики, створення 
нормативно-правової бази для заохочення вкладення довгострокових 
фінансових інвестицій, удосконалення режиму реєстрації іноземних інвестицій, 
сприяння укладенню угод про розподіл продукції, запровадження прозорих 
схем концесійної діяльності, формування системи стимулів інвестиційної 
діяльності підприємств та інвестиційного кредитування [2, с. 23]. Майорова 
Т.В. називає типовими інструментами обмеження іноземної інвестиційної 
діяльності - розроблення нормативно-правової бази спільного кредитування 
великих інвестиційних проектів, обмеження на частку іноземного інвестора у 
СП, ліцензії та дозволи, високі ставки податків, обмеження на репатріацію 
прибутків тощо [3, c. 462]. 

Основним інструментом активізації інвестиційних процесів, які 
визначають Данилишин Б.М., Корецький М.Х., Дацій О.І., є приватизація, 
реформування земельних відносин, державні гарантії, вільне ціноутворення, 
розвиток фондового ринку, лізингових операцій [4, с. 55]. Також вважає і 
Будюк Ю.Г.: «важливим фактором залучення інвесторів є приватизація» [5, с. 
47]. 

Автор Старченко К. зазначає, що традиційними інструменти 
стимулювання прямих іноземних інвестицій є податкові канікули, пільгове 
оподаткування, а субсидування усе частіше визнаються менш ефективними, 
оскільки вони знижують обсяги бюджетних надходжень, а у середньо- і 
довгостроковій перспективі багато в чому нейтралізуються за рахунок пільг 
інших країн [6, с. 107]. Ми погоджуємося з думкою автора, що краще 
стимулювати і створювати умови для залучення інвестицій ніж вкладати 
бюджетні кошти безповоротно, за винятком стратегічно важливих об’єктів 
економіки. 

У законі «Про інвестиційну діяльність» сказано, що регулювання умов 
інвестиційної діяльності здійснюється за допомогою: надання фінансової 
допомоги, державних норм і стандартів, антимонопольних заходів, 
роздержавлення і приватизація власності, визначення умов користування 
землею, водою та іншими природними ресурсами, політики ціноутворення, 
проведення державної експертизи інвестиційних програм, проектів будівництва 
[7]. 

Всі інструменти державної інвестиційної політики поділяються на 
інструменти прямого та непрямого регулювання. Інструменти прямого 
регулювання забезпечують безпосередній вплив держави на суб’єкти 
інвестиційної діяльності. Серед них в першу чергу можна виділити 
нормативно-правові акти, програми, норми амортизаційних відрахувань, 
бюджетне фінансування, державні закупівлі тощо. Інструменти непрямого 
регулювання впливають на суб’єкти інвестиційної діяльності опосередковано 
через їх економічні інтереси. До них належать інструменти податкової, 
грошово-кредитної та зовнішньоекономічної політики держави [8, с. 9]. 
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Після проведеного дослідження підходів до визначення інструментів 
інвестиційної політики слід згрупувати інструменти інвестиційної політки в два 
блоки впливу: прямого та опосередкованого (рис. 1). Важливим зауваженням до 
такого групування є те, що до розгляду приймаються державні інструменти 
інвестиційної політики, які відмінні від регіональних. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Інструменти державної інвестиційної політики  
(сформовано автором за даними  джерел [2-4, 6, 8] ) 

 
Отже, дослідження питання інструментарію інвестиційної політики 

показало, що немає єдиних підходів вчених у цій сфері і як наслідок, було 
запропоновано згрупувати інструменти державної інвестиційної політики в 
блоки прямого та опосередкованого впливу. Подальші дослідження планується 
зосередити на вивчення сучасних інструментів регіональної інвестиційної 
політики. 
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Інструменти державної інвестиційної політики 

Прямі Опосередковані 

- податкові інструменти (податкові 
канікули, пільгове оподаткування); 
- узгодження законодавчої бази; 
- процеси приватизації; 
- реформи земельних відносин; 
- державні гарантії; 
- ліцензії та дозволи; 
- розвиток інфраструктури; 
- розвиток фондового ринку; 
- прозорі схеми інвестиційної 
діяльності; 
- створення і регулювання  спільної 
підприємств; 
- субсидіювання. 

- удосконалення режиму 
реєстрації іноземних інвестицій; 
- створення спеціальних 
(вільних) економічних зон; 
- визначення умов інвестування в 
пріоритетні сфери економіки; 
- сприяння формування ПФГ, 
кластерів; 
- коригування норм та методів 
амортизації; 
- антимонопольне регулювання.
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РОЛЬ, МІСЦЕ І ЗАВДАННЯ КООПЕРАТИВНОЇ ПРИРОДИ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

 
В останній період перед людством постала глобальна проблема 

світогосподарського розвитку – проблема країн, що переходять від командно-
адміністративної системи до ринкової, яка полягає у необхідності подолання їх 
кризового стану та залучення їх на рівноправній основі у світову економіку. 
Після майже 20-и років ринкового реформування економіки України наше 
суспільство потребує нагальної необхідності нової хвилі якісно досконаліших 
за змістом реформ. 

Як засвідчує світовий, передусім європейський, досвід, органічною 
складовою економічної моделі високорозвинутих країн є широко розгалужена 
кооперативна система, яка на сьогодні в Європі охоплює понад 22% дорослого 
населення. Самоутвердженість кооперація переконливо демонструє з часу свого 
виникнення у 1844 році у вигляді споживчої кооперації Рочдельських піонерів і 
до сьогодні, коли в світі сформована добре розгалужена система різних видів і 
форм кооперації, об’єднана під егідою Європейського та Міжнародного 
Кооперативних Альянсів, складовими якої є системи національних кооперацій. 

Кооперативна ідея, кооперативні переваги все більше реалізуються в 
кооперативних формах, які нині розглядаються вітчизняними вченими і 
політикам як перспективні в аграрному секторі, сферах кредитних, соціально-
культурних, матеріальних, транспортних, торговельних та інших послуг. 
Статистичні дані наведені у табл. 1. 

Основними рисами розвитку кооперативного сектору в країнах 
центральної і східної Європи є державне сприяння цьому процесу та підтримка 
трансформаційних перетворень у кооперативах, в тому числі з боку 
кооперативних організацій розвинених країн ЄС. Це сприяє підвищенню 
конкурентоздатності кооперативів європейських постсоціалістичних країн на 
національному і світовому ринках, розвитку національних економік та їх 
інтеграції у світове господарство, пристосуванню до реалій його глобалізації. 

 Не зважаючи на прийняття Україною ряду Законів («Про споживчу 
кооперацію», «Про сільськогосподарську кооперацію», «Про кооперацію», 
«Про кредитні спілки» тощо), розвиток кооперативного руху значно відстає від 
потреб соціального та економічного розвитку. 
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Таблиця 1 
Кількість суб’єктів Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 

України (ЄДРПОУ) за видами економічної діяльності [1, с. 60-65] 
(тисяч на початок року)

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Колективне підприємство 31,2 29,3 27,7 26,6 25,6 24,8 
Підприємство споживчої кооперації 0,8 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 
Кооператив, 

з нього: 
30,8 31,4 33,3 34,3 35,1 34,8 

 виробничий 2,6 2,7 2,6 2,5 2,5 2,5 
 обслуговуючий 16,6 17,9 20,2 21,8 22,6 21,8 
 споживчий 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 
 сільськогосподарський виробничий 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 
 сільськогосподарський 
обслуговуючий 

0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 0,8 

Кредитна спілка 0,7 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 
Споживче товариство 5,6 5,5 5,4 5,3 5,3 5,2 
Спілка споживчих товариств (штук) 524 482 452 428 404 393 
Усього 1071 1133 1187 1229 1259 1295 

 
На прикладі споживчої кооперації (табл. 2) бачимо негативну тенденцію в 

структурних показниках та зменшення питомої ваги у суспільній діяльності 
країни.  

Трактування стану справ в кооперації органами статистики «по своєму» 
призводить до певної невідповідності показників. Приклад -  відмінності у 
показниках «підприємсва споживчої кооперації» у наведених таблицях. 

Таблиця 2 
Організаційно-управлінська структура споживчої кооперації України, 

2000-2011 pp. та деякі показники  її  діяльності [2]   

 
 

Роки Зміни 
за 2000-2011 

pp. 
2000 2005 2011 

Кримспоживспілка, шт. 1 1 1 - 
Облспоживспілки, шт. 21 21 21 - 
Райспоживспілки, шт. 244 237 190 -54 

Районні споживчі товариства, шт. 195 204 180 -15 

Споживчі товариства  
(без районних), шт. 

1324 1879 1652 +328 

Кількість підприємств, шт. 9141 7050 4486 -4655 

Роздрібний товарооборот (млн. грн в 
діючих цінах) 

1576 2610 4368 +2792 

Доля  роздрібного товарообороту 
споживчої кооперації (%) в загальному 
товарообороті країни 

5.48 2.76 1.55 -3.93 

Кількість пайовиків, членів, 
асоційованих членів (тисяч осіб) 

1200 740 484 -716 
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На жаль, використання могутнього потенціалу кооперації в Україні все 
ще залишається завданням невизначеного майбутнього.  

Висновки: 
1. Слід визнати практичну відсутність будь-якого відчутного впливу 

кооперації на формування конкурентного середовища в Україні, підвищення 
зайнятості та зростання доходів населення, посилення його ділової активності, 
розвиток сфери доступних соціальних послуг, підвищення якості та оновлення 
продукції.  

2. Нерозвиненість кооперативного сектору не дає можливості кооперації 
протистояти експансії зарубіжних товарів, передусім продовольства, сприяти 
виходу вітчизняної продукції на міжнародні ринки. 

3. Як масова самодіяльна господарська організація, що ґрунтується на 
принципах демократії та самодопомоги, кооперація передусім повинна стати 
одним з важливих засобів виконання головного соціального завдання - 
створення умов для ефективного використання основним населенням країни 
своїх індивідуальних здібностей на основі колективної власності. 

4. Статистика має зважати на значимість та відображати реальний стан 
справ у такому важливому напрямку розвитку суспільства як кооперативний 
сектор економіки. 

5. Сьогодні, коли на базі критичного перегляду набутого досвіду 
ринкових перетворень в Україні поставлені завдання запровадження комплексу 
нових, більш досконалих ринкових реформ, необхідність створення сучасного 
кооперативного сектору економіки постає як невідкладна проблема. Внутрішні 
зміни в кооперативному секторі економіки можуть бути каталізатором всього 
процесу реформування на основі інноваційно-інвестиційних та організаційно-
управлінських сучасних форм і методів діяльності. 

Література 
1. Україна у цифрах у 2010 році. Статистичний збірник / За ред. О.Г.Осауленко. – 252 с. 
2. Показники господарсько-фінансової діяльності підприємств і організацій системи 

Укоопспілки за 2000-2010 роки. – К.:Укоопспілка, 2011.  
 

Кисіль С.В. 
здобувач 

 Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків 
 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ 
ПРОДУКЦІЇ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 

 
Господарський процес перевезень у транспортній промисловості, зокрема 

на залізниці, відрізняється від традиційного виробництва тим, що реалізується 
не продукт, який є процесом виробництва, а власне процес виробництва — 
переміщення вантажів або послуга з перевезення пасажирів [1, с. 35]. 

Важливим моментом в обґрунтуванні шляхів підвищення ефективності 
роботи залізничного транспорту є визначення того, яким чином найбільш 
ефективно використовувати наявні ресурси кожного підприємства. В рамках 

23



діючої конкуренції у разі не вирішення цієї задачі транспортне підприємство на 
ринку втратить свою конкурентоспроможність, що призведе до його ліквідації 
[2, с. 48]. 

Питання собівартості перевезень в останні роки набуло великого 
значення. Багато сучасних вчених розглядають питання собівартості перевезень 
та шукають нові шляхи зниження собівартості перевезень. З цією метою нами 
були розглянуті усі методи визначення собівартості перевезень та виробничої 
продукції. Дуже важливо проаналізувати існуючі методи визначення 
собівартості виробничої продукції та зробити висновки про можливість 
використання їх при розрахунках собівартості пасажирських перевезень. 

Задача аналізу – виявити ті методи визначення собівартості продукції, які 
можливо застосувати для визначення собівартості пасажирських перевезень. 

В даній публікації зроблена вибірка з усіх існуючих методів та наведені 
лише методи визначення собівартості виробничої продукції. 

Для зручності та наочності результати аналізу наведені у вигляді табл. 1.  
Проведений аналіз методів визначення собівартості продукції показав, що 

такі методи, як позамовний, попроцесний, попередільний та нормативний вже 
знайшли своє застосування на залізничному транспорті. Але методи 
абзорпшен-кост та директ-кост не розглядалися вітчизняними та закордонними 
вченими для визначення собівартості пасажирських перевезень, тому цьому 
питанню будуть присвячені наступні дослідження. 

 
Література 

1. Атамас П. Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки: навч. посіб. / П.Й. Атамас. - 
2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 392с. 

2. Яновський П.О. Пасажирські перевезення: навчальний посібник / П.О. Яновський. - 
К.: НАУ, 2008. - 469с. 

3. Бехтерева Е.В. Себестоимость: рациональный и эффективный учет расходов: практ. 
руководство / Е.В. Бехтерева. - М.: Издательство "Омега-Л", 2011. - 148с.   

4. Бухгалтерський фінансовий облік: підр. [для студ. спец-ті "Облік і аудит" вищих навч. 
закладів] / Ф.Ф. Бутинець; За ред. Ф.Ф. Бутинця.- 8-ме вид. - Житомир: ПП "Рута", 
2009. - 912с.   

5. Ефремова А.А. Себестоимость: от управленческого учета затрат для бухгалтерского 
учета расходов / А.А. Ефремова. - М.: Вершина, 2006. - 208с. 
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ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ 
ВИРІШЕННЯ 

 
Соціально-економічний розвиток суспільства базується, передусім, на 

ефективному використанні трудового потенціалу. Кризові процеси, що 
відбуваються в Україні, призвели до масштабних втрат трудового потенціалу і 
деформації його структури. Сьогодні негативні зміни у зайнятості сільського 
населення дедалі  поглиблюються, набувають стихійного і нерегульованого 
характеру, призводять до соціальної напруженості і, зрештою, до руйнування 
трудового потенціалу села.  

Поспішна руйнація колективної власності, замість продуманої, поетапної 
її трансформації в адекватні ринковій економіці форми, призвела до 
непомірного скорочення попиту на робочу силу, що спричинило з одного боку 
значну міграцію сільських жителів у пошуках роботи, а з іншого – величезні 
обсяги прихованого безробіття на селі, передусім в особистих селянських 
господарствах. У цих умовах вирішення проблеми безробіття сільського 
населення потребує наукового дослідження. 

Проблемам безробіття сільського населення присвячені праці таких 
відомих вчених-економістів, як: Д. Богиня, О. С. Бєлоусова, А. В. Заікіна, Г. Ю. 
Козлова, М. Талан, В. Берлінський, Н. М. Заярна, О. М. Каралюс та інші. 
Незважаючи на вагомі наукові результати їхніх досліджень, проблеми 
безробіття у сільській місцевості залишаються невирішиними та потребують 
подальшої розробки. 

Використання трудового потенціалу і зайнятість значною мірою 
характеризують індикатори безробіття. Безробіття визначається як соціально-
економічна ситуація, за якої частина активних працездатних громадян не може 
знайти роботу, яку вони здатні виконувати.  

Більшість науковців схиляються до думки, що головними причинами 
безробіття є: спад економіки і відповідне скорочення сукупного попиту на 
робочу силу; структурні зрушення (міжгалузеві, внутрішньогалузеві, 
регіональні); рух робочої сили (професійний, соціальний, регіональний) [1, с.7]. 

У зв’язку з економічною кризою в Україні (2008-2009 рр.) проблема 
безробіття посилилася. Сьогодні тисячі осіб мають статус безробітного. Так, 
якщо до 2007 р. спостерігалась тенденція до зростання чисельності економічно 
активного населення та зайнятих у сільській місцевості, то вже з 2008 р. 
спостерігається тенденція до зменшення.  

Рівень безробіття, визначений за методологією МОП визначається як 
відношення (у відсотках) кількості безробітних віком 15–70 років до 
економічно активного населення зазначеного віку або відповідної соціально-
демографічної групи.  
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Якщо порівнювати рівень безробіття з 2000 роком, то після стабільного 
зниження до 2007 року, він почав зростати. Незважаючи на зменшення на 0,4% 
у 2011 році рівень безробіття у сільських поселеннях залишається досить 
високим – 7,5 % . Отже, ці показники вказують на погіршення ситуацію на 
селі.  

Навантаження незайнятого сільського населення на вільні робочі місця 
кваліфікованих робітників сільського господарства, незважаючи на різке 
скорочення, порівняно з 2005 р. (більш як у 4 рази), залишається непомірно 
високим – 41 особа на одну вакансію у 2011 році. Причини такого становища 
відомі: значна корпоратизація галузі сільського господарства, що вплинула на 
помітну зміну структури аграрного виробництва, яке спрямоване передусім на 
монокультурне вирощування високоефективних зернових та олійних культур з 
найнижчою трудомісткістю без збереження тваринництва. 

Традиційно вирішення проблеми зайнятості на селі здійснюється через 
такі заходи подолання безробіття, як працевлаштування державною службою 
зайнятості, перепідготовка безробітних, залучення до суспільних робіт, 
розвиток трудомістких галузей у сільському господарстві. Більшість з них вже 
показали свою неспроможність у вирішенні цієї проблеми [2, c.176]. Так, 
обмеженість фінансування державної служби зайнятості, недостатні інвестиції 
в розвиток робочих місць на селі перетворюють її лише на посередника між 
роботодавцем та потенційним працівником. Діяльність служби зайнятості 
певним чином зменшує напруження на ринку праці, але не створює сприятливу 
кон'юнктуру ринку праці. Стратегія подолання безробіття на селі шляхом 
створення нових робочих місць у сільському господарстві суперечить 
прогнозам про те, що зайнятість в сільському господарстві через зростання 
продуктивності праці та перехід на працезберігаючі технології буде 
скорочуватись. 

Одним із перших кроків подолання безробіття та підвищення рівня 
зайнятості і життя сільського населення повинно бути вдосконалення 
нормативно-правової бази, що забезпечило б розвиток сільського господарства 
та збільшило  рівень зайнятості в сільській місцевості. 

Завжди виробництво сільськогосподарської продукції було основою 
зайнятості сільського населення. Тобто через те, що в Україні недостатньо 
розвинене сільське господарство, втрачається чимала кількість робочих місць. 
Для розвитку сільського господарства необхідно вдосконалити систему збуту 
виготовленої продукції, чого можна досягнути через втручання держави 
шляхом захисту національного виробника та надання пільг щодо опо-
даткування експортованої продукції. Ці заходи допомогли б, по-перше, роз-
винути ринок збуту, а по-друге, збільшити кількість робочих місць для 
сільського населення [3, c.18]. 

Отже, проблема безробіття сільського населення потребує пріоритетної 
державної політики щодо реалізації системи заходів правового характеру. 
Дієвими заходами щодо сприяння зайнятості сільського населення та 
подолання безробіття в сільській місцевості є сприяння розвитку аграрного 
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виробництва та інших видів несільськогосподарської діяльності на селі, що 
виступатиме економічним базисом вирішення усіх соціальних проблем. 
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УКРАИНА И ВТО: ЧТО МЫ ПОЛУЧИЛИ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА 
 

Уже прошло  четыре года с того момента как Украина вступила во 
Всемирную торговую организацию. Ученые часто говорят, что необходимо 
пересмотреть условия договора, потому что национальная промышленность не 
справляется с конкуренцией.  Но если смотреть с точки зрения обычного 
жителя страны, то можно увидеть много положительного. Например: цены на 
большинство товаров и услуг в долларовом эквиваленте снизилась. А 
предприниматель получил выход на международный рынок, из-за отмены 
обязательной сертификации. 

После 14 лет переговоров 25 января 2008 года на своем заключительном 
заседании Рабочая группа по присоединению Украины в ВТО утвердила пакет 
документов с условиями присоединения Украины в ВТО[1]. По расчетам 
Министерства экономики Украины, страна должна была получить 
дополнительные вливания на суммы от 1,5 до 4 миллиардов долларов в год, 
также снизиться средневзвешенная ставка действующего таможенного тарифа 
на 2%[2]. 

Положительный эффект от перебивания в ВТО во многом будет зависеть 
от того, сможет ли государственная политика Украины обеспечить баланс 
между открытостью нашей экономики и селективными протекционистскими 
мероприятиями ее поддержки [3].  

За несколько лет до вступления в ВТО, в Украине значительно оживился 
бизнес, и началось резкое увеличение объема экспорта. 

Вступление Украины в ВТО спровоцировало незначительное снижение 
среднего уровня тарифной защиты Украины производителей в целом по 
товарной номенклатуре. Средневзвешенная ставка РНБ должно уменьшиться с 
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7,0% на момент вступления в 5,1% в 2013 году, когда завершается срок 
действия последнего переходного периода.  

Украина – это государство с открытой экономикой, благодаря 
вступлению и становлению полноценным членом ВТО можно увидеть весомые 
результаты. Если оценивать уровень открытости, по части экспорта и импорта в 
ВВП, то согласно со статистическими данными можно проследить такую 
тенденцию, что уже в 2011 году соотношение экспорта товаров и услуг ВВП 
превышало 45%.  Максимальное значение этого показателя было достигнуто в 
2008 году на уровне почти 64%. На импорт товаров и услуг приходился 51% от 
ВВП в 2010 году.  

Вступив в ВТО, Украина получила значительные экономические 
преимущества: 

 местным производителям стали и химической продукции, которые 
безуспешно пытались бороться с антидемпинговыми акциями, без 
членства в ВТО, при современных условиях, невозможно использовать 
преимущества мировой торговли и гарантировать отечественным 
товаропроизводителям международно-правовую защиту от 
недобросовестной конкуренции на мировом и региональном рынках; 

 доступ к международным рынкам, отмена по отношению к стране 
дискриминации и нетарифных барьеров, возможность влиять для защиты 
интересов на условия регулирования международной торговли; 

 прогнозированного конкурентного и благоприятного инвестиционного 
климата; 

 ВТО способствует сохранению мира, разрешает некоторые конфликтные 
ситуации; 

 механизмы организации, которые созданы в ВТО, позволяют 
конструктивно решать торговые споры; 

 осуществление либерализации мировой торговли способствует снижению 
стоимости жизни; 

 расширяет выбор товаров и услуг на рынке, особенно за качеством; 
 благодаря правилам современной торговой системы барьеры постепенно 

снижаются, зачем следует рост их объемов и, одновременно, доходов 
государств, производителей и граждан; 

 увеличение количества рабочих мест; 
 система международных правил и норм по отношению к торговле, 

стимулирует увеличение дисциплины  и ведет борьбу с коррупцией [4].  
Когда границы открылись, многие предприятия были не готовы, так как  

позаботились об обновлении фондов и привлечения инвестиций. Только 
тяжелая промышленность получила преимущества на внешних рынках. Что 
касается сельскохозяйственной отрасли, то что бы использовать все 
преимущества которые предоставило ВТО, необходимо начать активно 
инвестировать в эту отрасль.  

После 2008 года, когда пошлины на импорт снизились с 25% до 10%, 
многие автомобили, которые собрались у нас, потеряли ценовую 
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привлекательность. В 2010 году были сняты с производства единственные по-
настоящему украинские модели - ЗАЗ "Славута" и ЗАЗ "Таврия". Можно 
сказать, что они проиграли конкуренцию китайским машинам. Производители 
огорчены, но потребители довольны, потому что за одинаковую стоимость 
можно купить более современный автомобиль. 

Наблюдая преимущества системы международной торговли, доходит той 
факт, что все экономическо-развитые страны на сегодня являются членами 
ВТО. Правильно использование преимущества торговой системы ВТО 
проявляется на всех уровнях – населения страны, отрасли экономики страны, 
регионального интеграционного группирования и мировой общественности в 
целом. 
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ПРОБЛЕМИ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА СПОСОБИ ЇЇ 

ВИРІШЕННЯ 
 

Проблема тіньової економіки є досить актуальною для України, адже 
сама тінізація та обсяги продукції, що обертаються в цій сфері створюють 
великі перешкоди для сталого розвитку економіки країни. Значну кількість 
тіньових операцій можна здійснити легально, а довести факт тіньової 
діяльності досить важко, крім того це потребує значних зусиль органів 
державної влади. 

Дослідженню зазначеної проблеми присвячені праці багатьох вітчизняних 
вчених-економістів, зокрема Дегтяр І. М., Приварникова І. Ю., Засанська О.В., 
Тищук Т.А., Харазішвілі Ю.М., Рибчак О.С.,Новікова К. І., Ільїна А.В., Марзур 
І., Фрадинський О. 

Метою дослідження є визначення причин збільшення тіньового бізнесу в 
Україні та пошук дієвих методів зменшення тіньової економіки. 

Тіньова економіка — це вид економічної діяльності, спрямований на 
отримання доходів від здійснення заборонених видів діяльності чи на ухилення 
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від сплати податків та державного контролю при здійсненні легальних видів 
економічної діяльності [1, с.20]. Тіньові економічні відносини почали 
розвиватися в 90-их роках XX сторіччя, тобто саме після розпаду СРСР. Саме 
тоді збільшився рівень корумпованості державного апарату на всіх рівнях 
влади. Від тоді в Україні збереглися до цього часу проблеми нелегального 
виробництва і збуту продукції, фіктивних грошових операцій, корупції. 

З кожним роком тіньовий сектор економіки України стабільно зростає. За 
даними офіційної статистики частка тіньової економіки України зросла від 31,1 
%  ВВП (2008 рік) [5, с.164] до майже 60 % ВВП (2011 рік) [3, с.113]. 
Для порівняння обсяги тіньової економіки в Європі в середньому оцінюються в 
20 % ВВП, в Великобританії в 10 %, в Франції в 16 %, в Німеччині - 14 %, в 
Італії та Іспанії - 25 %, в Греції - 35 %, в цілому в Східній Європі тіньовий 
сектор сягає 40 % ВВП [5, с. 165]. 

Причинами високого розміру сектору тіньової економіки в Україні є: 
значні розміри податків, непрозора державна політика надання пільг та  
недосконале законодавство, висока вартість кредитів, зв’язок законодавства із 
кримінальними структурами, низький рівень життя населення, корумпованість 
державних служб, високий рівень безробіття, економічна криза та інші. 
Збільшення тіньової економіки поряд із легальною призводить до зменшення 
податкових надходжень до бюджету країни, що ставить під загрозу виконання 
важливих державних програм. Одним із чинників тінізації є корупція. Її 
посилення веде до фінансової та економічної небезпеки.  

Якщо в державі не усунути корумпованість у всіх сферах економіки, то 
боротьба з тіньовим сектором економіки не дасть жодних результатів. 

Зростання тінізації економіки гальмує економічний розвиток держави та 
добробут суспільства загалом. Тож потрібно вдатися до певних заходів. 

Способів щодо вирішення проблеми тінізації економіки є дуже багато. 
Основними є наступні:  

- поетапна лібералізація господарської діяльності, що включає спрощення 
правил реєстрації підприємств, фірм, організацій, установ, зменшення 
рівня податків; 

- вдосконалення системи взаємовідносин між державою та її громадянами 
щодо сплати податків та формування централізованих фондів грошових 
коштів; 

- створення простих форм звітності та простих процедур в оподаткуванні 
малого та середнього бізнесу; 

- впровадження надійної системи захисту законних прав та інтересів 
платників податків. 
Держава повинна вжити заходів щодо зменшення кількості нелегальних 

господарських суб’єктів за рахунок посилення і розширення функцій 
відповідних підрозділів податкової поліції, СБУ, МВС і Міністерства фінансів  
з метою посилення контролю за економічною діяльністю та відповідно 
виявлення правопорушень. 

Найдієвішим методом можна вважати удосконалення податкової системи, 
а саме із спрямування податкових коштів на потреби населення, здійснення 
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заходів, які необхідні для позитивного сприйняття податків платниками, а не 
пошуку можливості ухилитися від них. Також ці податкові надходження мають 
бути спрямовані на розвиток соціальної сфери. Для обмеження рівня тіньової 
економіки замало вдосконалення окремих законів і збільшення контролю з боку 
державних служб, треба створити систему економічних адміністративно- 
правових важелів впливу на мотивацію поведінки суб’єктів, що б змусило їх 
діяти тільки легально в конкурентному середовищі для отримання високих 
господарських результатів. 

Задля обміну досвідом Україні варто співпрацювати з міжнародними 
організаціями, що спеціалізуються на протидії нелегальному господарюванню. 
Також потрібно забезпечити достатню або ж відносно достатню кількість 
робочих місць, адже після викриття тіньової діяльності суб’єкти економіки 
(підприємці та наймані працівники) втрачають засоби до існування і не можуть 
знайти роботу. 
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 
 

Сучасна економічна система України не досить ефективна, тому 
створюються умови нераціонального використання природних ресурсів та 
надмірного споживання енергії, вона зорієнтована скоріше на виробництво та 
валові показники, ніж на збереження та заощадливого використання ресурсів. 
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Для того, щоб поліпшити екологічну ситуацію, що сталася в Україні, необхідно 
здійснити екологічне оновлення устаткування, інфраструктури виробництва, 
реформувати системи управління охороною навколишнього середовища, 
удосконалити законодавчо-правові та економічні механізми регулювання 
виробничої діяльності щодо охорони природних ресурсів. Проте формування 
ефективної екологічної політики неможливе без досконалого вивчення 
зарубіжного досвіду в цій сфері. Тому актуальним буде проаналізувати досвід 
становлення екологічної політики країн Європейського Союзу, які докорінно 
змінили систему держаного управління охороною природного середовища. 

Екологічна політика країн  Європейського Союзу  існує і розвивається 
протягом останніх тридцяти років. Розвиток правового регулювання цієї сфери 
відносин сьогодні відбувається у трьох магістральних напрямах: 

- створення і забезпечення функціонування організаційного механізму 
охорони навколишнього середовища; 

- створення і розвиток економічного механізму охорони навколишнього 
середовища;  

- становлення механізму захисту екологічних прав особи. 
Основи у співпраці між Україною і Європейським Союзом у сфері 

охорони навколишнього природного середовища було закладено ще у 1994 р. 
відповідно до Угоди про партнерство і співробітництво між ЄС та його 
державами-членами і Україною [7]. Необхідність тісної співпраці з 
європейською спільнотою у сфері охорони навколишнього природного 
середовища обумовлена не тільки визначеними нею екологічними стратегіями, 
але й потребами самої України у подоланні кризового стану, що формувався 
протягом тривалого часу через нехтування законами відтворення природно-
ресурсного комплексу. 

У вітчизняному законодавстві залишаються неврахованими деякі базові 
принципи системи екологічного управління ЄС, зокрема, принцип перестороги, 
принцип корпоративного екологічного управління, принцип інтегрованого 
підходу та принцип комплексного міжсередовищного підходу у формуванні 
політики у сфері охорони довкілля. Також слід зазначити, що в ЄС заходи у 
сфері охорони довкілля поширюються на ширше коло об’єктів охорони та 
джерел забруднення. Отже, подальша адаптація законодавства України до 
європейських стандартів повинна відбуватися шляхом поступового розширення 
кола об’єктів охорони та джерел забруднення [8].  

Труднощі у процесі адаптації вітчизняного правового механізму до 
правового простору Європейського Союзу виникають значною мірою через 
низький рівень екологічної правосвідомості суспільства, насамперед його 
політичного і економічного менеджменту, на який, в свою чергу впливає 
відсутність сталої, організаційно й законодавчо забезпеченої концепції 
правового виховання населення в цілому та екологічно-правового виховання 
зокрема і як наслідок:  

- нехтування європейськими стандартами екологічно ощадливого 
виробництва;  
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- нерозвиненість системи заохочень і стимулів для впровадження 
підприємцями екологічних технологій; 

- декларативна підтримка громадських екологічних ініціатив, а 
здебільшого їх ігнорування; 

- слабке фінансування природоохоронних програм, а то й використання 
запланованих щодо них коштів на інші витрати; 

- стабільне зростання кримінальної статистики у природоохоронній сфері.  
Найбільшу тривогу викликає той факт, що на фоні збільшення кількості 

протиправних дій у сфері охорони довкілля з боку пересічних громадян 
частішають випадки злочинної недбалості або умисного укривання таких дій з 
боку представників органів влади, які власне покликані забезпечувати цю 
охорону [6]. Загалом в останні роки можна спостерігати зростаючу 
зацікавленість держави в розвитку правовиховної системи, через що 
пожвавилося й дослідження проблем правового виховання населення [1], 
включаючи і його екологічний складник.   

Про оновлення парадигми правотворчості в природоохоронному 
напрямку свідчить прийнятий 21 грудня 2010 р. Закон України «Про основні 
засади державної екологічної політики до 2020 року» [4]. Він визначає мету і 
принципи державної екологічної політики, стратегічні цілі та завдання, 
інструменти та етапи реалізації національної екологічної політики, що має 
суттєве значення для побудови ефективної системи екологічно-правового 
виховання. Зокрема у законі йдеться про посилення ролі екологічного 
управління в системі державного управління України з метою закріплення 
рівноцінності та гармонізації трьох фундаментальних складників розвитку – 
економічного, екологічного й соціального. Це зумовлює орієнтування на: 

- пріоритети сталого розвитку; 
- відповідальність нинішнього покоління за збереження довкілля на благо 

прийдешніх поколінь; 
- державну підтримку та стимулювання вітчизняних суб’єктів 

господарювання, які мають здійснювати модернізацію виробництва, 
спрямовану на зменшення негативного впливу на навколишнє природне 
середовище.  

Особливе значення має те, що серед стратегічних цілей екологічної 
політики першою визначено підвищення рівня суспільної екологічної 
свідомості, і в межах її досягнення передбачається виконання таких завдань: 

- розроблення до 2015 р. і реалізація Стратегії екологічної освіти з метою 
сталого розвитку українського суспільства та економіки України; 

- формування до 2015 р. організаційного механізму місцевого, 
регіонального та найвищого державного рівнів управління процесом активного 
залучення громадськості до екологічної освіти з метою сталого розвитку, 
екологічної просвіти та виховання; 

- включення питань формування екологічної культури, екологічної освіти 
та просвіти в державні цільові, регіональні та місцеві програми розвитку. 

Таким чином, можна констатувати, що Україна, на жаль, знаходиться ще 
далеко від європейських стандартів заходів з охорони навколишнього 
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природного середовищем. Поступова адаптація вітчизняної законодавчої бази 
до законодавства ЄС є реальним чинником змістовного формування системи 
екологічно-правового виховання в Україні. Наближуючись до євростандартів, 
українське суспільство поступово просувається в напрямку виховання в 
громадян екологічної правосвідомості та екологічно-правової культури.  
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ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ, ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНИЙ 

РОЗВИТОК УКРАЇНИ 
 

Іноземні інвестиції є невід’ємною складовою розвитку будь-якої країни. 
Вони дозволяють вирішувати різноманітні проблеми в економіці і суспільстві в 
цілому. Іноземні інвестиції є одним із факторів, активізація впливу якого 
допоможе вивести економіку України із кризового стану, зняти соціальну 
напругу в суспільстві.  

Початком створення сучасної теорії інвестиції стали 50-ті роки XX 
століття. 

М. Марковіц заклав основи теперішньої інвестиційної теорії, через 
деякий час свій внесок у цю галузь зробили Ф. Модільяні та М. Міллер. Також 
цим питанням займався Вільям Шорн. Саме він у 1964 році створив модель 
оцінки капітальних активів. Серед сучасних дослідників варто виділити  
Балануцу О.О.,        Даниленка С.М. Їх праці присвячені таким напрямам, як 
дослідження сутності та класифікації інвестицій, рівнів та методів оцінки 
інвестиційної привабливості підприємства та інвестиційних проектів, підходів 
щодо залучення іноземних інвестицій. 

Метою даної роботи  є дослідження іноземних інвестицій, як фактору 
впливу на економічний розвиток України, а також аналіз діяльності держави з 
приводу формування сприятливого інвестиційного клімату.  

Безперечно, на сучасному етапі Україна потребує капіталовкладень. 
Розвинені країни світу можуть сприяти розвитку економіки нашої держави, 
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шляхом  вкладення своїх фінансових ресурсів. Іноземне інвестування дасть 
більші перспективи розвитку. В цілому іноземні інвестиції - це довгострокові 
вкладення  капіталу зарубіжними  власниками в  промисловість, сільське 
господарство, та в інші галузі економіки [2, с. 45]. Вони дають змогу 
запровадити нові технології виробництва, збільшити економічну могутність 
держави,  валовий внутрішній продукт тощо. 

Держава ж очікує від іноземних інвестицій таких результатів: 
 зменшення потреби в імпорті; 
 зростання доходів бюджету,  підприємців і населення; 
 збільшення обсягів виробництва та кількості виробників; 
 заповнення дефіциту фінансових ресурсів для розвитку економіки;  
 збільшення попиту на товари виробничого призначення; 
 підвищення рівня життя, розбудови інфраструктури; 
 полегшення інтеграції держави до міжнародних товариств та 

збільшення популярності країни [1, с. 74-75]. 
Потрібно звернути увагу на те, що багато залежить від самої держави. 

Найпершим є привабливість країни для інвесторів. Держава повинна зацікавити 
капіталовкладника, довести, що інвестиції будуть вигіднішими для обох сторін. 
По-друге у країні повинні створитися умови для інвестування. На 
законодавчому рівні  потрібно вибрати чітку політику інвестицій, стратегію 
інвестування, зниження податків, створити умови для діяльності закордонних 
інвесторів. 

На сьогоднішній день зроблено ряд позитивних кроків у цьому напрямі: 
 надано рівні умови діяльності з вітчизняними інвесторами. Іноземні 
           інвестиції не підлягають націоналізації; 
 у випадку припинення інвестиційної діяльності іноземному 

інвестору гарантується повернення  його інвестиції; 
 Законом України від 16.03.2000р. №1547 ратифікована 

Вашингтонська Конференція 1905р. про порядок вирішення інвестиційних 
конфліктів між державами та іноземними особами; 
 утворено Державне агентство з інвестицій та управління 
           національними проектами; 
 створено Раду вітчизняних та іноземних інвесторів при Президентові 
України [5]. 

Згідно даних Держкомстату обсяг вкладень в економіку України на 1 
липня 2012 року становить 52,43 млрд. доларів. Цей показник на 4,74% 
перевищує обсяг вкладень на початку цього ж року. Найбільшим інвестором 
для України вже довгий час є Кіпр. Саме він інвестував 14,5 млрд. доларів, ще у 
першому півріччі 2012 року. До десятки найбільших інвесторів  входять також 
Німеччина - 7,4 млрд., Нідерланди - 4,9 млрд., Російська Федерація - 3,65 млрд., 
Австрія - 3,2 млрд., Франція - 2,5 млрд., Великобританія - 2,5 млрд., Віргінські 
Острови (Британія) - 1,7 млрд., Швеція - 1,6 млрд. та Швейцарія - 1,7 млрд. 
Також потрібно зазначити, що приріст прямих іноземних інвестицій в Україну в 
2011 році становив 4,56 млрд. доларів, що на 2,3% менше, ніж у 2010 році. 
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Держкомстат повідомляє, що обсяг заборгованості за борговими інструментами 
перед прямими інвесторами минулого року збільшився на 0,99 млрд. дол. - до 
7,96 млрд., хоча з розрахунку на одну людину прямі іноземні інвестиції вперше 
перевищили 1000 дол. і становили 1033,2 дол. [4]. 

Отже, в економіку України вливаються значні капіталовкладення. Країні 
потрібно спрямувати їх у потрібне русло і тоді результат не заставить себе 
чекати. 

Взагалі інвестиції використовуються на благо країни, в яку вони 
вкладаються. Та часом капіталовкладення відіграють негативну роль у 
економіці держави. Зарубіжні інвестори можуть захопити ринок певних  
товарів і не давати розвиватися іншим підприємствам. Часто капіталісти 
здійснюють капіталовкладення тільки для одержання рідкісних, дефіцитних 
ресурсів. Та заради позитиву, який дають іноземні інвестиції, всі держави світу, 
і Україна в їх числі, змушені прийняти ці недоліки. 

Роблячи висновок, можна сказати, що іноземні інвестиції відіграють 
важливу роль для економіки нашої держави. Вони стимулюють розвиток, як 
господарських одиниць, так і держави. Хоча інвестування не є досконалим, 
воно допоможе Україні  вийти з кризи і стати на шлях розвитку, який приведе 
до покращення  життя населення.  
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕНСИВНОГО ТИПУ 
ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ 

 
Перехід від однієї економічної системи до іншої завжди супроводжується 

періодом спадом виробництва, про що свідчить досвід усіх східно-
європейських країн, котрі здійснювали ринкові реформи. Спочатку ці країни 
зіткнулися практично з тими ж проблемами, що й Україна: успадкована 
адміністративно-командна система, зношені виробничі фонди, ірраціональна 
галузева і виробнича структура. Як і Україні, їм довелося переборювати 
наслідки стрибкоподібного підвищення цін на імпортні енергоносії, розриву 
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економічних відносин із сусідніми державами. Країнам Центральної Європи — 
західним сусідам України — вдалося подолати спад протягом трьох—п´яти 
років, у нас же цей процес набрав затяжного характеру. 

Дослідження різних темпів економічного зростання присвячені праці 
багатьох науковців, зокрема: В.Естерлі, М.Дайламі, А.Дарешвар, Р.Лукас. 

Метою роботи є визначення проблем  формування інтенсивного типу 
економічного зростання в Україні та основних способів їх вирішення. 

Існують  два види шляхів розвитку національної економіки, у тому числі 
окремих підприємств як основної ланки матеріального виробництва: 
інтенсивний і екстенсивний. 

Інтенсивний шлях розвитку ─ це процес суспільного виробництва, що 
базується на застосуванні ефективних засобів виробництва, предметів праці, 
кваліфікованої робочої сили, передових форм і методів організації праці, 
зростаючої інформованості у відповідності з найновішими досягненнями 
науково-технічного прогресу [5, с .3]. 

Інтенсивний тип розвитку пов'язаний з постійними структурними 
перебудовами, з ламкою старих господарських пропорцій і формуванням 
нових. Структурні перебудови вимагають перегрупування в ресурсах, 
вироблення нових стратегій розвитку та процесу їх просування. Зміна 
господарської організації, а також її модернізація вимагають зусиль, капіталів і 
часу, що скорочує потенціал нарощування обсягів виробництва. 

Коли суспільство має в наявності вільні невикористані ресурси, воно 
може нарощувати виробництво товарів і послуг екстенсивним шляхом. За 
останні 100 років реальний ВВП на планеті зростав щороку в середньому на 3,2 
%, що забезпечувало кожні 22 роки подвоєння народного багатства. У 
розрахунку на душу населення ВВП зростав щороку на 1,8 % або подвоювався 
кожні 39 років [5, с. 3]. 

Так, протягом 1980-1990 рр. основні виробничі фонди промисловості 
зросли на 61 %, а обсяг її продукції — лише на 37 %. У наступні 10 років 
ситуація істотно погіршилась: так, якщо у 1990 р. вартість основних 
виробничих фондів промисловості становила 153 млрд крб, то у 2000 р. — 267 
млрд грн  (приблизно в 4 рази менша). Енергомісткість національного доходу за 
1991—1998 рр. збільшилася приблизно на  30 %, електромісткість — на 45 % 
при зниженні виробництва на 47 %. У наступні роки ці показники 
погіршувались, і лише з 1999 по 2002 рік енергомісткість виробництва 
продукції дещо скоротилася на 0,3 % (з 4,9 до 4,6 %) [4, с. 3]. 

Екстенсивний тип економічного зростання дозволяє швидко 
освоювати природні ресурси.  Але внаслідок того, що використання цих 
ресурсів при екстенсивному типі йде нераціонально, відбувається швидке 
виснаження рудників, орного шару землі, корисних копалин. 

2000—2004 рр. характеризуються значним економічне зростання 
України, що здебільшого базувалося на екстенсивному типі розвитку передусім 
за рахунок сировинних галузей, а отже, низького рівня доданої вартості.  

В Україні дотепер переважають екстенсивні фактори розвитку народного 
господарства. Екстенсивний шлях розвитку народного господарства посилює 
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витратний характер економіки. Основні форми інтенсифікації виробництва не 
впроваджувалися зовсім або впроваджувалися частково і недостатньо.  

Реальний ВВП України за 2010 р. порівняно з 2009 р. виріс на 4,2%. ВВП 
України за підсумками 2011 року склав 69,3% рівня ВВП 1990 року порівняно з 
65,8% за підсумками 2010 року і 63,3% - за підсумками 2009 року. Але це все 
ще нижче 74,2%, на які країна вийшла в докризовому 2008 році [2, с. 3]. 

Для того, щоб здійснити перехід від екстенсивного до інтенсивного типу 
економічного зростання необхідно якісно вдосконалювати всі елементи 
економічної системи: продуктивні сили, техніко-економічні відносини, 
відносини власності, господарський механізм; проводити раціональну 
економічну політику; виявити непродуктивні витрати й забезпечити 
раціональне використання всіх ресурсів. Цьому допоможе розуміння сутності 
оцінних показників підприємницької діяльності, що характеризують 
інтенсифікацію і підвищення її ефективності. 

Використання високих технологій підвищує технічний рівень і якість 
продукції,  дозволяє повніше задовольняти потреби суспільства при безпечному 
впливі на навколишню природу і, що найголовніше, — обумовлює зростаючу 
економічність виробництва кінцевої продукції, зменшення витрат праці і 
засобів виробництва в розрахунку на його одиницю. Тим самим вивільняються 
ресурси для використання в тих сферах, розвиток яких характеризує якість 
життя членів суспільства. По кількості зареєстрованих патентів в розрахунку на 
кількість наукових працівників Україна в 15-20 разів відстає від США, Франції, 
Німеччини, Японії. Біля 80-90 % підприємств України не виконують робіт по 
підвищенню технічного рівня виробництва. Витрати на розвиток 
інформаційних технологій у 1997 р. в Україні склали 4 дол. США (0,38 % ВВП 
на душу населення); в Німеччині — 613 дол. (2,08%); Франції — 559 дол. 
(2,14%); США — 1045 дол. (4,01 %)[1, с. 3]. 

Економісти різних теоретичних напрямків рекомендують і інші можливі 
методи стимулювання економічного зростання. Деякі вчені пропагують 
індустріальну політику, за допомогою якої уряд узяв би на себе пряму активну 
роль у формуванні структури промисловості для заохочення економічного 
зростання. Уряд міг би вжити заходів, що прискорюють розвиток 
високопродуктивних галузей і сприяють переміщенню ресурсів з 
низькопродуктивних галузей, також  збільшити свої витрати на фундаментальні 
дослідження і розробки. Зростання витрат на утворення сприяє підвищенню 
якості робочої сили та зростання продуктивності праці. 

Інтенсивне економічне зростання неможливе без науки, яка 
перетворилася на вирішальний чинник економічного розвитку. Зростання 
продуктивності суспільної праці на 60-70 % забезпечується  прогресом науки і 
технологічним впровадженням її результатів. Наука, технологічний процес 
значно вплинули на сферу безпосереднього споживання, змінивши структуру 
кінцевого попиту. 

Отже, можна зробити висновок, що, для того щоб господарство України 
здійснило перехід від екстенсивного до інтенсивного економічного зростання 
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потрібно провести економічні реформи, основні з яких: впровадження сучасних 
досягнень науки та новітніх технологій та проведення індустріальної політики. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМУВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 
 

Структура та спеціалізація виробництва за часів впровадження 
капіталізму, та розвитку формування виробничої та соціальної інфраструктури, 
змінювались разом з формами власності виробничих об’єктів та науково-
технічного потенціалу. Еволюціонування способу чи суті формування 
промислової інфраструктури сільського господарства об’єднує  процеси 
державо творення та приватної власності в сферах сільського господарства та 
аграрно-промислового комплексу для гармонійного співіснування. Процес 
еволюціонування сільського господарства та усього світового аграрно-
промислового виробництва став основою розвитку господарювання населення 
планети. Формування виробничої інфраструктури в регіонах національного 
господарства функціонує в формах агробізнесу або в комерційних та 
некомерційних організацій чи об’єднань по різновидам виробництва. 

Узагальнити показники еволюції та її перспектив, для промислових 
інфраструктур сільського господарства, які своїми даними несуть весь обсяг 
інформації стосовно стрімких та сталих моментів розвитку зазначеної 
діяльності. 

Серед найбільш відомих авторів, які розвивали у своїх працях ідеї 
еволюції слід назвати французького натураліста Ж. Бюффона, англійського 
натураліста лікаря, поета і філософа Еразма Дарвіна – діда Чарльза Дарвіна, 
російського вченого-енциклопедиста М. Ломоносова та академіка К. Вольфа й 
інші. Але найяскравішою є французький натураліст Ж. Б. Ламарк, однин із 
перших хто визначив цілісну концепцію еволюції. 

В свої працях Ж. Б. Ламарк провів велику роботу в різних сферах 
наукового дізнання та виділив два основних напрями еволюції градація та 
диференціацію, залежно від різних умов існування. Градація в його теорії 
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окреслювала східчасте підвищення рівня організації, а пристосувальна 
диференціація видів розкривала сутність рівня організації від класу до класу та 
впливу зовнішнього середовища на них. З зазначеного випливає схема впливу 
середовища на розвиток, пі впливом зовнішнього середовища виникають 
адекватні йому зміни, тобто пристосувальні, або доцільні. Зміни які постійно 
виникають успадковуються наступними поколіннями [1, р.5.2]. 

В основі сільськогосподарського виробництва та господарської діяльності 
сформувала нова течія розвитку підприємницької діяльності в сферах 
агропромислового комплексу. Більшість вітчизняних та зарубіжних вчених 
вважають що це інтенсивно розвиваючий вид підприємницької діяльності в 
сферах агропромислового комплексу. Зокрема Г. О Андрусенко,  І. А. 
Абрамович  Г. І.  Мостовий та інші, значною мірою окреслюють як ефективно 
форму спільної організації виробництва продовольства та економічно за-
інтегровану структуру забезпечення населення продовольчими товарами [2, с. 
4]. 

В умовах ринкової трансформації виробництва, в наслідок впровадження 
будь-яких економічно не обґрунтованих структурних елементів  
сільськогосподарської виробництва за часи незалежності України призвели до 
катастрофічних наслідків для аграрно-промислового комплексу. Зазначене  
зауважив О.П. Атамас, визначивши критичні економічні показники якості 
ведення ефективної виробничої інфраструктури АПК, а саме використання 
об’єктів соціальної  і виробничої інфраструктури та їх кількісне зменшення 
обумовлене наслідками: 

-  деградації Українського села, яка сприяє  спаду виробництва 
порушення відтворювальних процесів, збільшення соціальної напруженості в 
сільській місцевості, зниження рівня добробуту сільського життя; 

- обґрунтовує необхідність  участі держави в інвестиційній підтримці 
соціального і виробничого  розвитку села, яка в сучасних умовах направлена не 
тільки на розвиток сільськогосподарського виробництва  алей здатність сектора 
до розширеного відтворення, задоволення більш якісних потреб сільського 
населення. 

Вище викладене окреслює великий спектр розуміння еволюціонування 
формування світової тенденції стрімкого розвитку як теоретичними поглядами 
в науковому дізнанні так і практичною реалізацією в високо технологічних 
формах виробництва. Сучасні тенденції впровадження трансформацій ринкової 
економі та постійними економічними депресіями та спадами виробництва, 
пов’язані з недостатньої організацією основ виробництва.  

Прибутковість та безприбуткові підприємства в системі 
агропромислового комплексу визначає більш ефективні методи формування 
системи підприємницьких структур виробництва. Аналізуючи існуючі форми 
побудови промислової інфраструктури сільського господарства, методом 
поділу за функцією між функціональним складом в умовах ринкових економік: 

Українська успадкована інфраструктура від Радянського союзу, 
формується в ринкових умовах. Нова «незалежна» промислова інфраструктура 
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сільського господарства під впливом світових тенденцій формування 
промисловості та підприємництва на Українських територіях, рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема складових економічних потоків функціонування підприємства 

 
Схема підприємства сформована навкруги певних основних елементів, 

сфер впливу на галузь. Кожний економічний напрям сфери виробництва має 
свою структурну потребу інших галузевих напрямів виробництва та систему 
підходів наукового дізнання до еволюціонування формування виробничої 
інфраструктури сільського господарства. Кожний напрям потреб для 
функціонування підприємства має ознаки  еволюціонування відповідно 
комерційного та некомерційного напряму розвитку основ господарювання. 
Висновки вище викладеного напряму наукового дізнання направлені на чітке 
розуміння обраного напряму дослідження. Використовуючи існуючі наукові 
погляди та вище зазначені,  світових та вітчизняних науковців в межах 
тематики можливо окреслити тенденцій еволюціонування формування 
інфраструктур. Згідно з схемою функціонування підприємства та теорією Ж. Б. 
Ламарк можна відзначити певні тенденцій еволюціонування формування 
промисловості. Але на основі раціональності, ефективності сфер галузево-
господарської діяльності сучасний стан показників є незадовільним, що 
зумовлює необхідність подальших досліджень за даними напрямами. Ознаки 
еволюціонування кожного галузевого напряму діяльності дасть змогу 
окреслити позитивні та негативні тенденції розвитку. 
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ОСНОВНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 
ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ 

 
Історія розвитку національних економік США, Японії, країн Європи і 

нових постіндустріальних країн свідчить, що одним із найбільш ефективних 
механізмів вирішення проблеми достатності інвестиційних ресурсів 
підприємства є діяльність фондів венчурного фінансування. Доцільність 
застосування такого механізму підтверджується такими фактами. 

 По-перше, у випадку венчурного фінансування інвестиційні ресурси 
можуть надаватися під перспективну ідею без гарантованого забезпечення 
наявним майном, заощадженнями або іншими активами підприємства. Єдиною 
запорукою служить спеціально обумовлена частка акцій вже існуючої чи тільки 
створюваної фірми. На відміну від традиційних прямих інвестицій, венчурний 
інвестор з самого початку допускає можливість втрати вкладених коштів у 
випадку, якщо проект після своєї реалізації не зможе генерувати запланований 
ефект. Венчурні інвестори разом з підприємством несуть спільну 
відповідальність і фінансовий ризик. 

 По-друге, венчурний бізнес передбачає активну участь інвесторів в 
управлінні фінансованими проектами, починаючи з етапу експертизи "сирих" 
підприємницьких ідей і закінчуючи етапом забезпечення ліквідності акцій 
новоствореної фірми. Основна частина венчурних капіталовкладень (майже дві 
третини) припадає на перші три етапи реалізації проекту: достартового 
фінансування (seed), стартового фінансування (start up) та етап початкового 
розширення (early expansion) [1, с.53]. 

По-третє, венчурні фонди, на відміну від інших груп інвесторів  згодні 
фінансувати принципово нові наукоємні проекти, що наближує їх інтереси до 
державних пріоритетів розвитку. Потенційно великий резерв одержання 
прибутку компенсує навіть високий ступінь невизначеності, характерний для 
таких проектів. 

 Венчурне фінансування може бути реалізоване в декількох 
організаційних формах. Проста форма передбачає пряме фінансування 
інвестором підприємницького проекту. Така форма, з одного боку, пов'язана з 
найбільшим фінансовим ризиком, але з іншого – гарантує, в разі успішного 
завершення проекту, найбільші прибутки. При інвестуванні в науково-технічні 
проекти до прямого фінансування вдаються, головним чином, великі інвестори 
на більш пізніх, а тому і менш ризикованих стадіях інноваційного циклу. 

 Друга форма передбачає створення квазісамостійного дочірнього 
венчурного фонду під загальним керівництвом і за рахунок коштів конкретного 
підприємства. Менеджери такого фонду є службовцями підприємства або 
наймаються з числа кваліфікованих спеціалістів венчурного бізнесу. Поряд з 
очевидними перевагами ця форма спричиняє для підприємства й деякі 
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проблеми: попри певну автономію, потрібне ретельне узгодження інвестиційної 
політики венчурного фонду із стратегічним курсом розвитку підприємства; 
іноді виникають труднощі щодо вибору між альтернативними інвестиційними 
проектами; часто материнське підприємство змушене надавати фінансову 
допомогу підприємствам, створюваним при участі свого дочірнього фонду. 

Широкого поширення набула практика діяльності спеціалізованих фірм, 
які беруть на себе управління одним або декількома фондами венчурного 
фінансування. Часто такі керуючі фірми, що вже зарекомендували себе як 
надійні партнери на ринку венчурного капіталу, ініціюють створення нових 
фондів. Плата за послуги з управління сплачується щорічно в розмірі 2-3% від 
загального обсягу фонду венчурного фінансування протягом періоду існування 
фонду [2]. Дохід венчурного фонду, отриманий внаслідок реалізації програми 
ризикових капіталовкладень і продажу цінних паперів новостворених 
підприємств розподіляється між його учасниками пропорційно початковим 
внескам. Частка керуючої фірми регулюється укладеним контрактом і може 
сягати 20-30% від прибутку. 

 Третьою формою участі крупних інвесторів у венчурному бізнесі є 
входження в так звані "незалежні" венчурні фонди, створені і керовані 
професіоналами ризикового фінансування, на правах партнера з обмеженою 
відповідальністю. Така форма не вимагає значних інвестицій і спеціалізованих 
навичок управління. При цьому полегшується доступ до розробок дрібних 
фірм, підтримуваних фондом і забезпечується відслідковування проектів, які, з 
різних причин, відкидаються керуючими венчурних фондів. В такий спосіб 
підприємства отримують можливість ближче познайомитися з діловими 
якостями окремих керуючих, вчених, інженерів чи винахідників, які 
розглядаються як потенційні співробітники їх наукових лабораторій, 
виробничих підрозділів. Основним недоліком цієї організаційної форми для 
великого підприємства є пасивний і обмежений характер участі. Можливості 
втручання в діяльність венчурного фонду лімітовані рамками участі в 
партнерстві, що не дозволяє контролювати в належній мірі інвестиційну 
політику керуючих. 
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ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ РОЗПОДІЛУ РЕНТИ  
 

В умовах необхідності забезпечення безпеки економіко-екологічної 
трансформації земельних відносин виникає об’єктивна необхідність створення 
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дієвого економічного механізму утворення і реалізації рентного доходу, особливо 
що стосується питань економіко-екологічної справедливості її розподілу. 

За рахунок вилучення і перерозподілу в інтересах країни і територій 
доходів рентного характеру можна забезпечувати пропорційний і 
збалансований розвиток економіки. Основу для розвитку рентних відносин 
складає механізм ренти, який включає в себе засоби формування, отримання, 
розподілу, вилучення та перерозподілу ренти в системі рентного циклу [1 с.341, 
347]. 

Понятійно-категоріальна сутність земельної ренти проявляється в тому, 
що при здійсненні купівлі-продажу землі, отримана сума представляє собою 
нетрудовий дохід, тобто при реалізації вироблених продуктів реалізується не 
право власності на землю, а право власності на продукти праці, а оскільки 
земля - це суспільне благо, яке не має вартості, то плата за користування 
землею по суті є нетрудовим доходом землевласника, який суспільство сплачує 
за перетворення цього блага у приватну власність. Земельна рента виступає 
частиною доданої вартості, створеної в суспільстві, джерелом якої виступає 
наймана праця сільськогосподарських виробників. 

Засновники класичної теорії ренти вважали за необхідне вилучати приріст 
рентного доходу у вигляді податків. Цю ідею підтримує директор Центру 
вивчення проблем земельної політики Великобританії Фред Харрісон, який 
відстоює повне вилучення ренти в дохід держави [2, с.4]. 

Рентна політика як складова державної економічної політики представляє 
собою систему принципів і напрямів діяльності, а також відповідну сукупність 
заходів в сфері регулювання виробництва, розподілу, споживання, 
накопичення, експорту і імпорту продукції з метою ефективного стягнення, 
акумуляції і використання доходів рентного характеру. Реалізація рентної 
політики відбувається через податкову, цінову, митну та інші політики. 

В Україні рента в явному вигляді справляється у формі платності 
природокористування (земельний податок, орендна плата за використання 
землі, плата за використання водних, лісових ресурсів, рентні платежі тощо) та 
в прихованому вигляді через сплату податку на прибуток, податку на додану 
вартість, експортне мито.  

Актуальність активізації рентної політики визначається необхідністю 
подолання деформацій та неповноти структури ринкових механізмів 
регулювання, які за сучасних умов спричиняють необґрунтований перерозподіл 
і привласнення ренти. Сучасний рівень побудованих на рентній основі платежів 
і зборів за використання природних ресурсів недостатньо стимулює їх 
раціональне використання, не забезпечує реального відображення втрат 
суспільства і не створює необхідної фінансової бази для природоохоронної 
діяльності. Все це негативно впливає на економіку, деформує процеси 
структурної перебудови, оскільки учасники інвестиційного процесу схильні 
обирати більш енерго- і ресурсномісткі проекти [3 с.36]. 

На сьогодні рентні платежі в Україні не повністю відповідають вимогам 
економіко-екологічної безпеки, так і не налагоджене прогресивне оподаткування 
рентного надприбутку, який враховуючи масштаби торгівельних націнок 
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реалізується лише в сфері обігу. Скрутне становище сільського господарства в 
Україні, коли в багатьох випадках доходів не вистачає на покриття основних 
витрат,  дає право стверджувати, що присвоюють ренту не землевласники, а 
посередницькі структури. В результаті погіршується якісний стан земель та 
економічне становище сільськогосподарських виробників. Це свідчить про те, що 
на сьогодні в Україні ще не налагоджений економічний механізм реалізації 
рентних відносин, передусім земельної ренти,  частка валового прибутку країни 
вилучається у земельних власників різними постачальниками, кредиторами, посе-
редниками, перекупниками та ін. без будь-якої компенсації, проте на доходи від 
ренти припадає висока частка сукупного доходу.  

На даний час в Україні ще не задіяні механізми вилучення додаткового 
доходу через прогресивне оподаткування в природокористуванні з метою 
вилучення рентного доходу, механізми стимулювання природоохоронної 
діяльності виявились також мало ефективними [3, с.17].  

Нагальною необхідністю виступає адекватність і справедливість розподілу 
рентного доходу, удосконалення державних інструментів регулювання 
ціноутворення та фінансово-кредитного забезпечення окремих господарств, 
орієнтованих на виробництво екологічно чистої продукції. 

На сучасному етапі для забезпечення економічної ефективності земельних 
відносин необхідно удосконалення рентного механізму та рентної політики 
держави в напрямку соціальної справедливості. 

Існуючий в Україні рентний механізм характеризується низкою недоліків, 
а саме: 

 рентні платежі не відповідають реальним рентним доходам; 
 фіскальна система недостатньо враховує рентні механізми; 
 не повністю враховані джерела ренти, тобто рентна база; 
 нерозвинений механізм інфраструктурної ренти: транспортної, курортної, 

тощо; 
 низький рівень розвитку страхових, лізингових та інших фінансових 

рентних відносин; 
 неможливість ефективного вилучення монопольної ренти, що сприяє 

накопиченню олігархічного капіталу; 
 посилення соціальної диференціації, незбалансованості рівнів соціально-

економічного розвитку територій та загострення соціальних проблем. 
Для подолання недосконалості механізму вилучення ренти пропонується 

наступне: 
1. Провести інвентаризацію джерел ренти, розробити заходи щодо 

попередження її необґрунтованого привласнення. 
2. Створити передумови для розвитку і удосконалення ринкових 

механізмів регулювання рентних відносин. 
3. Реформувати державну закупівельну політику з врахуванням 

регіональних особливостей, закупівельні ціни необхідно корегувати на 
суспільно прийнятну собівартість продукції для кожного регіону. 
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4.  Посилити державне регулювання джерел утворення монопольної 
ренти для запобігання утворення олігархічної ренти через застосування 
фіскальних механізмів її вилучення. 

5. Диференціювати податки, ціну землі, розміри орендної плати, 
вартість кредитних ресурсів для подолання нерівності умов господарювання. 

6.  Вдосконалити нормативно-правову базу, рентне законодавство не 
повинне допускати приватизацію ренти, оскільки суспільно створена вартість у 
вигляді ренти повинна бути усуспільнена. Всі користувачі рентних ресурсів 
повинні сплачувати ренту в розмірі, що відповідає поточної рентної вартості 
використовуваного ресурсу. 

7.  Рентні платежі повинні враховувати плату за погіршення ресурсу 
на базі економіко-екологічних розрахунків вартості відшкодування та 
відновлення ресурсу що сприятиме врахуванню екологічного імперативу при її 
розподілі. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 

УКРАИНЕ 
 

Развитие малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных 
направлений развития экономики ведущих стран мира, поскольку он влияет на 
структурную перестройку экономики, повышает общие объемы производства и 
розничного товарооборота, способствует рациональному использованию всех 
ресурсов, создает благоприятную среду для развития конкуренции и 
устранения монополизма. Именно поэтому, я считаю в экономически развитых 
государствах малые предприятия являются основным «стержнем» в экономике. 
Не зря специалисты уверяют, что без них существование крупных предприятий 
оказалось бы под большим вопросом [1]. 

Экономическая система Украины, которая находится в состоянии 
трансформации от командно-административных к рыночным отношениям, 
характеризуется значительными специфическими чертами. Согласно 
Госкомстат Украины в сфере малого бизнеса по состоянию на 1 января 2011 г. 
было зарегестрировано 151,4 тыс. предприятий, которые обеспечивали 7% 
ВВП. Тогда как в Чехии, Словакии и Венгрии доля малых предприятий в ВВП 
находится на уровне 30-40% [2]. 

Важным следствием развития малого и среднего бизнеса является 
становление на отечественном рынке новейших технологий, которые создают 
необходимые условия для их функционирования. Новейшие технологии 
открывают перед малым и средним бизнесом большие перспективы 
дальнейшего развития, позволяя преодолеть определенные трудности, а также 
предоставляя широкий спектр дополнительных преимуществ над 
конкурентами. 

Однако, в Украине еще не сформированно целостного подхода к 
построению стратегии развития малого и среднего бизнеса на базе новейших 
технологий, приспособленного к требованиям отечественного рынка. Общий 
уровень внедрения информационных технологий в Украине и процесс 
осведомленности отечественной экономики является неудовлетворительным, 
хотя наблюдается оживление информатизации национальной экономики [3]. 

На сегодня немало внимания в малом и среднем бизнесе предоставляется 
принятию управленческих решений. Если связать это с реализацией функций 
менеджмента, то наблюдается следующая картина. Первым решением является 
выбор организационной формы ведения бизнеса. Далее или параллельно 
определяются размеры предприятия, его цели. Хозяйственный кодекс Украины, 
вступив в силу с января 2004 года, значительно расширил требования к целям 
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предпринимательства. Так, каждый предприниматель должен принимать 
управленческие решения не только для получения прибыли, но и по поводу 
достижения экономического и социального эффекта [4]. 

Одной из главной проблемой развития мылых и средних предприятий 
являются трудности с финансированием. Отсутствие достаточного капитала у 
большинства населения, сложность, а иногда и невозможность получeния 
заемных средств тормозят развитие малого бизнеса. В добавок этого можно 
выделить такие проблемы как, трудности с регистрациеи ̆ открытия 
собственного дела. Прeдприниматели отмeчают к тому же проблeмы с 
рeализациеи ̆ продукции и с доступом к сырью и матeриалам. В Украинe ещe не 
создан механизм свободнои ̆ рыночной рeализации сырья и по-прежнему 
осущeствляется его распределение между государственными прeдприятиями. 
Проблема реализации продукции имеет два аспекта – внутреннии ̆ и внешнии ̆. 
Реализовать продукцию на внутреннем рынке Украины трудно не потому, что 
она не нужна: спрос есть, но у потребителей нет дeнег для расчeтов. Эта 
ситуация длится уже не один год и известна как “кризис взаимных платежей”. 

Итак, ситуация по развитию малых и средних предприятий в Украине 
остается на низком уровне. Предприятия создаются, отсюда они имеют 
определенную поддержку, но конкурентноспособного предприятия в малом 
бизнесе еще не создано. Хотя основными целями экономической политики 
Украины, как и раньше, остается достижение экономического роста и полной 
занятости, а также повышение жизненного уровня населения и 
внешнеэкономическое равновесие. Кроме того, актуальной проблемой малых и 
средних предприятий является создание системы эффективного сотрудничества 
их между собой, а также с крупными предприятиями. Преодолев проблемы с 
развитием малых и средних предприятий, в Украине, в значительной степени 
улучшится бизнес. 
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На сучасному етапі розвитку України актуальними стають питання щодо 
створення ефективної структури управління туристичною сферою. Подолання 
негативних тенденцій, створення передумов для сталого розвитку туризму, має 
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стати одним із пріоритетних напрямів державної політики в найближчі 
десятиліття. Перетворення України на туристичну державу світового масштабу 
ставить за вимогу також забезпечення координації діяльності туристичних 
підприємств від яких залежить якісне надання туристичних послуг та 
формування конкурентоспроможної цінової політики на ринку туристичних 
послуг. Одним із шляхів вирішення  проблем чисельної кількості підприємств 
туристичної сфери є створення та впровадження  ефективної системи 
управління такими підприємствами. 

Зазвичай систему корпоративного управління розглядають як структуру і 
механізми зовнішнього впливу на діяльність підприємства. Такий погляд є 
обмеженим, так як не торкається внутрішнього управління підприємствами, яке 
суттєво впливає на ефективність його функціонування. Питання 
корпоративного управління останнім часом все більше цікавлять менеджмент 
українських туристичних компаній. В той же час багато іноземних компаній 
,наприклад такі як TUI,  приходять на Україну із давно впровадженим 
корпоративним менеджментом, і для них всі його норми і принципи є звичними 
та безумовними. Частка корпоративного сектора в економіці України вже зараз 
складає близько 75 % в загальному обсязі виробництва продукції та надання 
послуг. В туристичному бізнесі до підприємств корпоративного типу відносять 
Tez Tour, Turtess, Pan Ukraine, САМ, Укрзовнішінтур, Феєрія мандрів, TUI 
Україна та ін. 

Корпорація як організаційна форма бізнесу, як в літературі так і на 
практиці трактується дуже широко. Найчастіше під цим терміном розуміють 
групу окремих осіб, що об’єднуються з ціллю досягнення спільної мети та 
функціонують під загальним найменуванням. З юридичної точки зору 
«корпорація» -  це договірні об’єднання, створені на основі поєднання 
виробничих, наукових та комерційних інтересів, з делегуванням окремих 
повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників. 

Таким чином, корпорація -  це інструмент, механізм для досягнення 
певних цілей, головною функцією якого є забезпечення функціонування 
корпорації в інтересах учасників корпоративних відносин. 

Туристичні корпорації - це великі підприємства, які шляхом участі 
об'єднують широке коло фірм, що представляють різні види туристичних 
послуг. Вони значною мірою монополізували ринок і перетворилися в могутні 
міжгалузеві виробниче-господарські комплекси, що включають підприємства 
самих різних галузей промисловості, обслуговуючих туристичний бізнес, 
транспортні банківські, страхові і інші компанії і реалізовуючих турів через 
широку мережу туроператорів і турагенств в різних країнах. Оснащення 
самими сучасними автоматизованими системами управління і зв'язку дозволяє 
їм оперативно вивчати і задовольняти потреби і інтереси туристів. Найбільшого 
розвитку подібні великі компанії досягли в розвинених капіталістичних 
країнах. У Франції, наприклад, на частку 13 найбільших туристичних 
корпорацій доводиться 50% турів, що реалізовуються, в Німеччині 3 найбільші 
туристичні корпорації “TUI", “Nekkerman" і “ITS" зосередили в своїх руках 70% 
ринку 
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Отже, для розвитку та  успішного ведення бізнесу туристичних 
корпорацій в сучасних умовах важливі такі фактори як : 

По-перше, якість і своєчасність прийняття рішень. В першу чергу в 
області стратегічного управління.  

По-друге, в умовах нестабільності великого значення має швидкість 
прийняття управлінських рішень, що можливо лише за умов централізованого 
управління. 

По-третє, самим цінним капіталом бізнесу стає відкритість та довіра, що 
можлива лише за умов системи ефективного корпоративного менеджменту. 

Окрім вищезазначеного, корпоративний менеджмент забезпечує три 
важливі оцінки бізнесу: надання інформації, показники контролю і показники 
ефективності. Ці оцінки допомагають розуміти, управляти та розвивати бізнес. 
В туристичному бізнесі, ефективна система корпоративного менеджменту може 
координувати роботу управляючого, виконавчого персоналу,клієнтів  а також 
роботу партнерів. Основними елементами корпоративного виконання 
менеджменту являється інформування та стратегічне планування. 
Корпоративний менеджмент забезпечує необхідні показники надзору над 
менеджментом усього туристичного підприємства, що в свою чергу допомагає 
в оптимізації  ведення бізнесу. Корпоративне виконання менеджменту 
перетворює процес менеджменту в одну інтерактивну робочу область. 
Централізоване звітування позитивно впливає на виконання та розвиток 
фінансування підприємства. Електронне співробітництво і розподільча 
властивість покращує процес спілкування між підрозділами.  

На сьогоднішній день існує ряд проблем для втілення таких систем 
корпоративного менеджменту в вітчизняні  туристичні корпорації, так як, на 
відміну від своїх зарубіжних «аналогів», вони надто молоді:  не мають ні 
корпоративної культури, ні традицій, ні довгострокових внутрішніх 
організаційних партнерських відносин, ні досвіду корпоративного 
менеджменту. При цьому сліпе копіювання іноземного менеджменту не тільки 
не допомагає боротися із труднощами та проблемами, але й  досить часто 
провокує появу нових.  

Уникнути помилок при розробці і втіленні системи корпоративного 
менеджменту для туристичних корпоративних структур практично не можливо, 
але якщо керівництво компанії зможе врахувати негативний досвід конкурентів 
і скористається перевагами партнерських відносин, то, безумовно такі 
корпоративні системи дозволять з більшою ефективність забезпечувати 
досягнення стратегічних цілей і будуть сприяти розвитку бізнесу. 
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Розвиток сфери житлово-комунальних, транспортних та інших послуг, що 

їх надають підприємства міського господарства є одним з найважливіших 
чинників соціальної сфери. При цьому, у галузі тільки житлово-комунального 
господарства, функціонує кілька тисяч підприємств і організацій різних форм 
власності, які надають населенню понад 40 видів послуг. Водночас житлово-
комунальне господарство є одною з найвідсталіших галузей економіки. 
Наприклад, у місті Одеса, збитки підприємств ЖКГ за 2011 рік склали більше 9 
млн.грн. [1, с. 43, 2, с.272-273]. 

Описана ситуація не в останню чергу є наслідком недосконалої тарифної 
політики. Існуючи недоліки не тільки погіршують фінансовий стан підприємств 
міського господарства та стають на заваді запровадження інноваційних 
технологій та створення привабливого інвестиційного «клімату».  

Таким чином, з більшості випадків, річ йде про формування 
оптимального співвідношення між якістю послуг та їх вартістю, при необхідній 
умові – ця вартість повинна бути прийнятною для основного кола споживачів 
конкретних послуг. Інакше кажучи, будь-яка модель розвитку міського 
господарства може бути ефективно реалізована виключно в межах, які 
встановлює її економічна та соціальна прийнятність для основної маси 
споживачів [3, с. 153]. Відомо, що основу ціни, як економічної категорії, 
становить вартість товару (роботи, послуги), величина якої, у загальному 
вигляді визначається спільно з необхідними витратами праці. Але, з іншого 
боку, ціна є відображенням узгодженого продавцем і покупцем еквіваленту (як 
правило, грошового), який покупець згоден витратити на переданий йому товар 
(роботи, послуги). У галузі міського господарства ситуація ускладнюється тим, 
що більшість підприємств цієї галузі в тій чи інший мірі є природними 
монополістами, що обов’язково слід враховувати при реалізації тарифної 
політики. Досить поширеною помилкою є також ігнорування психологічного 
аспекту підвищення рівня тарифів на послуги підприємств міського 
господарства (перш за все – житлово-комунальні). Для значної частини 
населення низькі тарифи на такі послуги підсвідому закріплені у «звичайному 
праві» та, відповідно, їх підвищення сприймається майже як замах на їх 
«майнові права». Тому, з нашої точки зору, навіть досконала, з суто 
економічних позицій, тарифна політика у галузі соціально значущих послуг без 
урахування цих обставин не буде повністю ефективною. 

Виходячи з вищенаведеного, при формуванні ефективної тарифної 
політики для підприємств міського господарства необхідно, з нашої точки зору, 
вирішити щонайменше дві проблеми – проблему відсутності, або великого 
рівня обмеженості конкуренції у цьому сегменті ринку, а також проблему 
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збалансування попиту та пропозиції, яке повинне забезпечити необхідний 
рівень соціально-економічної прийнятності рівня регульованих тарифів для 
основної маси споживачів відповідних послуг. 

Для вирішення першої проблеми нами було запропоновано два методи. 
Перший метод полягає у суттєвому підвищенні рівня нормування витрат, що 
дозволить визначити їх економічно обґрунтовані розміри. Оскільки при цьому, 
виходячи з того, що значення будь-якого нормативу є математичним 
очікуванням, а величини витрат ресурсів є стохастичними величинами, що 
розподіляються як правило, згідно закону Гауса-Лапласа, зберігається досить 
вірогідна можливість реальної економії ресурсів0[2 с.272-273].  Другий метод 
полягає у формуванні методики нормування економічно обґрунтованого 
розміру прибутку, що базується на аналізі структури його використання [4 
с.224-225]. Зрозуміло, що застосування такого методу унеможливлює 
необґрунтоване підвищення рівня рентабельності при застосуванні 
регульованих тарифів. 

В свою чергу, для вирішення другої проблеми, необхідно, перш за все 
застосувати соціально-економічне обмеження, яке полягає в тому, що темпи 
збільшення тарифів повинні бути меншими ніж темпи збільшення доходів 
населення відповідного міста. У випадку, коли достовірна інформація щодо 
індексу середніх доходів відсутня, замість цього показника можливо 
застосувати індекс збільшення середньої заробітної плати, тобто 

                        ДТ ІІ 
       (1) 

де: ТІ  – індекс зміни тарифів за відповідний період; 
      ДІ  – індекс зміни середніх доходів (середньої заробітної плати) за 

відповідний період. 
Визначення середнього ТІ  для  регулювальних тарифів можна провести 

наступним чином: 
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де: 1kt , 2kt   – середнє значення тарифу по К-му виду послуг (робіт), 
відповідно на початок (К1) та кінець (К2) періоду, що аналізується;  

1kQ , 2kQ  – обсяг (у грошовому виразі) по К-му виду послуг (робіт), 
відповідно на початок (К1) та кінець (К2) періоду, що аналізується; 

К – ознака (наприклад, номер) вид послуг (робіт); 
n – загальна кількість видів послуг (робіт). Аналогічно можна визначити 

середнє значення ТІ  для кожного виду послуг. У цьому випадку у формулі (2) 
К буде ознакою підприємства (організації), що надає відповідний вид послуг 
(робіт), Q – обсяг робіт (послуг), що їх надає К-те підприємство, а n – кількість 
підприємств, що надають відповідний вид послуг. 

Для визначення більш конкретного значення співвідношення ТІ  та ДІ  

необхідно провести додатковий аналіз, який зводиться до зіставлення функції 
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залежності платоспроможного попиту від рівня тарифів, та функції залежності 
платоспроможного попиту від середніх доходів (середньої заробітної плати). 

Такий аналіз можна провести, якщо під рівнем платоспроможного попиту 
розуміти рівень оплати по К-му виду послуг. З нашої точки зору, вірогідною є 
гіпотеза, що обидві ці функції у загальному вигляді мають наступний характер: 

dcxbxaxY  23        (3) 
де: Y – коефіцієнт платоспроможного попиту (рівня оплати);  
x – індекс тарифів для першої функції та середні доходи (середня 

заробітна плата) для другої функції.  
Зіставлення цих функцій може дозволити більш конкретно визначити 

прийнятне співвідношення між ТІ  і  ДІ , враховуючи ту обставину, що на 
рівень платоспроможного попиту, окрім регульованих, впливає також велика 
кількість нерегульованих цін (тарифів), які не відносяться до галузі міського 
господарства. В цілому, поєднання запропонованих методів дасть можливість 
не тільки підвищити рівень соціально-економічної прийнятності рівня 
регульованих тарифів для основного кола споживачів відповідних послуг, але 
й, за деяких умов, визначити сприятливі терміни їх перегляду. 
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТАДІЇ ЖИТТЄВОГО 

ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Існує багато різних ознак і характеристик стадій, що притаманні  
діяльності підприємства під час проходження ним життєвого шляху. Проте 
майже всі існуючі в даний час методики, які дозволяють визначити стадію 
життєвого циклу підприємства, мають обмеження. Отже, в сучасних умовах 
господарювання існує потреба в розробці більш точних якісних і кількісних 
критеріїв визначення стадії життєвого циклу підприємства. 
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Розглянемо життєвий цикл ТОВ «ДІБК», використовуючи метод 
розрахунку показників стадій життєвого циклу розвитку підприємства             
О. М. Скібіцького [1, с.231]. Перш за все було сформовано матрицю вихідних 
показників(4 групи показників – прибутковості, ділової активності, ліквідності 
та фінансової стійкості) репрезентативної групи підприємств (ТОВ "ДІБК",     
ГП "Герц", ФПГ "Альтком", ТОВ "Будівельний Альянс Донбасу") відображено 
в таблиці 1. Створена система показників стала основою визначення загального 
інтегрального індексу життєвого циклу підприємства (ЗІІЖЦП), величина якого 
повинна свідчити про певну стадію, на якій перебуває підприємство. 

З метою уникнення використання в розрахунках значних випадкових 
відхилень, виключень з типового діапазону значень, які можуть різко змінити 
результат дослідження розраховано середнє арифметичне значення (X), середнє 
квадратичне відхилення (σ) для показників підприємств і додатково відкинуто 
значення, що менші, ніж X -2σ або більші, ніж X + 2σ . 

Таблиця 1 
Система вихідних показників для оцінки стадії життєвого циклу підприємства 

1 група 2 група 3 група 4 група
Показники 

прибутковості 
Показники ділової 

активності
Показники 
ліквідності

Показники 
фінансової стійкості

1.1 Загальна 
рентабельність 
підприємства 

2.1.   Коефіцієнт  
загальної обіговості 
капіталу. 

3.1. Коефіцієнт 
загальної ліквідності. 

4.1.  Коефіцієнт 
автономії. 

1.2 Рентабельність 
власного капіталу 

2.2.   Обіговість   
основних засобів. 

3.2. Коефіцієнт 
абсолютної 
ліквідності.

4.2. Коефіцієнт 
фінансової 
залежності. 

1.3. Рентабельність 
виробничих засобів 

2.3. Обіговість 
оборотних засобів. 

3.3. Коефіцієнт 
проміжної 
ліквідності.

4.3. Коефіцієнт 
фінансового ризику. 

1.4. Валова 
прибутковість від 
реалізації продукції 
(робіт, послуг). 

2.4. Обіговість 
запасів. 

3.4. Коефіцієнт 
швидкої ліквідності. 

4.4. Питома вага 
акціонерного 
капіталу. 

1.5.  Прибутковість  
основної діяльності. 

2.5. Період обороту 
товарних запасів. 

3.5.   Співвідношення 
акивів, що важко 
реалізуються   і   
легко реалізуються

4.5.  Частка 
довготермінової 
заборгованості у 
власному капіталі.

1.6. Прибутковість 
операційної 
діяльності. 

2.6. Обіговість 
дебіторської 
заборгованості.

 4.6. Показник 
мобільності. 

1.7. Прибутковість 
інвестиційної 
діяльності. 

2.7. Обіговість 
дебіторської 
заборгованості по 
розрахункам за 
товари, роботи, 
послуги. 

 

4.7. Забезпеченість 
матеріальних   
оборотних фондів 
власними джерелами 
фінансування. 

1.8.  Прибутковість  
фінансової діяльності 

2.8. Період 
погашення 
дебіторської 
заборгованості.

 

4.8. Коефіцієнт 
забезпеченості 
запасів власним 
робочим капіталом.

 2.9. Обіговість 
кредиторської 
заборгованості.

 4.9. Коефіцієнт 
модернізації. 

 2.10. Обіговість 4.10.  Коефіцієнт 
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поточної 
кредиторської 
заборгованості.

реальної вартості  
майна виробничого    
призначення

 2.11.  Обіговість  
поточної 
кредиторської    
заборгованості  по 
розрахункам за 
товари, роботи, 
послуги. 

  

 2.12. Період 
погашення поточної 
кредиторської 
заборгованості.

  

 2.13. Обіговість 
грошових коштів та 
їх еквівалентів.

  

 2.14.Обіговість  
власного капіталу   

 
На наступному етапі значення показників підприємств перетворено в 

індексну форму так, щоб діапазон цих індексів становив від 0 до 1, причому для 
всіх показників збільшення величини індексів свідчило б про кращий стан 
підприємства. Потім розраховано інтегральні індекси за окремими групами 
показників (інтегральні індекси показників прибутковості І(п), ділової 
активності І(да), ліквідності І(л), фінансової стійкості I(фс):  

I(п) = I(1.1)j*K1.1+ I(1.2)j*K1.2 + I(1.3)j*K1.3 + ... + I(1.8)j*K1.8,                                       (1) 

I(да) = I(2.1)j*K2.1+ I(2.2)j*K2.2 + I(2.3)j*K2.3 + ... + I(2.14)j*K2.14,                                 (2) 

I(л) = I(3.1)j*K3.1+ I(3.2)j*K3.2 + I(3.3)j*K3.3 + ... + I(3.5)j*K3.5,                                        (3) 

I(фс) = I(4.1)j*K4.1+ I(4.2)j*K4.2 + I(4.3)j*K4.3 + ... + I(4.10)j*K4.10,                               (4) 

де К— коефіцієнт вагомості кожного з показників в межах групи. 
Так, використовуючи вищенаведені формули (1-4) розраховано  

інтегральні індекси за групами показників ТОВ «ДІБК»: 

I(п) = 0,9385     I(да) = 0,7892      I(л) = 0,9792      I(фс) = 0,8412 

На основі формули середньої геометричної зі значень чотирьох 
інтегральних індексів обчислено загальний інтегральний індекс життєвого 
циклу підприємства: 

(ЗІІЖЦП)а = (1+І(1)j)*(1+І(2)j)*(1+І(3)j)*(1+І(4)j),                                 (5) 

                     ЗІІЖЦП= 1)(4 aЗІІЖЦП ,                                                       (6) 

Використовуючи формули 5 і 6 розраховано загальний інтегральний 
індекс життєвого циклу ТОВ «ДІБК»: 

(ЗІІЖЦП)ТОВ «ДІБК» = (1+0,9385)*(1+0,7892)*(1+0,9792)*(1+0,8412) = 
12,572 
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ЗІІЖЦП ТОВ «ДІБК»= 1572,124   = 0,88 

Наближення значення ЗІІЖЦПДІБК до одиниці свідчить про міцність 
фінансово-економічного становища підприємства і про можливість 
відображення його позиції у верхній частині кривої життєвого циклу 
підприємства. 

З метою отримання більш об'єктивної картини результати розрахунків 
можна доповнювати якісним аналізом різноманітних факторів, що впливають 
на формування життєвого циклу підприємства табл. 2 

Таблиця 2 
Фактори, що впливають на формування ЖЦП ТОВ «ДІБК» 

№ 
Фактори 

Оцінки експертів Середнє 
арифметичне 1 2 3 4 

1 Прибутковість 2 3 1 2 2 

2 Стратегічна лінія розвитку 
підприємства 

3 1 2 1 1,75 

3 Продукція підприємства 1 -1 1 -2 -0,25 

4 Виробничі можливості 
(матеріально-технічна база) 

2 1 2 2 1,75 

5 Фінансові ресурси -1 -2 1 1 -0,25 
6 Імідж (репутація) 2 3 2 2 2,25 
7 Маркетинг підприємства -2 -1 -1 -2 -1,5 
8 Ефективність менеджменту 1 1 -1 1 0,5 
9 Кадрове забезпечення -1 1 1 1 0,5 

10 Технології, методи діяльності, ноу-
хау 

2 1 1 2 1,5 

11 Купівельна спроможність 
населення 

-1 -2 -1 -1 -1,25 

12 Рівень конкурентоспроможності 
підприємства 

1 1 2 1 1,25 

13 Діяльність постачальників 1 2 2 1 1,5 
14 Діяльність посередників 1 2 1 1 1,25 
15 Податкова система 1 1 1 1 1 
16 Митне регулювання 1 0 1 0 0,5 

  Середнє значення вцілому:     0,78125 

 
 Середня бальна оцінка всіх факторів, які впливають на формування ЖЦП 

становить більше нуля, а частка факторів з позитивними оцінками (12 
показників) складає 75%, тому можна прогнозувати можливість розвитку ТОВ 
«ДІБК» у напрямі росту, тобто виходячи з наявного потенціалу підприємства 
доцільним є використання корпоративної  стратегії прискореного зростання. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 

Сьогодні в розвитку економіки більшості країн найбільш значними 
визнаються проблеми в області роботи з людськими ресурсами. У різних 
культурах, країнах існують значні відмінності в підходах до управління 
людськими ресурсами і в наборі конкретних управлінських методів. 

При усьому різноманітті існуючих у світі підходів до управління 
людськими ресурсами, радикальних відмінностей в рішенні цих проблем, є і 
тенденції, що носять загальний характер: формалізація процедур відбору 
людських ресурсів, аналіз потреб в них, системна ув'язка господарських рішень 
і політики в області управління людськими ресурсами. У всьому світі йде 
пошук найбільш раціональних моделей управління персоналом. У практиці 
управління персоналом останніми роками чітко простежується переплітання 
різних його моделей: американською, японською і західноєвропейською.  

Дослідження найму, просування і звільнення персоналу показали, що 
кожна країна має свої традиції і цінності, які лежать в основі політики ведення 
бізнесу і які обумовлюють вибір тієї або іншої стратегії розвитку компанії в 
усіх областях її діяльності. Можливо, у рамках однієї культури якесь рішення 
здаватиметься вигідним і правильним, тоді як інша країна ніколи не обере 
стратегію розвитку бізнесу, в основі якої лежатиме саме це рішення, оскільки 
сприйматиме його невірним з точки зору своїх цінностей і поглядів. 
Порівняльний підхід показав, що сьогодні українські компанії переймають 
західний досвід, адаптуючи досвід західних компаній до української специфіки. 

  Безумовно, просте копіювання зарубіжних методів роботи з персоналом 
без урахування особливостей українських підприємств відгукнеться значним 
негативним ефектом - як економічним, так і психологічним. Але деякі методи 
заслуговують на пильну увагу і частково можуть застосовуватися на практиці. 

Багато проблем – і економічних, і соціальних – стали для України такими 
гострими через нестачу високопрофесійних і водночас патріотично 
налаштованих кадрів. Поки український менеджмент не сприйме цінностей, 
правил і етичних норм, чинних у цивілізованому світі, разом із тим зберігаючи 
та використовуючи національні моральні надбання, отримані через релігію, 
історичну культуру, не опанує сучасні методи менеджменту, доти нам буде 
важко зробити суттєвий крок вперед. 

 Визначивши певні характеристики моделей менеджменту США, Японії 
та Західноєвропейських країн, ми склали порівняльну таблицю характеристик 
менеджменту, яка наведена в табл. 1. 

У практиці управління важливу роль відіграє зарубіжний досвід 
прийняття та забезпечення реалізації управлінських рішень. Для України, на 
сьогодні, переймання даного досвіду є дуже важливим, зокрема таких країн як 
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Японії, Німеччини, США та ін., але сучасним управлінцям не варто також 
забувати про здобутки власної системи управління. 

І. Каганець показав, що український менеджмент має глибокі корені, 
сформовані ще  200 років тому Григорієм Сковородою. Як виявилося, вчення Г. 
Сковороди про “властиву працю” набагато випередило час та ідеально 
відповідає потребам сьогодення. Філософ звернув увагу на те, що кожна 
людина володіє особливими здібностями до виконання певної роботи. Ця 
робота є продовженням внутрішньої природи; виконуючи її, людина розкриває 
свій потенціал, удосконалюється та почуває щастя від самореалізації. Як 
пророчо сказав філософ, “удячність блаженній природі за те, що необхідне 
зробила легким, а важке – непотрібним”. 

Мовою сучасного менеджменту це означає, що проблема функціональної 
некомпетентності – це проблема людини, яка займається “не своєю роботою”: 
“немає людей безталанних, а є люди, які займаються не своєю справою”. 

Водночас вчення Г. Сковороди зорієнтоване на реалізацію творчого 
потенціалу людини.  

Для того, щоб зрозуміти українську модель менеджменту, слід звернутися 
до особливостей українського характеру. Українська етнопсихологія фіксує 
взаємодію двох типів культури: 

– “хліборобської”, якій властива м’якість, толерантність, чуйність, 
душевна теплота, поблажливість, мрійливість, милосердя; 

– “рицарської” (козацької), якій властиві діловитість, рішучість, 
наполегливість, вірність слову, практичність, конкретність, справедливість.  

Синтезуючи ці два аспекти українського менталітету ми зможемо досягти 
успіху у сфері менеджменту персоналу на підприємствах, досягнувши більш 
продуктивного рівня праці.   

Як ми бачимо, потенціал розвитку управління персоналом в Україні 
присутній, а за допомогою залучення досвіду зарубіжного менеджменту ми 
зможемо врегулювати різні сфери економічної діяльності та підвищити 
продуктивність праці на підприємствах за рахунок добре спланованого процесу 
управління персоналом. 
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Бігус М.М. 
здобувач 

Львівська комерційна академія 
 

ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ РЕГУЛЯТОРІВ НА УПРАВЛІННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ  

ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ 
 

Необхідність застосування економічних регуляторів обумовлена 
існуванням величезної кількості проблем розвитку суб’єктів туристичного 
бізнесу. Проблеми якості туристичних послуг виникають унаслідок 
недостатнього рівня матеріально-технічного оснащення [1], тобто технічного 
супроводу надання таких послуг, у результаті чого якісні характеристики 
діяльності суб’єктів туристичного бізнесу суттєво погіршуються. Окрім цього 
існують численні проблеми щодо перерозподілу фінансових ресурсів суб’єктів 
туристичного бізнесу, що обмежує їхні можливості використання чистого 
продукту. І ще одним проблемним вектором діяльності бізнесу є часта 
неконтрольованість їхньої діяльності або ж перевищення можливостей через 
різні неформальні домовленості, внаслідок чого виникають прояви 
недобросовісного конкурентного середовища на регіональних ринках 
туристичних послуг. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Економічний блок механізму управління конкурентоспроможністю 
суб’єктів туристичного бізнесу 

 
* Складено автором на основі джерела: [2 c. 97] 
 
Враховуючи вище сказане, необхідно визначити, яким чином і за яким 

механізмом органам державної влади слід застосовувати економічні регулятори 
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різного управлінського рівня з метою створення сприятливого бізнес-
середовища, дотримання вимог збалансованого розвитку території та спільного 
підвищення рівня конкурентоспроможності туристичного продукту регіону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Цілеспрямованість впливів економічних регуляторів механізму 
управління конкурентоспроможністю суб’єктів туристичного бізнесу* 

 
* Складено автором 
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На рис. 1. відображено економічний блок механізму управління 
конкурентоспроможністю суб’єктів туристичного бізнесу. Необхідно 
зазначити, що підбір економічних регуляторів забезпечення 
конкурентоспроможності суб’єктів туристичного бізнесу здійснюється за 
участю профільних органів державної влади, що формують організаційний 
блок механізму, через реалізацію фінансово-кредитної, податкової, бюджетної, 
інвестиційної та цінової політик. 

Виходячи з концептуальних засад забезпечення механізму управління 
конкурентоспроможністю суб’єктів туристичного бізнесу регіону, необхідно 
визначити ціленапрямленість впливів економічних регуляторів, які 
спостерігаються в Україні нині та які повинні бути досягнуті на перспективу 
(рис. 2.). Перспективна ціленапрямленість буде можливою лише в тому 
випадку, коли механізм управління буде діяти конкретно у межах існуючих 
принципів, а саме опосередкованої участі держави, ефективності, субституції, 
компліментарності, публічності, соціального партнерства і справедливості. За 
інших умов говорити про можливість втілення в життя пропонованих рішень 
вкрай важко. 

Як бачимо з рис. 2. у нинішніх умовах для кожного економічного 
регулятора гостро стоїть одна базова проблема (щоправда справедливо 
зазначити, що їх кількість може бути значно ширшою, але ресурсного 
забезпечення їх одночасного вирішення наразі немає), що суттєво деформує 
бізнес-середовище та не відповідає вимогам збалансованого розвитку території 
(несуперечність різних видів економічної діяльності). Вирішення таких 
проблем потягне за собою низку позитивних тенденцій.  
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Брайко М.Г. 
Одесская национальная академия пищевых технологий 

 
КАЧЕСТВО – ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
 

Интеграция Украины в мировую экономику может осуществляться 
значительно быстрее при наличии в Украине конкурентоспособных и 
качественных товаров,  способных удовлетворить взыскательных европейских, 
американских, азиатских и прочих покупателей. Широко рекламируемая 
средствами массовой информации ориентация Украины на Зону свободной 
торговли с Евросоюзом требует серьезного внимания к качеству отечественных 
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товаров и использования при их создании и производстве передовых методов 
обеспечения качества, содержащихся в международных стандартах качества 
ISO серии 9000. 

В 1987 году Международная организация по стандартизации ISO 
разработала и приняла серию стандартов ISO 9000, принял за основу стандарт 
Великобритании BS 5750. Первый регион, осознавший важность этого 
продвижения – Европа, – внедрил стандарты ISO, ввел сертификацию на 
соответствие этим стандартам и провозгласил ее в качестве стратегии 
устранения преград свободной торговли. Уже в 1987 году каждая страна - член 
ЕС и Европейской ассоциации свободного обмена (ЕАСО) (Германия, Австрия, 
Бельгия, Дания, Испания, Финляндия, Франция, Греция, Ирландия, Исландия, 
Италия, Люксембург, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Великобритания, 
Швеция и Швейцария) взяла обязательство применять эти стандарты. В ноябре 
1987 года стандарты ISO серии 9000 были приняты Европейским комитетом по 
стандартизации и введены в виде европейских стандартов EN серии 29000 
"Общее руководство качеством и стандарты по обеспечению качества. 
Руководящие указания к выбору и применению".  

Вторая версия была выпущена в 1994 году и представляла собой 
уточненную версию 1987 года. Третья версия была разработана в 2000 году 
путем радикального пересмотра версии 1994 года. Четвертая версия стандарта 
вышла разобщено: в 2005 году был выпущен стандарт «ISO 9000:2005. 
Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь», в 2008 году 
– стандарт «ISO 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования», в 
2009 году – стандарт «ISO 9004:2009 Менеджмент для достижения устойчивого 
успеха организации. Подход на основе менеджмента качества». Данные 
стандарты содержат разъяснения терминов и уточнение требований стандартов 
ISO 9000 версии 2000 года, основанные на восьмилетнем опыте их применения 
во всем мире, подтвержденном примерно миллионом сертификатов, выданных 
в 170 странах мира. 

Стандарты обеспечения качества ISO серии 9000 были приняты в 
Украине как национальные (ДСТУ ISO 9000) в 1995 году. На сегодняшний день  
действует серия национальных стандартов в области качества: 

 ДСТУ ISO 9000:2007 – аналог ISO 9000:2005; 
 ДСТУ ISO 9001:2009 – аналог ISO 9001:2008. 
Первыми предприятиями в Украине, на которых внедрена система 

управления качеством по стандартам ISO серии 9000 стали Новокраматорский 
машиностроительный завод (1994 г.), Харьковская бисквитная фабрика (1995 
г.), металлургический комбинат "'Азовсталь" (1996 г.). Благодаря ориентации 
стратегии развития этих предприятий на качество им всем удавалось увеличить 
экспортные поставки продукции более чем на треть, увеличить объем 
производства и снизить потери от брака. 

Первый сертификат ISO 9000 по версии 2000 года сроком действия на три 
года получил в Украине  в 2001 году Днепропетровский маслоэкстракционный 
завод (ТМ «Олейна). В августе 2004 года ЗАО с ИИ «Днепропетровский МЭЗ» 
еще раз подтвердил свою приверженность принципам лидерства и ориентации 
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на потребителя в выпуске качественной продукции, став первым 
масложировым предприятием успешно прошедшим ресертификационный 
аудит на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2000.  

Среди других «пионеров» масложировой отрасли: ПАО "Запорожский 
масложиркомбинат" (ТМ «Щедро»)  – 2004 год; "Полтавский 
маслоэкстракционный завод – Кернел Групп" (ТМ «Щедрый Дар») – май 2006 
года (сертификация проведена "Bureau Veritas Quality International Ukraine"). 

По данным реестра Системы УкрСЕПРО по состоянию на 1 мая 2007 года 
1347 украинских предприятий сертифицировали системы управления 
качеством (СУЯ), из них 34 предприятия сертифицировали системы 
экологического управления. С учетом информации других органов 
сертификации (VQI, SGS, УАЯ, Тюф-Норд Украина и др.) по состоянию на 29 
мая 2007 года 1918 отечественных предприятий сертифицировали системы 
управления качеством, 79 предприятий сертифицировали системы 
экологического управления и 39 предприятий сертифицировали систему 
управления безопасностью пищевых продуктов (ХАССП) [3, с. 177]. 

По данным УкрСЕПРО сертификаты на систему управления качеством по 
стандартам ДСТУ ISO 9001-2001 и ДСТУ ISO 9001:2009 получили: в 2008 году  

97 предприятий, в 2009 г. – 107 предприятий, в 2010 г. – 230 предприятий [2]. 
 По состоянию на 1 января 2012 гола в реестре УкрСЕПРО значилось уже 

около шести с половиной тысяч сертификатов на системы управления 
качеством. Общее же количество сертификатов на системы управления, 
выданные отечественным предприятиям всеми уполномоченными органами по 

сертификации, ориентировочно составляют около десяти тысяч [1]. 
Согласно требованиям Евросоюза (где вместо сертификации продукции 

существует система оценки по подтверждению соответствия) обязательная 
сертификация пищевой продукции в Украине должна была быть отменена с 
момента вступления в ВТО (то есть, еще с 16 мая 2008 года). Фактически 
обязательная сертификация пищевой группы продукции (кроме продукции для 
детского питания, алкоголя и табака) отменена Приказом Госпотребстандарта 
Украины от 22.09.2010 г. № 426 (зарегистрирован в Минюсте 01.10.2010 г. № 
881/181760).  

При этом следует отметить, что украинские предприятия продолжают 
добровольно сертифицировать свою продукцию. Добровольная сертификация 
распространена, прежде всего, среди отечественных экспортеров продукции, от 
которых их заграничные контрагенты требуют предъявления сертификата на 
систему качества согласно стандартам ISO 9000 или сертификата соответствия 
на продукцию. В развитых странах потребители при покупке продукции 
обращают внимание на наличие на ней  знака, который удостоверяет, что 
данная продукция была добровольно сертифицирована производителем в 
авторитетном органе по сертификации и, соответственно, является 
качественной. Сам факт того, что производитель обратился к добровольной 
сертификации, подтверждает его заинтересованность в удовлетворении нужд  
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своих потребителей. Таким образом, добровольная сертификация содействует 
взаимному доверию между производителями и потребителями и является 
важным фактором усиления конкурентной позиции украинских 
товаропроизводителей как на внешнем, так и на внутреннем рынке. 
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ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ 
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  

 
Динамічний розвиток ринку в Україні спонукає до трансформації системи  

менеджменту на рівні підприємства. Дана реорганізація управлінської 
структури полягає у встановленні чіткої системи критеріїв, показників та 
методів визначення стану та напрямів розвитку підприємства. Саме тому в 
даному дослідженні приділено увагу оціночним показникам корпоративної 
соціальної відповідальності, що допомагають визначити рівень розвитку КСВ 
на підприємстві, провести діагностику проблем, пов’язаних в соціально-
відповідальним управлінням, побудовою його структури та іншими 
проблемними питаннями.   

Питання корпоративної соціальної відповідальності, її формування на 
підприємстві розглянуто в роботах Керолла А., Крамара М., Портера М., 
Фрідмана М.  та ін. Питанням розробки механізму управління корпоративною 
соціальною відповідальністю присвячені роботи Баюри  Д.О., Благова Ю.Є., 
Грішнової О.А., Зінченко А.Г., Саприкіної М.А. та ін.   

Процес оцінювання рівня та ефективності формування КСВ на 
підприємстві слід починати з діагностики проблем управління на підприємстві. 
Процес управління підприємством передбачає не тільки управління його 
технічними засобами, інформаційними і матеріальними та нематеріальними 
активами, це є інтегрований процес управління різними зацікавленими 
групами.  

Визначення КСВ стосуються саме підприємств, в них наголошується 
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переважно на певних напрямах та конкретних заходах. У більшості визначень 
підкреслюється взаємозв’язок між економічними, екологічними й соціальними 
аспектами та впливом діяльності організації. Всі наведені визначення КСВ 
представляють ряд поглядів на це явище та відрізняються одне від одного 
ступенем, у якому підприємства впроваджують КСВ у свою практику – від 
дотримання та поважання до сприяння і відданості та, нарешті, до включення 
КСВ у щоденну роботу 

Таблиця 1  
Визначення поняття «корпоративної соціальної відповідальності» (КСВ), надані 

міжнародними компаніями 
Джерело Тлумачення категорії КСВ 

1 2 

Johnson and Johnson [1] 
 

КСВ – це сукупність обов’язків компанії, щоб бути 
справедливою і чесною, заслуговувати довіру та повагу зі 
сторони стейкхолдерів. 

Volkswagen [2] 

КСВ – це  здатність компанії нести свою відповідальність перед 
суспільством та розробляти рішення з метою вирішення 
економічних і соціальних проблем. Формування позиції для 
побудови цінностей стейкхолдерів та працівників для того, щоб 
забезпечити стійкий розвиток в майбутньому. 

Shell [3] 
КСВ – це оцінка впливу бізнесу на суспільство, балансування 
економічних, соціальних та екологічних аспектів в усіх його 
операціях.  

IBM [4] 

КСВ – це сталий підхід до бізнесу, який враховує екологічні і 
соціальні наслідки діяльності останнього, грунтуючись на більш 
прозорій та активної взаємодії з організаціями, співробітниками, 
споживачами та громадами, де вони працюють, стає все краще 
оснащені для створення продуктів і послуг екологічної безпеки. 

General Electric [5] 

КСВ або бути хорошим корпоративним громадянином, не є 
лише програмою. Це - повна віддача, щоб розробити рішення 
для сталого розвитку екології, громадськості та економіки. Дані 
принципи повинні бути вбудовані в культуру і бізнес-стратегію.  

Panasonic [6] 

КСВ – це прагнення жити в гармонії з глобальним  навколишнім 
середовищем на основі екологічної стратегії компанії, 
спрямованість на поліпшення якості життя людини  і 
збереження планети. 

Джерело: складено автором на основі [1]-[6] 
Міжнародні компанії мають досить різний підхід до розуміння категорії 

«корпоративна соціальна відповідальність», проте всі враховують інтереси 
основних  груп впливу (стейкхолдерів) та спрямовують свою діяльність на 
забезпечення очікувань останніх. 

Різні організації трактують корпоративну соціальну відповідальність по-
різному, одні розуміють її, як підхід, інші – концепцію або ділову ініціативу. 
Схожість трактування даної категорії можна пояснити такими 
характеристиками як: добровільність, ініціативність, відкритість та прозорість 
операцій, забезпечення стійкого розвитку. Європейська комісія трактує КСВ як 
«Стратегію, яка відображає прагнення компаній вкладати власні ресурси та 
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капітал у покращенні життя суспільства та для захисту навколишнього 
середовища» [7]. 

В Зеленій Книзі Європейського Союзу (2001) про КСВ йдеться 
наступним чином: «Поєднання соціальних, екологічних аспектів діяльності 
компанії з залученням до процесу зацікавлених сторін на добровільній основі» 
[8]. Проект ISO 26000 «Керівництво з соціальної відповідальності» 
характеризує КСВ як «Відповідальність компанії за вплив її рішень перед 
суспільством,  забезпечення сталого розвитку, здоров’я і добробут суспільства; 
врахування очікування зацікавлених сторін; відповідність чинному 
законодавству і узгодження з міжнародними нормами поведінки». 

Таблиця 3 
Загальні методи оцінки КСВ та їх короткі характеристики 

Індекс Визначення Критерії оцінки 

FTSE KLD 400 Social 
Index [7] 

FTSE 400 KLD Соціальний Індекс 
призначений для розголошення акцій 
компанії, які оцінюються завдяки 
екологічним, соціальним та 
управлінським параметрам.  

 
-екологічні 
-соціальні 
-управлінські 

Calvert Social Index 
[8] 

Індекс Calvert Соціальний є індекс 
фондового ринку створеного Calvert 
Investments  в якості орієнтиру великих 
компаній, які вважаються соціально 
відповідальними.  

-навколишнє середовище 
-проблеми на робочих 
місцях 
-безпека продукції 
-зв’язки з громадськістю 
-міжнародні операції 
-права людини 

The Dow Jones 
Sustainability 

Indexes (DJSI) [9] 
 

Сімейство індексів для оцінки 
показників стійкості, є найвагомішими 
глобальними показники стійкості у 
всьому світі і стали ключовою точкою 
інвестування, як для інвесторів, так і для 
компаній.  

-корпоративне управління 
-управління ризиками 
-брендинг 
- зміна клімату 
-стандарти ланцюжків 
поставок  
- трудові відносини 

FTSE4Good Index 

Серія FTSE4Good Індексів являє собою 
ряд етичних інвестиційних фондових 
індексів розроблених в 2001 році 
групою FTSE, охоплюють акції 
Великобританії, США, Європи і Японії. 

-критерії корпоративної 
соціальної 
відповідальності 

Джерело: складено автором на основі [9]-[12] 
 
Аналіз підходів і методів оцінювання рівня та значення КСВ у діяльності 

підприємств (серед яких FTSE KLD 400 Social Index, Calvert Social Index, 
The Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI), FTSE4Good Index ) показав їх 
різноманіття та виявив ряд недоліків. Кожний з них не дає змоги повноцінно 
проаналізувати сукупність складових КСВ, розкрити її стан. Всі зазначені 
методики мають різну базу аналізу, що ускладнює поєднання отриманих 
результатів за аналізом різних складових та елементів КСВ. Виникає потреба 
розробити таку систему оцінок, яка б дозволила зацікавленим сторонам 
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аналізувати КСВ того або іншого підприємства з метою прийняття 
господарського рішення відносно нього. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ БЮДЖЕТНОГО 

ПЛАНУВАННЯ 
 

Практика використання системи бюджетного управління показала, що, у 
цілому, бюджетування більше пристосоване для вирішення оперативних 
тактичних питань але не для цілей стратегічного управління. Розроблювальна 
стратегія розвитку підприємства не може контролюватися в короткостроковому 
періоді. У той же час сучасний процес складання бюджетів на підприємстві 
мало пов'язаний зі стратегічними цілями. 

Проблематика взаємозв’язку стратегії підприємства та планування є 
актуальною на даний час і мало висвітлена вітчизняними та іноземними 
фахівцями. Саме тому, нами пропонується узгодження стратегії та тактики у 
інтегрованій системі планування. 

Бюджетування  поза  системою  стратегічного  планування  є  
неповноцінною бухгалтерською  процедурою,  ізольованою від  інших  
процесів,  тому  що  при  відсутності конкретизованих  довгострокових  цілей  
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не  існує  критеріїв  для  оцінки  можливих подій,  планування  здійснюється  
методом  «від  досягнутого»,  а оцінка  діяльності  тільки  на  основі  
поверхневого  порівняння  з  минулим  періодом, певний  набір  рішень,  такі,  
як,  наприклад,  рішення  щодо  подолання обмежуючого фактора або 
виведення нових продуктів на ринок можуть прийматися виключно на 
довгостроковій основі. 

На думку багатьох фахівців, бюджетування – це системна технологія 
планування, як складова системи управління підприємством, що вимагає 
оформлення планів підприємства через систему бюджетів з подальшою 
реалізацією в практичній діяльності підприємства,  контролем й аналізом 
їхнього виконання та прийняттям відповідних управлінських рішень[1,3,5]. 

Збалансована система показників — це концепція стратегічного 
управління діяльністю організації, заснована на виборі, вимірі й оцінки групи 
показників, що описують всі стратегічні аспекти діяльності підприємства. 
Стратегічні напрямки розвитку компанії розкриваються, як мінімум, у розрізі 4 
проекцій: фінанси, маркетинг і ринок, виробництво і його ефективність, 
розвиток і навчання. Між всіма показниками, що входять у дані проекції, 
існують причинно-наслідкові зв'язки, які дозволяють виразити абстрактні 
стратегічні завдання в системі планів і заходів [4]. 

Поєднуючи два поняття, визначимо суть інтегрованої системи 
бюджетного планування – це система трансформації та інтерпретації 
стратегічних цілей компанії в бюджетні плани із заданим у  кількісному та 
грошовому виразі  показниками, задля ефективнішого розподілу ресурсів, 
організації, контролю та мотивації. 

По  суті,  інтегроване бюджетування  є  першим  кроком  до  втілення  в  
життя стратегічного  плану  компанії.  Тому,  першочергове  завдання  
інтегрованого бюджету  -  забезпечення виконання  стратегічного  плану  
організації  й  основних  орієнтирів  при  складанні бюджетів  є  стратегічні  
цілі  компанії.  Тому  головні задачі  стратегічного  менеджменту  «зійти» до  
рівня  конкретних  технік  і перевести під час недосконалі стратегічні плани в 
площину конкретних цілей, заходів щодо їхнього досягнення й показників 
їхнього виконання[5]. Основні етапи реалізації впровадження інтегрованої 
системи бюджетування наступні: 

1. Визначення стратегічних показників діяльності. 
2. Встановлення  безпосереднього  зв'язка  цільових  стратегічних  

показників  з бюджетами, спрямованими на їхнє досягнення. 
3. Застосування  сценарного  підходу  до  планування  з  використанням  

інструмента факторного  аналізу,  виявлення  ролі  й  ваги  факторів, що  
впливають  на  досягнення  цілей підприємства,  оцінка  можливих  
варіантів  розвитку  подій  при  зміні  ключових планових показників. 

4. Доведення  цільових  показників  до  рівня  окремих  менеджерів  і  
виконавців. Розмежування  відповідальності  між  керівниками  різних  
напрямків  та рівне організаційної  ієрархії за результати. 
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5. Прив'язка  системи  мотивації  менеджерів  до  їхньої  частки  у  
фінансовому  результаті підприємства. Мотивація персоналу на 
досягнення заданих показників. 

6. Встановлення відповідності між планами й фактичними результатами, 
управління по відхиленнях. 

7. Здійснення оперативного контролю відхилень і виявлення їхніх причин 
[2]. 

8. На  рівні  стратегічного  управління  основне  питання,  на  який  
необхідно одержати  відповідь компанії:  «Що  потрібно  зробити  
менеджменту  підприємства  для  максимізації  потенціалу підприємства 
на ринку?» 
У  випадку  ефективної  реалізації  інтегрованої системи бюджетного 

планування отримуємо планування з якісно  новими властивостями,  яке постає  
не  системою  оперативного  управління  з  досить  відносною орієнтацією  на  
кінцеві  результати  діяльності,  а  системою,  тісно  вв'язаної  з  місією, 
баченням  і  стратегічними  цілями  підприємства, що  дозволяє  при  
необхідності оперативно уточнювати траєкторію руху до стратегічних 
орієнтирів. 
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РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

В умовах формування ринкового господарства необхідним є здійснення 
державного регулювання використання трудового потенціалу, адже на відміну 
від інших ринків, ринок праці, де відбувається реалізація трудового потенціалу, 
не характеризується високою ефективністю функціонування лише за рахунок 
властивостей, притаманних робочій силі, без додаткової регуляції з боку 
держави. А тому дія економічного механізму має ґрунтуватись на поєднанні 
важелів, заходів як ринкового, так і державного регулювання. Забезпечення 
сталого розвитку національної економіки за умов формування ринкових 
відносин безпосередньо пов’язане з підвищенням ефективності використання 
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всіх наявних в суспільстві ресурсів, а над усе трудового потенціалу як 
головного суб'єкта економічного зростання. 

Більшість трактувань «трудовий потенціал» є узгодженими з 
тлумаченням поняття «потенціал» у загальноприйнятому сенсі. Так, в 
енциклопедичному словнику трудовий потенціал тлумачиться як 
«узагальнююча характеристика кількості, якості та міри сукупної здатності до 
праці, які є в індивідуума, групи, працездатного населення при даному рівні 
розвитку економіки, науки, техніки, освіти тощо» [1,с. 182]. Наведене 
трактування співпадає з тлумаченням поняття «трудовий потенціал», наведене 
в економічному словнику, а саме: трудовий потенціал – можлива кількість та 
якість праці, яку має в своєму розпорядженні суспільство, окремо взятий 
колектив при даному рівні розвитку науки і техніки. Виступає складовою 
частиною виробничого потенціалу, може бути виміряний системою 
статистичних показників: чисельністю трудових ресурсів, якістю праці, 
інтенсивністю і продуктивністю праці [3]. 

В теперішній час все більше уваги має приділятися людині як головному 
суб'єкту економічного зростання, адже забезпечення високої ефективності 
використання   трудового   потенціалу   є   необхідною   умовою   подолання 
економічної кризи в Україні та забезпечення подальшого сталого розвитку. 
Тому проблема формування  механізму ефективного використання трудового 
потенціалу потребує негайного вирішення. Цей механізм має відображати всі 
аспекти взаємозв'язку та співвідношення між використанням та іншими фазами 
відтворення трудового потенціалу, а його застосування повинно забезпечити 
саме оптимально ефективне використання трудового потенціалу. 

Трудовий потенціал працівника може покращитись за рахунок 
саморозвитку та зовнішнього впливу. Саморозвиток працівника відбувається 
шляхом самовдосконалення його особистості. З причини суттєвого 
прискорення динаміки розвитку НТП, працівники для підтримки і покращання 
своєї кваліфікації зараз вимушені займатися самоосвітою та навчанням з 
власної ініціативи, частіше, ніж це раніше робили їх старі колеги. Враховуючи, 
що в Україні значна кількість власників підприємств не бажає витрачати кошти 
на розвиток персоналу і фактично перекладає на них свої витрати, цей 
напрямок удосконалення трудового потенціалу працівника є найбільш 
важливим  навіть обов'язковим у сучасних умовах [2, c.45]. 

Отже, формування трудового потенціалу на підприємстві, який відповідає 
актуальному стану виробництва і ринку праці, в Україні є одним із 
першочергових завдань тому, що саме трудовий потенціал є рушійною силою 
ефективної господарської діяльності, яка створює умови для виробництва 
конкурентоспроможної продукції. На даний момент Україні потрібні 
робітники, які  здатні до здійснення професійної діяльності відповідно до вимог 
сучасного виробництва і викликів ринку праці, а саме кон’юнктури на ньому,  а 
також спроможних впродовж всього життя здобувати й оновлювати знання і 
вміння, необхідні для повноцінної трудової діяльності. Також, необхідно 
зазначити, що держава має приділити більше уваги та спрямувати свої зусилля 
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на удосконалення методологічних основ розвитку трудового потенціалу 
підприємств і, зокрема, працівників. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ 

 
В умовах сучасної ринкової економіки фінансова діяльність підприємств 

пов’язана з багатьма ризиками. Проте серед усіх ризиків функціонування 
суб’єктів господарювання, фінансовий ризик є однією з найбільш  складних 
категорій. За своєю суттю фінансовий ризик – це ризик, що виникає при 
здійсненні фінансового підприємництва чи фінансових угод, тобто транзакцією 
в ролі товару виступають валюта, цінні папери, або кошти. Сучасними 
науковцями виділяються такі основні види фінансових ризиків підприємств, як: 
ризик зниження фінансової стабільності, ризик неплатоспроможності, 
інвестиційний ризик, інфляційний ризик, процентний ризик, валютний ризик, 
депозитний ризик, податковий ризик, кредитний ризик, криміногенний ризик, 
структурний ризик та інші види ризику. У межах вищеперерахованих видів 
фінансових ризиків можна виділити чотири основні зони ризику, залежно від 
величини можливих фінансових втрат, а саме: без ризикова зона – ризик зовсім 
незначний, фінансових втрат практично немає, гарантується фінансовий 
результат в обсязі розрахункової суми прибутку; зона допустимого ризику – 
ризик середній, можливі фінансові втрати в обсязі розрахункової суми 
прибутку; зона критичного ризику – ризик високий, можливі фінансові втрати в 
обсязі розрахункової суми валового доходу; зона катастрофічного ризику – 
ризик дуже високий, можливі фінансові втрати в обсязі суми власного капіталу 
підприємства.  

Актуальним постає питання зниження фінансових ризиків підприємства. 
Загалом система внутрішніх механізмів нейтралізації фінансових ризиків 
передбачає використання таких основних методів, як: уникнення ризику, 
лімітування концентрації ризику, хеджування, диверсифікація, розподіл 
ризиків, самострахування та інші методи внутрішньої нейтралізації фінансових 
ризиків. До складу останніх можна віднести такі, що дають максимальну 
можливість прийняття альтернативних управлінських рішень, а саме: 
забезпечення права вимагати з контрагента за фінансовою операцією 
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додаткового рівня премії за ризик; отримання від контрагентів певних гарантій; 
скорочення переліку форс-мажорних обставин в контрактах з контрагентами; 
забезпечення компенсації можливих фінансових втрат за рахунок 
передбачуваної системи штрафних санкцій.  

Таким чином, у процесі прийняття управлінських рішень суб’єктом 
господарювання самостійно обирається та чи інша стратегія запровадження 
механізмів нейтралізації фінансових ризиків підприємства. Проте для 
прийняття  найактуальнішого рішення, щодо зниження фінансового ризику, 
людині, що приймає рішення необхідно проаналізувати та оцінити ступінь 
ризику. Оцінка ризику є найважливішим етапом ризик - менеджменту, що являє 
собою систематичний процес виявлення факторів, видів ризику та їх кількісну 
оцінку. Загальна методологія аналізу фінансових ризиків поєднує в собі як 
кількісні та якісні підходи до оцінки ступеня ризику. У свою чергу, головною 
метою якісного аналізу ризику є виявлення потенціальних меж ризику, 
виявлення супутніх ризиків діяльності підприємства та прогнозування 
можливих позитивних та негативних наслідків ризику. На етапі кількісного 
аналізу фінансового ризику виявляються числові значення величин ризику 
об’єкту в цілому, виявляються межі можливих збитків, дається вартісна оцінка 
від впливу ризику. Основним та останнім етапом кількісного аналізу 
фінансового ризику підприємства є формування системи протиризикових 
заходів та розрахунок їх вартісного еквівалента.  

При формуванні стратегії та прийнятті управлінських рішень щодо 
зниження фінансових ризиків підприємства особлива роль належить 
кількісному аналізу фінансового ризику. Саме на основі кількісних методів, які 
базуються на інструментах теорії ймовірностей, математичної статистики, 
теорії дослідження операцій можна зробити найбільш точні розрахунки, які в 
практиці ризик-менеджменту дають максимальну результативність. На 
сьогоднішній день найбільш розповсюдженими методами кількісного аналізу 
фінансових ризиків є: економіко-статистичний, аналітичний, метод експертних 
оцінок та метод аналогій.   

Сутність економіко-статистичних методів оцінки фінансових ризиків 
полягає в виявленні ймовірності виникнення збитків на основі статистичних 
даних попередніх періодів та визначенні області ризику. Основними 
інструментами, що використовуються в статистичних методах оцінки 
фінансових ризиків є: дисперсія, середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт 
варіації та бетта-коефіцієнт.   

До більш сучасних економіко-статистичних методів оцінки фінансових 
ризиків відносять імітаційне моделювання та технології «Risk Metrics», що була  
розроблена компанією «JP Morgan» для оцінки ризику ринку цінних паперів. 
Методика даної технології передбачає визначення ступеня впливу ризику на 
подію через обчислення «міри ризику», тобто максимально можливу 
потенційну зміну ціни портфеля, що складається з різного набору фінансових 
інструментів, із заданою ймовірністю та за заданий проміжок часу. 

На противагу економіко-статистичним методам оцінки фінансових 
ризиків використовуються аналітичні методи, що набули широкого поширення 
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на практиці, саме розрахунково-аналітичні методи застосовуються найчастіше 
за необхідності оцінки ступеня фінансового ризику підприємства. Основними 
інструментами аналітичних методів є: аналіз чутливості, метод коригування 
норми дисконту з урахуванням ризику, метод достовірних еквівалентів, метод 
сценаріїв.  

Проте, на практиці трапляються випадки, коли використання 
вищеперерахованих методів є недоречним, у таких  випадках використовується 
метод аналогів. Метод аналогів використовує базу даних аналогічних об’єктів 
для виявлення загальних закономірностей та переносу їх на досліджуваний 
об’єкт.  

Отже, ключовим етапом зниження фінансових ризиків підприємства є 
їхня оцінка, яка повинна базуватися на аналізі, як якісних так і кількісних 
критеріїв можливого ризику. При розробці стратегії та процедур зниження 
фінансового ризику суб'єкту господарювання особлива увага належить 
кількісному аналізу фінансового ризику, після проведення якого можна 
впевнено робити висновки щодо ступеня і величини можливого ризику. На 
сьогоднішній день найбільшу результативність на практиці показують 
аналітичні методи кількісного аналізу фінансового ризику, які лягли в основу 
ризик-менеджменту великих підприємств, що займають лідируючі позиції на 
ринку. При використанні сучасних механізмів нейтралізації фінансових ризиків 
підприємства, сучасний суб’єкт господарювання матиме змогу не лише 
вистояти у ринковій конкурентній боротьбі, а й досягти значних показників 
економічної ефективності та успіху.  
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ОПЕРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ  ОПЕРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Сучасний етап розвитку економіки України потребує розробки та 
впровадження дієвого механізму оперативного управління на підприємствах із 
переробки сільськогосподарської продукції. Оперативне управління 
розглядається як процес гармонійної та узгодженої дії  управлінських функцій. 
Традиційно контроль є заключним етапом управління виробництвом. 
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Оперативний контроль, як одна із важливих функцій управлінської системи, 
забезпечує стійкий взаємозв’язок між процесом реалізації управлінських 
рішень і поточними цілями управління. Функція оперативного контролю 
включає облік й аналіз інформації про фактичні результати діяльності всіх 
підрозділів підприємства, порівняння їх з плановими показниками, виявлення 
відхилень та аналіз їх причин, розробку заходів щодо виконання планових 
завдань. Роль і значення контролю визначається тим, що він забезпечує 
управлінські підрозділи інформацією про хід виконання оперативних рішень, 
координує оперативне планування, використовуючи систему інформаційного 
забезпечення управлінського процесу та оперативного аналізу. 

Система оперативного контролю включає такі етапи: 
– визначення об’єктів контролю та їх параметрів (вибір показників); 
– оцінка стану об’єктів, що підлягають контролю, відповідно до 

прийнятих нормативів та стандартів; 
– здійснення відповідних коригувань. 
Об’єктами оперативного контролю є показники ефективності 

використання ресурсної бази і параметри, за якими оцінюються внутрішньо-
організаційні процеси на підприємстві. Заключним етапом оперативного 
контролю є оцінка результатів, отриманих на попередньому етапі, та прийняття 
рішень щодо їх коригування. Основними напрямами вдосконалення системи 
оперативного контролю є впровадження новітніх технологій контролю, 
орієнтованих на управління виробничими процесами. Результативність 
оперативного контролю забезпечують такі чинники: 

– застосування інноваційних методів і форм контролю; 
– точність і доступність управлінської інформації; 
– єдність організаційної структури оперативного управління, цілей та 

форм контролю. 
Основою побудови ефективної системи оперативного контролю на 

підприємствах із переробки сільськогосподарської продукції є оперативний 
облік та аналіз, за допомогою яких фактичні дані про хід виробництва 
порівнюються із нормативними. Водночас здійснюється реєстрація, 
накопичення та систематизація даних про роботу кожного підрозділу. 
Оперативний контроль забезпечує своєчасне надання інформації про 
відхилення в роботі підприємства від визначених графіків випуску продукції 
шляхом зіставлення з даними оперативного обліку. Основним завданням 
оперативного обліку А. Г. Поршнєв вважає одержання інформації про 
результати діяльності підрозділів підприємства за певний період часу з метою 
їх використання для контролю та регулювання процесу виробництва, 
реалізацію якого забезпечить створення комплексної автоматизованої системи 
оперативного обліку [1, с. 637]. Г. І. Купалова характеризує оперативний аналіз 
як аналіз поточної діяльності підприємства, в межах якого відбувається її 
контроль [2, с. 84]. З огляду на це, О. Н. Гальчина та Т. А. Пожидаєва 
розглядають оперативний аналіз як повсякденне комплексне дослідження 
економічних явищ і процесів, а також їх змін і відхилень від плану [3, с. 197]. 
Таким чином, оперативний аналіз орієнтований на оцінку виконання 
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короткотермінових завдань і, як правило, виконується за певними показниками, 
що періодично переглядаються [4, с. 37]. Своєчасність отримання інформації – 
головна перевага цього виду аналізу.  

Функція оперативного контролю реалізується у формі впливу на 
колективи або конкретних виконавців за допомогою обліку й аналізу 
результатів виробничої діяльності та їх доведення до керівників підрозділів з 
метою підготовки управлінських рішень. Основою для реалізації цієї функції є 
інформація про хід виконання виробничих завдань та виявлені відхилення від 
встановлених показників. На думку Д. І. Шеленко, ефективність та якість 
оперативного контролю як методологічної основи управління визначається 
складом його елементів, які створюють передумови для оптимального 
управління підприємством; його роль полягає у забезпеченні розвитку та 
адаптації підприємства до зовнішнього середовища [5, с. 367]. 

Г. М. Тарасюк, характеризуючи роль функції оперативного контролю в 
системі управління, зазначає, що “оперативний контроль спрямований на 
досягнення короткострокових цілей. Головна мета оперативного контролю –  
своєчасне виявлення відхилень від поставлених орієнтирів, цілей і завдань, 
розробка заходів для вирішення конкретних проблем. Його базою є 
оперативний аналіз і відповідні інструменти управління” [6, с. 380]. Виробничі 
процеси, які повинні відбуватися відповідно до плану, – це предмет контролю. 
Його призначення полягає в тому, щоб своєчасно регулювати реалізацію планів 
на основі оперативного виявлення досягнутих результатів та порівняння їх із 
запланованими. Отже, “система контролю повинна бути простою, гнучкою і в 
той же час забезпечувати всіх осіб, що приймають ключові рішення, 
своєчасною інформацією, щоб вони вчасно могли вжити не тільки 
коригувальних заходів у випадку виникнення відхилень, але й попереджувати 
негативні впливи на результати діяльності підприємства” [7, с. 298].  

Отже, оперативний контроль – це важливий інструмент удосконалення 
механізму оперативного управління на підприємствах із переробки 
сільськогосподарської продукції. Ефективна система такого контролю на 
підприємстві має діяти постійно та задовольняти такі вимоги: 

– оперативність та своєчасність надходження інформації про хід 
виробництва; 

– відповідність інформаційної бази, що містить оперативні дані про стан 
контрольованих процесів. 

Розглянуті підходи щодо організації оперативного контролю більш точно 
та повно розкривають його суть і визначають роль в системі оперативного 
управління на підприємствах із переробки сільськогосподарської продукції. 
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 НАПРЯМИ ПОТЕНЦІАЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ПОТЕНЦІАЛУ 
РОЗВИТКУ І УДОСКОНАЛЕННЯ  ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

 
Динамізм розвитку сучасного стану економіки вимагає від економічних 

систем постійного пошуку пріоритетних напрямків розвитку і удосконалення та 
додаткових можливостей. Відповідно до законів енвіроніки та філософії 
можливого дані напрямки можна розглядати як відокремленні структурні 
складові потенціалу економічної системи. За таким підходом, у сучасний час 
особливо гостро актуалізується проблема визначення концептуальних 
напрямків потенціалогічного аналізу потенціалу розвитку підприємства. 

Проблемні питання аналізу потенціалу підприємства розглянуто у 
роботах провідних економістів України і країн СНД, таких як: О. Коренкова, 
В. Котлова, О. Олексюка, І. Отенко, Л. Ревуцького, І. Репіної, О. Федоніна та ін. 
Дослідження підходів різних науковців дозволило всебічно розглянути існуючу 
проблему та зробити висновок, що ряд питань щодо аналізу потенціалу 
розвитку  недостатньо розроблені і досліджені.  

Метою тез є дослідження загальнотеоретичних підходів до визначення 
концепції потенціалогічного аналізу потенціалу розвитку і удосконалення 
економічних систем.  

У загальному вигляді потенціал розвитку і удосконалення спрямований 
на  пошук можливостей саморозвитку економічної системи, відповідно 
потенціал можливостей узагальнює у собі такі структурні складові потенціалу 
як: інноваційний, інвестиційний, інтелектуальний, стратегічний та ін.  Тобто, 
при розгляді потенціалу розвитку і удосконалення основою досліджень є 
внутрішні потужності економічної системи: нереалізовані можливості 
потенціалу організованості, функціональних зв’язків та взаємодіючих процесів. 
 Отже, при визначенні концептуальних напрямів аналізу потенціалів 
розвитку і удосконалення та можливостей розкривається як суб’єктивна 
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складова так і об’єктивна.  
Проява обраних структурних складових потенціалу економічної системи 

здійснюється за логічними умовами сполучення філософських підходів: 
людина – ресурси – ціль при: неможливості досягнення обраної цілі; зміні 
цільової спрямованості економічної системи; виникненні несприятливих 
зовнішніх умов щодо реалізації обраної цілі, тощо. Логіка дослідження, яка, на 
відміну від попередніх гіпотез, опирається не стільки на онтологічний і 
гносеологічний розвиток філософії  прояви  потенціалу економічної системи, а 
більшім мірі на філософію можливого  підтверджується наступним алгоритмом 
(рис. 1). Отже, інформація представлена на рис. 1 свідчить про те, що людина, 
яка має певні ресурси спрямовується до досягнення певної цілі завдяки чому 
виникає певна економічна система з універсальною  структурою потенціалу: 
організованості, функціональних зв’язків та   взаємодіючих процесів. При зміні 
цільової орієнтації (за будь яких умов) до сполучення вище визначених 
потенціалів додаються потенціали розвитку і удосконалення та можливостей. 

 
 

Потенціал економічної системи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Процес прояви потенціалу розвитку і удосконалення та можливостей 
економічної системи 

 
Взаємодія визначених потенціалів створює, так званий, модальний 

трикутник (серцевина рис. 1), який відображає: стан об’єкта (за модальними 
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критеріями: необхідний, реальний або можливий); судження суб’єкту відносно 
стану об’єкту (також за модальними критеріями: необхідне, реальне, можливе). 

Визначена ціль у середині модального трикутника може не співпадати з 
перинною ціллю людини завдяки різним проявам потенціалів розвитку 
економічної системи. Це спонукає суб’єктів управління економічної системи до 
зміни цільових орієнтирів і розвинення потенціалу розвитку і удосконалення та 
можливостей об’єкту.  

Таким чином, потенціали розвитку і удосконалення та можливостей є 
нерозривними супутниками  потенціалів організованості, функціональних 
зв’язків та взаємодіючих процесів у процесів досягнення економічною 
системою обраних цілей. 

Звертаючи увагу до попередніх досліджень, спрямованих на визначення 
життєвих стадій підприємства можна припустити, що ці структурні складові 
сукупного потенціалу економічної системи охоплюють усі визначені стадії як: 
становлення, зростання, стабілізація та відновлення. Тобто, на кожної з 
життєвих стадій економічної системи виникає необхідність пошуку новітніх, 
альтернативних стратегій розвитку і можливостей для їх реалізації.  

У цілому, аналізуючи авторські підходи щодо розгляду ключових 
аспектів потенціалу розвитку та удосконалення можна зробити наступні 
висновки: розвиток є приріст потенціалу чи корисного ефекту [1]; потенціал 
розвитку підприємств реалізується  за пріоритетними напрямками [2]; 
потенціал розвитку  є результатом синергетичного ефекту проявів саме цих 
трьох властивостей: безповоротності, спрямованості і закономірності [3]; 
потенціал розвитку та удосконалення тісно сполучений з процесом формування 
та управління прибутком підприємства [4]; головним завданням потенціалу 
розвитку і удосконалення  є розробка і ефективна реалізація на підприємстві 
комплексу заходів щодо трансформації наявного потенціалу і перетворення 
його на цілісну систему [5]; потенціал розвитку та удосконалення узагальнює у 
собі такі структурні складові як: система управління,  зовнішні і внутрішні 
фактори та інноваційний процес  [4]; потенціал розвитку і удосконалення тісно 
сполучений з інноваційною складовою потенціалу економічної системи, 
потенціалом відтворення, науковим та науково-технічним потенціалом [1- 5]. 

Ураховуючи вищевикладене можна говорити про те, що концептуальні 
напрямки потенціалогічного аналізу потенціалу розвитку та удосконалення 
охоплюють усі складові загального потенціалу економічної системи та 
спрямовані на пошук пріоритетних потенцій росту прибутку. 
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СКЛАДОВІ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРУ ТЕХНОЛОГІЙ 
УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 
«Історичний досвід засвідчує, що перспективи розвитку суспільства та 

його окремих ланок багато в чому залежать від рівня розробки та майстерності 
освоєння соціальних, економічних та організаційно-управлінських технологій» 
[5, c. 181].  

Важливою, «окремою ланкою» суспільно-господарського життя є 
підприємство, на певній стадії розвитку якого виникає об’єктивна необхідність 
у змінах системи управління, окремих її складових та параметрів. Одним з 
життєнеобхідних параметрів системи управління є використовувані технології, 
про що свідчать праці провідних вітчизняних та зарубіжних вчених: Бобильової 
А.З. [11], Кравченко Т.К. і Преснякова В.Ф. [22], Останіної Н.В. [44], колективу 
авторів під керівництвом Іванова В.М. [55], вітчизняних вчених Воронкової 
А.Е., Козаченко Г.В., Рамазанова С.К, Хлапенова Л.Є. [66], Товажнянського 
Л.Л. [77], Шарапова В.М., Шарапової О.В. [88]. Аналіз праць зазначених 
авторів показав, що поза увагою залишається питання вибору технологій. У 
зв’язку із цим виникає необхідність формування складових методичного 
забезпечення процесу вибору управлінських технологій, що і становить мету 
тез доповіді. 

Відомо, що будь-які зміни в системі управління обов’язково тягнуть за 
собою відповідні зміни й технології управління діяльністю підприємства. Отже, 
на певному етапі організаційних перетворень відбувається прийняття рішення 
про необхідність внесення змін в управлінську технологію. Цьому етапу, як 
правило передує усвідомлення необхідності подібних змін (рис. 1). 

Дані рис. 1 показують, що після прийняття рішення про впровадження 
нової технології управління діяльністю підприємства має відбутися аналіз 
факторів, пов’язаних з параметрами підприємства, що впливають на вибір 
технології, та оцінка технологічної зрілості, що дозволить сформувати перелік 
технологій, які відповідають умовам функціонування та розвитку підприємства 
на даному етапі. 

Вибір технології для впровадження має відбуватися саме з-поміж таких 
технологій, що відповідають рівню технологічної зрілості підприємства. 
Зазначені блоки є основою методичного забезпечення процесу вибору 
технологій управління, їх розробці та обґрунтуванню будуть присвячені 
наступні дослідження. 
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Рис. 1. Етапи вибору технології управління діяльністю підприємства 
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ВПЛИВ ДИНАМІКИ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Діяльність промислових підприємств пов’язана із протидією валютним 

ризикам, до яких відносять ризики, пов’язані із несприятливим коливанням 
валютних курсів [1]. Під ними також розуміють ймовірність виникнення 
можливих збитків унаслідок несприятливих змін курсів іноземних валют [2]. 
Для зменшення негативного впливу на діяльність промислових підприємств 
зміни валютних курсів необхідно, щоб вони володіли чіткою моделлю 
прогнозування динаміки певного валютного курсу. Серед курсів іноземних 
валют, які впливають на вітчизняну економіку, співвідношення EUR/USD 
впливає найбільше. Відповідно, ризик несприятливого коливання цього курсу є 
найбільш значним для більшості вітчизняних промислових підприємств [3]. 

Існує дві теорії прогнозування валютного курсу: фундаментальний аналіз 
і технічний аналіз. Технічний аналіз побудований на аналізуванні графіка 
досліджуваного валютного курсу. Фундаментальний аналіз заснований на 
аналізуванні показників, що характеризують фондовий, валютний і сировинний 
ринки держав, валютний курс яких досліджується. Даний аналіз може 
здійснюється з використанням економіко-математичних методів аналізування 
[4]. 
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Для створення чіткої системи прогнозування співвідношень між євро та 
доларом США необхідно використовувати саме фундаментальний аналіз, 
оскільки він може ґрунтуватись на економіко-математичних методах 
прогнозування валютних курсів [4]. 

З метою прогнозування валютного курсу EUR/USD було використано 44 
показники, що характеризують ситуацію на світових фондових, валютних та 
сировинних ринках, які впливають на досліджуваний валютний курс. У табл. 1 
наведено коефіцієнти кореляції, розраховані між обраними 44 показниками та 
значеннями валютного курсу EUR/USD за період з 05.12.2012 по 29.06.2012. 

Таблиця 1 
Коефіцієнти кореляції між валютним курсом EUR/USD та обраними 44 

показниками, що характеризують світові фондові, валютні та сировинні ринки * 
Фондові індекси 

 

Значення 
коефіцієнтів 
кореляції 

Сировинні 
ринки 

 

Значення 
коефіцієнтів 
кореляції 

Валютні 
ринки 

 

Значення 
коефіцієнтів 
кореляції 

   IBOVESPA  0,809    Палладій  0,850   USD/CHF -0,961 
   RTSI 0,778    Срібло  0,837   USD/SEK -0,824 
   KOSPI 0,778    Золото  0,768   USD/BRL -0,819 
   CAC40 0,589    Нафта  0,760   USD/CAD -0,644 
   Hang Seng 0,583    Алюміній  0,758   USD/MXN -0,588 
   SSE Composite 0,560    Платина  0,746   AUD/USD 0,577 
   NIKKEI 225 0,547    Олово  0,726   GBP/USD 0,553 
   UK:FTSE 0,542    Мідь  0,722   NZD/USD 0,519 
   NYSE 0,520    Нікель  0,686   USD/JPY 0,212 
   AEX 0,467    Пшениця -0,664   USD/SGD -0,166 
   IPC  -0,380    Цукор  0,349   USD/CNY 0,025 
   TEPIX 0,353    Кукурудза -0,349   
   DAX 0,326 Природній газ -0,211   
   S&P TSX 0,305     
   DJIA 0,262     
   BSE SENSEX  0,250     
   NASDAQ 0,154     
   S&P 500 0,141     
   Russel 2000 0,043     

 

*Примітка: сформовано авторами на основі [5] 
Особливим показником є індекс долара США USDX, що публікується 

фінансової компанією JP Morgan. Рівень впливу даного показника є 
найбільшим і становить  -0,979. 

Таким чином, індекс Dow Jones Index Average за останнє півріччя 
практично не вплинув на динаміку валютного курсу EUR/USD, а це значить, що 
інвестори, прогнозуючи даний валютний курс, його практично не 
використовують. Натомість, показниками, динаміку яких варто оцінювати 
найбільше, є фондові індекси IBOVESPA, RTSI, KOSPI; ціни на палладій, 
срібло, золото, нафту, алюміній, платину, олово, мідь, пшеницю. Важливими 
індикаторами є такі валютні курси, як USD/CHF, USD/SEK, USD/BRL, як 
альтернативні інструменти для здійснення інвестування на валютних ринках. 

Отже, динаміку валютного курсу EUR/USD можна прогнозувати, 
враховуючи зміну наведених у табл.1 показників. А також, враховуючи дані з 
табл. 1, слід відмітити, що динаміка досліджуваного валютного курсу, 
передусім, свідчить про значні зміни  на сировинних ринках. Зокрема, ціни на 
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нафту і  пшеницю є одним з ключових індикаторів, що впливають на 
вітчизняну промисловість. Тому прогнозування динаміки валютного курсу 
EUR/USD є важливим етапом прогнозування впливу ситуації на світових 
сировинних ринках на промислові підприємства України. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
В сучасних умовах функціонування економіки усе більшого значення для 

розвитку країни та для успішної фінансово-господарської діяльності 
підприємств набувають інновації й інноваційна діяльність, оскільки вони є 
найважливішою складовою процесу забезпечення успішного функціонування 
підприємства, одним з базових елементів ефективної стратегії й важливим 
інструментом створення та підтримки конкурентних переваг. 

Питанням аналізу інновацій та всебічної оцінки ефективності реалізації 
інноваційних проектів на рівні підприємства присвячено низку наукових праць 
як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, зокрема, І.Р. Бузько[1], О.В. 
Вартанова, Г.О. Голубченко, Ю.О. Гохберг [2], Дж.П. Ендрю, А.А. Крилова, 
А.А. Пересади, Б.А. Райзберга, Д. Хомутського [6] тощо. Проте до цього часу в 
економічній літературі відсутні комплексні дослідження щодо механізму 
оцінювання ефективності інноваційних проектів, відображення 
результативності реалізації цих проектів. 

Метою проведення аналізу інноваційного розвитку підприємства є такі 
аспекти як: 

- аналіз витрат, які були понесені на запровадження інновацій на 
підприємстві; 

- вивчення та аналіз особливостей та напрямів інноваційної діяльності на 
підприємстві; 
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- аналіз ефективності інноваційної діяльності підприємства загалом та 
оцінка перспектив подальшого розвитку[4, с.156-158]. 

Методологічні основи аналізу інноваційної діяльності полягають в 
організації інформаційної системи, яка включає необхідний аналітичний 
інструментарій, методи та прийоми для проведення аналізу й оцінки 
інноваційних проектів з метою прийняття дієвих управлінських рішень щодо їх 
реалізації. Необхідність проведення оцінки ефективності інноваційної 
діяльності визначається багатогранністю і взаємозалежністю діяльності 
суб’єктів господарювання. Адже на сьогоднішній день методологія такої оцінки 
практично відсутня. Під оцінкою необхідно розуміти функцію управління, 
спрямовану на вивчення стану, тенденцій розвитку, об’єктивну оцінку 
результатів інноваційної діяльності та розробку на цій основі рекомендацій 
щодо подальшого підвищення рівня її ефективності [3, с.40-42]. 

Аналіз інновацій можна проводити за різними напрямками, оцінюючи як 
використання окремих видів економічних ресурсів, так і результати 
інноваційної діяльності в цілому. Вказані напрямки утворюють систему 
комплексного економічного аналізу інновацій, включаючи в себе, як мінімум, 
наступні розділи: 

- аналіз ефективності використання окремих видів ресурсів (трудові, 
матеріальні, ресурси устаткування та ін.); 

- аналіз витрат на здійснення інноваційної діяльності; 
- аналіз джерел фінансування нововведень; 
- аналіз та оцінка можливих напрямків розвитку, маркетинговий аналіз; 
- загальна оцінка ефективності інноваційних проектів та інноваційних 

сегментів; 
- аналіз ефективності інноваційної діяльності суб’єкта господарювання, 

оцінка перспектив подальшого розвитку [5, с.256-260]. 
Таким чином, в умовах трансформаційної економіки вирішальною 

умовою розвитку та стабільності підприємств є ефективність їх інноваційної 
діяльності. При цьому результативність інноваційної діяльності прямо залежить 
від того, наскільки точно проведено оцінку ефективності інновацій, наскільки 
адекватно визначено її методи, сформовано чітку стратегію та пріоритети 
розвитку інноваційної діяльності. Це дає можливість керівникам підприємств 
виявити як сильні, так і слабкі сторони цієї діяльності, та дозволяє приймати 
обґрунтовані раціональні управлінські рішення та ефективно керувати не тільки 
інноваційною діяльністю, але й забезпечувати успішний, довготривалий, 
стійкий розвиток підприємства в цілому. 
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СУТНІСТЬ «АУТСОРСИНГУ» 

 
В сучасних умовах господарювання керівництво підприємства повинно 

постійно пристосовуватися до швидких змін зовнішнього середовища, бути 
готовими до радикальних змін в управлінні підприємством, ефективно 
використовувати наявні ресурси та потенціал підприємства. Підприємства, які 
не можуть швидко реагувати на зміни ринку не витримують конкуренції, 
втрачають позиції на ринку і поступово зникають. Застосування інноваційних 
технологій менеджменту призвело до появи нового терміну “аутсорсинг” [1]. 
Проблема визначення поняття та економічної сутності аутсорсингу знайшла 
своє відображення у роботах зарубіжних та вітчизняних економістів, таких як З. 
Айвазяна, Б. Анікіна, Ж. Бравар, М. Доннеллан, С. Клементс, А. Лазарева, Р. 
Морган, Д. Михайлова, Т. Родкіної, Р. Чапмен,  та ін. 

Аутсорсинг активно запроваджується в західній бізнес-практиці та 
поступово набуває популярності серед вітчизняних компаній. Відсутність 
єдиного підходу до тлумачення цього поняття, створює низку проблем, 
пов’язаних із подальшою теоретичною розробкою концепції аутсорсингу як 
ефективного інструмента вирішення прикладних завдань на сучасному етапі 
розвитку економіки [2]. 

Термін “аутсорсинг” (“outsourcing”) походить від англійського “outside 
resource using” – використання зовнішніх ресурсів. Введення цього терміна в 
теорію менеджменту Б. Анікін пов’язує аустсорсинг із використанням ресурсів 
зовнішніх організацій або провайдерів у галузі інформаційних технологій. 
Початок “епохи аутсорсингу” відносять до 1962 р., коли було засновано 
Electronic Data System Corporation (EDS) [3].  

Під аутсорсингом розуміють передачу неосновних функцій організації 
зовнішнім виконавцям. Аутсорсинг звільняє підприємство від виконання 
завдань, для яких необхідно створювати власні внутрішні підрозділи. Тому 
аутсорсинг розглядають як сучасну модель підприємництва, яка забезпечує 
додаткові конкурентні переваги. Головним джерелом цих переваг є 
використання матеріальних та нематеріальних ресурсів інших підприємств для 
досягнення успіху на ринку. Аутсорсинг є стратегією управління 
підприємством, а не просто як вид партнерських відносин, оскільки передбачає 
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певну реструктуризацію внутрішньокорпоративних процесів та зовнішніх 
відносин компанії.  

Проведене дослідження дало змогу провести класифікацію видів 
аутсорсингу (див рис. 1).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Види аутсорсингу 
Джерело: опрацьовано автором на основі [4, с. 51 –53] 
 
Активний розвиток IT-аутсорсингу пояснюється стрімким розвитком 

технологій. Підприємствам складно самостійно відстежувати появу 
технологічних новин і своєчасно впроваджувати їх, не маючи великого штату 
технічних фахівців. Підприємствам вигідніше залучати досвідчені організації зі 
штатом висококваліфікованих фахівців у галузі інформаційних технологій, ніж 
створювати і розширювати власні спеціальні підрозділи [5, с.43-44]. 

Виробничий аутсорсинг передбачає передачу частини виробничих 
процесів або всього циклу виробництва сторонній компанії. Крім того, 
можливий варіант продажу частини своїх підрозділів іншим компаніям і 
подальша взаємодія з ними вже в межах аутсорсингу. Цей вид аутсорсингу 
підприємству дозволяє:  

– по-перше, зосередитися на розробці нових продуктів і послуг, що 
важливо в умовах жорсткої конкуренції та мінливого середовища; 

– по-друге, збільшити гнучкість виробництва – на невеликих 
підприємствах простіше займатися перебудовою виробничого процесу та 
диверсифікувати продукцію, яка випускається; 

– по-третє, використовувати додаткові переваги від ведення бізнесу на 
ринках з дешевою робочою силою [6, с. 241]. 
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Аутсорсинг бізнес-процесів включає велику кількість другорядних 
функцій. Один з його напрямків – виробничо-господарський аутсорсинг, до 
якого входять експлуатація об’єктів нерухомості, послуги професійного 
прибирання, управління транспортним парком підприємства, харчування тощо. 
До аутсорсингу бізнес-процесів також відносять управління персоналом, 
внутрішній аудит, фінанси і бухгалтерія, маркетинг. Зниження витрат при 
використанні цього виду аутсорсингу зазвичай сягає 10 %. Не дивлячись на 
швидкий розвиток, аутсорсинг бізнес-процесів ще не поширений в Україні. Це 
пояснюється невисоким ступенем мобільності фірм, підприємства бояться 
втратити контроль або ексклюзивну інформацію, втручання у комерційну 
таємницю. Проте, вважається, що повний аутсорсинг бізнес-процесів поступово 
стане звичною справою для крупних вітчизняних підприємств.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕССНЫХ ИННОВАЦИЙ  

В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Главной проблемой дорожной отрасли Республики Казахстан является 
прогрессирующая потеря несущей способности дорожных покрытий. Из-за 
низкого уровня содержания и ремонта дорог не реализуются технические 
скорости автомобилей, расходуется почти в 1,5 раза больше горючего. В таких 
условиях для дорог в целом коэффициент технической надёжности оказывается 
существенно меньше нормативного и не позволяет осуществлять движение с 
расчётными скоростями.  

Автомобильные дороги и их основные конструктивные элементы 
проектируют и строят в соответствии с требованиями технических регламентов 
по осевым нагрузкам, в зависимости от технической категории дороги, 
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интенсивности и состава движения, а также с учётом местных природно-
климатических условий.  

Таким образом, важной задачей отрасли является повышение 
технического уровня автомобильных дорог до уровня современных требований. 
Решение этой задачи позволит значительно повысить транзитный потенциал 
Восточно-Казахстанской области, имеющей выгодное географическое 
положение. 

Успешная деятельность предприятий невозможна без инноваций, 
поскольку рыночные условия развития экономики постоянно выдвигают 
требования не только количественных, но и качественных преобразований. Эти 
преобразования можно осуществлять, используя самую передовую технику и 
технологию. При использовании процесс - инноваций предполагается 
разработка и освоение новых производственных процессов или в значительной 
степени измененных 1; с.29.  

Предприятие ТОО «ФИРМА «ЭТАЛОН» обслуживает автодороги по 
всей Восточно-Казахстанской области и ежегодно выполняет работы для 
заказчиков по капитальному и текущему ремонтам, новому строительству, а 
также содержанию автомобильных дорог. 

К процессной инновации, способствующей значительному улучшению 
качества и прочности автомобильных дорог, существенному снижению затрат 
на изготовление асфальтобетона относится технология изготовления 
асфальтобетонной смеси с добавлением минерального порошка 
(пластификатора) для строительства дорожных покрытий. Преимущество 
применения данного технологического процесса заключается в более высокой 
прочности, износоустойчивости, трещиностойкости, тепло- и морозостойкости 
получаемого дорожного покрытия (более 100 циклов), его стойкости к 
воздействию бензина, дизтоплива и других органических растворителей. Все 
это, в свою очередь, дает возможность уменьшить толщину асфальтобетонного 
слоя в 1,5 – 2 раза и довести ее до 4 см. При применении же обычного 
битумного асфальтобетона толщина такого слоя составляет 10-15 см. Снижение 
расхода битума при использовании пластификатора  достигает 30 - 40%.  

Однако  внедрение новой технологии на предприятии сопряжено с рядом 
трудностей, одними их которых являются сезонный характер дорожных работ и 
простои в период капитальных и текущих ремонтов, которые могут достигать  
от 50 до 60 рабочих дней (табл.1).  

На предприятии организован односменный режим работы с 8-ми часовым 
рабочим днем, длительность рабочей  недели составляет 6  дней.  Однако из-за 
сезонной компоненты приходится организовывать работу и в выходные и 
праздничные дни. Асфальтосмесительная установка LBQ 700 имеет 
производительность 56 тн./час асфальтобетона и выполняет следующие 
основные операции: 

- предварительное дозирование влажных каменных материалов в агрегате 
питания; 

- просушивание, нагрев каменных материалов и сортировка на четыре 
фракции (0-5; 5-10; 10-20; 20-40 мм); 
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- трехступенчатая очистка от пыли в циклонах сухой пылеочистки и в 
мокром пылеуловителе – скруббере «Вентури»; 

-  прием минерального порошка из автоцементовозов; 
-  выдачу смеси в автосамосвал или подачу ее скиповым подъемником в 

бункер готовой смеси; 
- обогрев битумных коммуникаций и насосов горячим маслом, нагретым 

в змеевике нагревателя битума. 
Таблица 1  

Режим работы предприятия  

Показатели Значения 

Продолжительность рабочего сезона 01.04 – 15.11 

Количество дней за сезон 229 

В том числе праздничных дней, выходных 60 

Количество нерабочих дней из-за осадков 10 

Количество рабочих дней в сезоне 159 

Количество рабочих смен 1 

Количество рабочих смен за сезон 159 

 
Объемы производства будут достигать от 7000 до 12000 тонн в месяц, что 

подтверждают несложные расчеты: при максимальной производительности 
установки LBQ 700 56 тонн в час, восьмичасовой продолжительности рабочего 
дня можно изготовить 448 тонн асфальтобетона в день и соответственно 11648 
тонн в месяц.  

Пока на предприятии планируется выпускать один вид горячего литого 
серного асфальтобетона. За рабочий сезон  объем  выпуска  будет  составлять  
порядка 71232 тонны. Реализация нововведения позволяет более чем в 3,5 раза 
снизить трудоемкость изготовления асфальтобетонной смеси (рис.1). 
Себестоимость выпуска одной тонны асфальтобетонной смеси с добавкой 
минерального порошка составляет 3358 тенге, что в 1,5 раза ниже, чем 
себестоимость производства асфальтобетонной смеси по традиционной 
технологии 2; с.391. 

Прогнозируемая отпускная цена продукции предприятия равна 4701 
тенге. Критический объем выручки от продаж составляет 45571494 тенге, а 
критический объем выпуска асфальтобетона -13,6%. 

Внедрение инновационной технологии создания дорожного покрытия 
позволит значительно улучшить качество и прочность автомобильных дорог, 
существенно снизить затраты на изготовление асфальтобетона. 
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Рис. 1. Сравнение проектных трудозатрат изготовления асфальтобетонной 
смеси с базовыми 
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КОНЦЕНТРАЦІЯ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ  

 
При зростанні впливу ринкових відносин на сферу вищої освіти 

загострилася конкурентна боротьба на ринку освітніх послуг, який за короткі 
терміни став достатньо насиченим, а споживачі цих послуг отримали право 
вибору вищого навчального закладу у відповідності зі своїми матеріальними 
можливостями та уподобаннями [4]. 

В умовах конкуренції неминучою є поступова реструктуризація галузі, 
злиття і поглинення, вихід на ринок нових суб’єктів, що змушує до 
необхідності проведення аналізу концентрації ринку освітніх послуг, які 
надаються вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації.  

Насамперед слід наголосити, що науковці, роботи яких розкривають 
проблему визначення типу ринкової структури, що притаманна ринку освітніх 
послуг розглядають його як олігополістичний ринок та виділяють такі його 
ознаки: 

1) неоднорідність виробників освітніх послуг (від класичних 
університетів до репетитора); 
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2) неоднорідність самих освітніх послуг; 
3) ціновий фактор не завжди є визначальним; 
4) існування інформаційної асиметрії; [2] 
5) створення реальної конкуренції не означає виходу держави з освітньої 

сфери [3]. 
На ринку вищої освіти вищі навчальні заклади пропонують як освітні 

послуги за якими вони спеціалізуються і щодо яких вони є монополістами так і 
інші освітні послуги, які можуть бути точкою зіткнення конкурентих сил на 
ринку освітніх послуг. Якщо вищий навчальний заклад І-ІІ рівня акредитації 
надає освітню послугу із підготовки молодших спеціалістів за напрямом який є 
профільним для нього - він може вважати себе монополістом в тому випадку 
якщо він єдиний в регіоні надає подібну послугу. Монопольне становище 
вищого навчального закладу щодо надання освітньої послуги за певним 
напрямом дає йому можливість збільшення надходжень від позабюджетної 
діяльності за рахунок підвищення ціни на вказану освітню послугу. Проте, 
разом з тим, вказаний вищий навчальний заклад здійснює підготовку молодших 
спеціалістів ще за рядом спеціальностей, які в даному випадку і змушують його 
конкурувати із іншими вищими навчальними закладами, що здійснюють 
підготовку за аналогічними напрямами. З огляду на це вищому навчальному 
закладу необхідно передбачати реакцію на прийняті рішення щодо обсягів 
надання освітніх послуг та їх вартість не тільки з боку споживачів, а й з боку 
конкурентів. 

В цьому аспекті неабияке значення для можливості встановлення високої 
ціни має кількість вищих навчальних закладів, що пропонують освітні послуги 
на ринку. Згідно з положеннями економічної теорії гострота конкурентних 
відносин прямо пропорційна кількості підприємств (в нашому випадку – вищих 
навчальних закладів) у галузі. Чим більше таких підприємств, тим значніша 
конкуренція, і навпаки. Але якщо вищі навчальні заклади розрізняються за 
розміром, кількістю напрямів підготовки, то їх кількість не відображає реальної 
концентрації, оскільки їхні частки різні на ринку освітніх послуг [1]. 

Найбільш розповсюдженими показниками ринкової концентрації є 
безпосередньо індекс концентрації та індекс Херфіндаля-Хіршмана. 

Індекс концентрації ринку освітніх послуг, що надаються вищими 
навчальними закладами відображатиме їхню нерівність на ринку надання 
освітніх послуг вищої освіти.  





n

i
iSCR

1

,       (1) 

де CR – індекс концентрації ринку; 
i = 1, …, n; 
n – кількість вищих навчальних закладів; 
S – ринкова частка кожного вищого навчального закладу виражена у %. 

Q

q
S i

i  ,       (2) 

де q – ліцензований обсяг підготовки молодших спеціалістів за 
напрямами окремого вищого навчального закладу; 
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Q -  загальний обсяг підготовки молодших спеціалістів за окремим 
напрямом підготовки в межах регіону (держави). 

Коефіцієнт дозволяє не тільки зіставити рівні концентрації різних галузей 
або ринків, а й проаналізувати їх динаміку; встановити, за рахунок яких вищих 
навчальних закладів (великих, середніх чи малих) здійснюється перегрупування 
ринкової влади. 

При цьому, у зв’язку із існуючою тенденцією до розширення окремим 
вищим навчальним закладом номенлатури спеціальностей за якими він 
здійснює підготовку ринкова частка окремого вищого навчального закладу 

буде розраховуватися як сума часток 
j

j

Q

q
 де j – напрям підготовки 

(спеціальність), m – кількість напрямів підготовки (спеціальностей). 





m

j j

j
i Q

q
S

1

,        (3) 

Найбільш узагальнюючим показником, який враховує як чисельність 
фірм, так і нерівність їх становища на ринку є індекс Херфіндаля-Хіршмана, що 
розраховується за формулою: 





n

i
iSHHI

1

2 ,       (4) 

Якщо галузь представлена лише однією фірмою (ситуація чистої 
монополії), то індекс досягає максимального значення 10000 (частка ринку 
вимірюється у відсотках). Значення індексу зменшується із збільшенням 
чисельності фірм та зростає із підвищенням нерівності між фірмами за будь-
якої їх кількості. При зведенні у квадрат часток ринку індекс надає більше 
значення показникам великих фірм, ніж дрібних [1]. 

На ринку освітніх послуг, що надаються вищими навчальними закладами 
І-ІІ рівнів акредитації у 2012 навчальному році у м. Києві нараховується 46 
таких ВНЗ [5], які у сукупності здійснюють набір 15500 осіб за різними 
напрямками підготовки [дані взято із інформації оприлюдненої на сайтах ВНЗ 
І-ІІ р.а. м. Києва]. 

Коефіцієнти концентрації для ринку освітніх послуг, що надаються 
вищими навчальними закдами І-ІІ рівня акредитації м. Києва становлять: 
CR1=4,85; CR3=14,35; CR5=23,08. 

Так Законом України «Про захист економічної конкуренції» положень 
щодо визначення монопольного становища суб’єкта господарювання 
встановлено наступні показники CR: CR1>35, CR3>50, CR5>70. 

Індекс Херфіндаля –Хіршмана для нашого ринку становить 277,07. Це дає 
можливість стверджувати низьку концентрацію ринку. Чим нижче значення 
індексу, тим ближче ринкова структура наближається до досконалої. 

Таким чином ринок освітніх послуг, що надаються вищими навчальними 
закладами І-ІІ рівня акредитації в м. Києві, відповідно до проведених 
розрахунків, є низькоконцентрованим, що не може слугувати причиною 
гальмування його розвитку. Такий стан справ характеризую цей ринок як 
конкурентний. Зважаючи на низький рівень концентрації між учасниками 
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ринку спостерігається жорстка конкурентна боротьба. В таких умовах вищі 
навчальні заклади повинні контролювати якість надання освітніх послуг, 
узгоджувати свою цінову політику із політикою конкурентів, систематично 
працювати над оновленням матеріально-технічної бази та впровадженням в 
навчальний процес інноваційних технологій.  

Література 
1. Базилевич В.Д. Мікроекономіка: підручник  - К.: Знання, 2007 
2. Козырьков Р.В. Конкуренция на региональном рынке образовательных услуг // 

http://kozyrkov.ru/20-konkurenciya-na-regionalnom-rynke-obrazovatelnyh-uslug.html 
3. Пащенко О.В. Конкуренція на ринку освітніх послуг / 

http://www.rusnauka.com/18_NiIN_2007/Economics/22866.doc.htm 
4. Салогубова В.М. Підвищення конкурентоспроможності вищого навчального закладу 

на засадах маркетингу: монографія/ В.М. Салогубова – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. 
Даля, 2011. – 240 с.  

5. Cтатистичний збірник «Основні показники діяльності вищих навчальних закладів 
України на початок 2011/2012 навчального року». / http://www.ukrstat.gov.ua 
 

Ковинєва К. О., студентка кафедри менеджменту 
Лазар Ю. В., асистент кафедри менеджменту 

НТУУ «Київський політехнічний інститут», м. Київ 
 

ЗНАЧУЩІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ НА ПРОМИСЛОВИХ 
ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Система безпеки праці на підприємствах вивчається досить давно. 

Інтенсивного розвитку вчення набуло із розвитком машинобудування та 
промисловості, що разом із підвищенням продуктивності праці, несло і 
небезпеку для працюючих. 

Сьогодні, разом із потужним розвитком промисловості, питання безпеки 
праці постає досить гостро.  Адже кількість катастроф та аварій збільшується, 
що несе за собою великі фінансові збитки, шкоду навколишньому середовищу 
та супроводжується жертвами і травмами серед персоналу [2, с.72].  

Стан виробничих потужностей на підприємствах незадовільний тому, що 
більшість із них має зношений характер, морально застарілі, а нові машини не 
відповідають вимогам безпеки праці. Тому впровадження системи безпеки 
праці має велике значення для діяльності підприємства. 

В Україні забезпечення безпеки праці на промислових підприємствах 
закріплено на законодавчому рівні. Державна політика спрямована на 
удосконалення умов праці і базується на ряді принципів [1, с.71]: 

1. Пріоритет здоров’я та життя працюючого. 
2. Підвищення рівня промислової безпеки. 
3. Збільшення відповідальності роботодавця за створення умов праці. 
4. Соціальний захист та матеріальне відшкодування потерпілим. 
Безпека праці забезпечується через ряд таких практичних дій[1, с.75]: 

1. Виявлення небезпечних і шкідливих факторів промислової діяльності 
підприємства. 
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2. Усунення цих факторів. 
3. Визначення методів і засобів по захисту працюючих на підприємстві. 
4. Визначення пільг та компенсацій за несприятливі умови. 

У систему безпеки праці входить охорона праці – це поняття, що включає 
не тільки безпеку працівників під час виконання ними своїх обов’язків, але й 
профілактику профзахворювань, заходи щодо відпочинку та харчування, 
забезпечення необхідними реквізитами та видання пільг і гарантій[4, с.125].   

Всі витрати на охорону праці швидко окупуються, адже персонал, який 
упевнений у своїх гарантіях та в умовах, що надає роботодавець виробляє 
більш якісну продукцію. Тому ефективність безпеки праці полягає у зростанні 
продуктивності праці [4, с.125].   

Охорона праці сприяє зацікавленості робітників у своїй праці. Це 
призводить до зменшення плинності кадрів, а це ще одна перевага 
впровадження системи безпеки праці. 

Управління охороною праці із економічного погляду має передбачати 
матеріальні заохочення для сумлінно працюючих, що дотримуються вимог 
охорони праці, не порушують правил, а також беруть участь у підвищенні рівня 
охорони праці на підприємстві.   

Детальніше вигоди від заходів по безпеці праці представлено на рис.1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1 Оцінка економічної ефективності робіт з безпеки праці 
 
Отже, запровадження системи безпеки та охорони праці на промисловому 

підприємстві несе у собі ряд переваг як для роботодавця, так і для працівника. 
Норми безпеки праці забезпечують більшу продуктивність праці, що 
призводить до збільшення прибутку підприємства.  

Перевагою запровадження безпеки праці, особливо на промисловому 
підприємстві, є і соціальна сторона, а саме те, що  норми і правила цього 
запровадження може зберегти людські життя. 
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СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
В загальній системі розвитку підприємства роль соціальної підсистеми є 

визначальною. Адже задоволення потреб людини, особливо найбільш суттєвої 
потреби у вільному всебічному розвитку, слід розглядати не лише як 
остаточний результат руху суспільства, але як і повсякденне завдання на рівні 
кожного колективу.  

На нашу думку, соціальне управління охоплює систему цілеспрямованого 
впливу (економічного, організаційного, естетичного, соціологічного характеру) 
на працівників підприємства з метою забезпечення їх соціального розвитку. 
Людина приймає участь в цьому процесі як суб’єкт соціального управління, 
тому завдання останнього полягає у створенні всього комплексу активізації 
людини у трудовій діяльності та її ролі в управлінні. 

Вважаємо, що структуру соціальної підсистеми підприємства можна 
відобразити схематично (рис. 1). 

Економічна сфера соціальної підсистеми підприємства містить комплекс 
економічних показників, досягнення яких покладається на працюючих: 
фінансово-кредитні і вартісно-калькуляційні норми, рівень рентабельності та 
обсяги сплачуваних податків і відрахувань до бюджету, процедуру 
економічного стимулювання і соціальних виплат працівникам. 

Організаційно-технічне забезпечення підприємства впорядковує його 
структуру, склад і порядок  діяльності, горизонтальний і вертикальний поділ 
праці, взаємодію підрозділів та рівнів управління; правила внутрішнього 
розпорядку, послідовність та періодичність виконання операцій та 
управлінської діяльності; функції та обов’язки  працівників, структурних 
підрозділів. 
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Рис. 1. Авторське розуміння структури соціальної підсистеми підприємства 
 
Дана складова соціальної підсистеми забезпечується рядом 

організаційних регламентів, які розробляються  як в межах підприємства так і 
поза ним. 

Соціологічні складові розглядають структуру персоналу за віком, статтю, 
освітою, кваліфікацією, а також має на меті розгляд колективу як соціального 
об’єкту, взаємодію особистостей, що виконують певні соціальні ролі за різних 
функціональних умов. Кожна  з ролей працівника вимагає певних дій, має 
загальноприйняту модель поведінки для осіб, які займають те чи інше 
становище в колективі, суспільстві. Ефективність реалізації ролі залежить не 
лише від ролевої підготованості її носія, але також від рівня підготовки 
соціально-психологічної позиції ролевого партнера. 

Психологічні складові у соціальній підсистемі підприємства дозволяє 
розглядати працівника колективу як особистість із притаманними їй 
здібностями, емоціями, темпераментом, характером, силою волі та взаємодію 
особистостей за різноманітних умов у колективі. 
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Ергономічні норми передбачають відповідність умов праці 
функціональним можливостям людини, створення необхідних зручностей і 
збереження сили, здоров’я та працездатності на робочих місцях. Все, що оточує 
людину на роботі – меблі, устаткування, машини, технічні засоби слід 
максимально пристосувати до фізичних, фізіологічних, психологічних 
параметрів працівника.  

Інформаційне забезпечення полягає в наявності інформації необхідної 
для забезпечення нормального функціонування самоуправління в організації. 
Ефективний обмін інформацією дає можливість керівнику будувати процес 
спілкування, максимізувати його корисність. 

Правове забезпечення соціальної підсистеми передбачає юридично-
правовий статус, обов’язки, права і відповідальність підприємства в напрямі 
соціального управління.  

Естетичні вимоги впливають на формування середовища, в якому 
працюють люди. Середовище, що оточує працівників, впливає на їх 
продуктивність праці, яку потрібно враховувати при організації робочих місць. 

Поведінку людей з точки зору моралі і дотримання правил етикету, 
протоколу, ритуалів регламентує кодекс правил та етика ділових відносин, 
соціальне партнерство. Питання етики відносин між працівниками на 
підприємстві тісно пов’язане з соціальною відповідальністю.  

Складність системи соціальних відносин між людьми, що входять до 
колективу підприємства, потребує застосування комплексу методів соціального 
управління впливу на колектив і окремих його членів.  
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Сільське господарство – одна з головних галузей матеріального 

виробництва, що має важливе значення для постачання продовольства для 
населення та сировини для промисловості. 

Дослідженню основних аспектів формування фінансових ресурсів в 
аграрній сфері приділено багато уваги. Над даною проблематикою працювали 
такі вітчизняні дослідники як: О.В. Березін, В.Я. Месель-Веселяк, П.Т. Саблук, 
І.І. Червен, В.В. Юрчишин та багато інших.  
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У 2012 році сільськогосподарські товаровиробники опинилися в 
несприятливій ситуації, адже зниження врожаю зернових, яке спостерігається 
може призвести до зростання вартості продукції і загострення конкуренції у 
сегменті харчової та переробної промисловості. Так, вже третій місяць поспіль, 
триває скорочення обсягів виробництва в сільському господарстві, що є 
рідкістю для літнього та осіннього періоду, коли проходять основні роботи по 
збиранню врожаю. Так, індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у 
січні-вересні 2012 року порівняно з відповідним періодом 2011 року становив 
95,4% [1]. 

Для отримання високого економічного ефекту в сільському господарстві 
при менших витратах праці та енергії, необхідно впроваджувати нові наукові 
розробки, які потребують значних капіталовкладень. Науково-технічна 
революція у сільському господарстві полягає у комплексний механізації усіх 
галузей сільськогосподарського виробництва, у хімізації сільського 
господарства, у застосуванні досягнень аграрної та біологічної науки. Уміле 
застосування мінеральних добрів, своєчасна та якісна машинна обробка землі, 
висока якість насіння дозволяють багаторазово підвищити врожайність у 
рослинництві. 

Тому, сільськогосподарські підприємства для додаткового залучення 
фінансових ресурсів використовують найчастіше банківське кредитування. Так, 
згідно даних НБУ, обсяг заборгованості аграрного сектору за банківськими 
кредитами у 2011 році збільшився на 6,9 млрд. грн. і становить 52 млрд. грн., з 
яких частина – на пільгових умовах. Діапазон процентних ставок за кредитами 
для підприємств агросектору за перші дев’ять місяців 2011 року становив від 
9,5 до 25%. На пільгових умовах кредити було надано понад 550 
підприємствам, а їх загальний обсяг – 2,9 млрд. [2]. 

Заборгованість українських підприємств за кредитами та позиками, 
торговими кредитами та іншими зобов’язаннями (боргові інструменти) перед 
прямими іноземними інвесторами на 1 січня 2012 року становила 89,4 млн. дол. 
США. Найбільші обсяги зобов'язань за борговими інструментами сформовані 
перед прямими інвесторами з Німеччини – 52,8 млн. дол. США та Кіпру – 19,8 
млн. дол. США.  

Миколаївська область посідає провідне місце у виробництві 
сільськогосподарської продукції в Україні. Так,  згідно головного управління 
статистики в Миколаївській області результат від основного виду діяльності 
сільськогосподарських підприємств за 2011 рік становив 974,9 млн. грн. 
прибутку, що на 5,3% більше, ніж у 2010 році, а рівень рентабельності склав 
33%, проти 35,4% у попередньому році. Прибутки від виробництва продукції 
сільського господарства і надання послуг у рослинництві і тваринництві 
отримали 90% підприємств, сума прибутку в середньому на 1 підприємство 
становила 2282,1 тис. грн. (у 2010 р. – відповідно 87% і 2270,4 тис. грн.). 
Водночас, 10% підприємств отримали від сільськогосподарського виробництва 
збитки, їх сума у розрахунку на 1 підприємство склала 857,7 тис. грн. (у 2010 р. 
– 13% і 627,7 тис. грн. відповідно). 
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Несприятливий бізнес-клімат є основним чинником, що стримує 
інвестиції як в Миколаївську область, так і в Україну в цілому. Наприклад, за 
результатами двох впливових міжнародних досліджень Світового банку 
«Ведення бізнесу – 2010» і «Рейтинг глобальної конкурентоспроможності» 
Всесвітньоекономічного форуму за простотою ведення бізнесу Україна посідає 
142-е місце із 183 країн. У тому числі, за показником ефективності податкової 
системи країна знаходиться наприкінці списку, на 181-й позиції. 

Україна володіє значним аграрним потенціалом. Однак, в 2012 році 
спостерігається зниження виробництва сільськогосподарської продукції в 
порівнянні з попереднім роком. Для ефективного господарювання аграріям 
необхідно впроваджувати інноваційні розробки, які потребують значних 
капіталовкладень. Джерела капіталовкладень: банківські кредити, інвестиції, 
державна підтримка. Несприятливий бізнес-клімат є основним чинником, що 
стримує інвестиції як в Миколаївську область, так і в Україну в цілому. Тому, 
на державному рівні необхідно розробити комплекс заходів  та програм щодо 
залучення як вітчизняних так, і іноземних інвестицій та запровадити дієвий 
механізм контролю за їх виконанням. 
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ФАКТОРИ, ЩО СПРИЯЮТЬ БАНКРУТСТВУ ПІДПРИЄМСТВ 
 

За роки незалежності в Україні спостерігається процес формування 
ринкових відносин, який має незворотній характер. В той же час цей процес 
супроводжується окремими негативними явищами, викликаними 
недосконалістю ринкових механізмів, що народжуються. Зокрема, 
підприємства, що багато років працювали стабільно, через цілу низку факторів 
опинились в передкризовому або навіть кризовому стані. 

Більшість вітчизняних підприємств України сьогодні потерпають від 
фінансових ускладнень, викликаних як зовнішніми загальнодержавними 
проблемами (нестабільність політичної ситуації, недосконалість законодавчої 
бази, криза неплатежів, спад виробництва), так і внутрішніми (неефективне 
використання коштів, недосконалий маркетинг, відсутність виробничого та 
фінансового менеджменту, незбалансованість фінансових потоків). Сукупність 
усіх цих факторів викликає необхідність постійної діагностики фінансового 
стану підприємств з метою упередження кризового розвитку, запобігання 
банкрутства, формування захисних механізмів антикризового фінансового 
управління залежно від виявлених факторів та сили їхнього впливу. 
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Проблеми аналізу фінансового стану, вибору ефективних методів 
відновлення платоспроможності, створення дієвих механізмів управління 
кризовим станом підприємства та упередження банкрутства досліджували 
вітчизняні і зарубіжні вчені: Поддєрьогін О.М., Терещенко О.О., Головін Н.Н., 
Довбня С.Б., Федоренко С.В., Нікітіна О.А., Коротков Е.М., Олександров Г.А., 
Уткін Э. А., Беренес В., Хавронек П., Гуськов И.Б., Давидов В.М., Білик М.Д., 
Крижановський В.Г., Ван Хор Дж. К., Ансофф И., Томпсон А.А., Стрикленд А. 
Дж., Страхова О.П., Рейльян Я.Р., Канторович Л.В., Горстко А.Б., Уотшем 
Т.Дж., Паррамоу К. та інші дослідники [1]. 

Незважаючи на суттєвий вклад, який здійснили вітчизняні та зарубіжні 
вчені у теоретичні основи управління санацією, поза увагою залишились 
питання особливостей вибору індивідуальних заходів з оптимальним для 
кожного суб’єкту масштабом проведення дій з використанням методів 
фінансового аналізу по упередженню банкрутства підприємства.  

Сьогодні на межі банкрутства перебуває багато підприємств, які не мають 
змоги вчасно виконувати свої зовнішні та внутрішні зобов’язання . Неодмінною 
умовою оздоровлення вітчизняної фінансової системи є санація суб’єктів 
господарської діяльності [2]. 

Причини банкрутства підприємств можуть бути найрізноманітнішими.  Їх 
можна поділити на дві групи: 1) зовнішні, які практично дуже важко (іноді 
неможливо) врахувати; 2) внутрішні, що безпосередньо залежать від форм, 
методів та організації роботи на самому підприємстві. Результатом одночасного 
впливу всіх чинників є настання банкрутства [3]. 

Аналіз зарубіжної практики свідчить, що в країнах із розвинутою 
економікою та сталою політичною системою, як правило, 1/3 банкрутств 
спричиняється зовнішніми, а 2/3 — внутрішніми причинами. Очевидним є й те, 
що фактори банкрутства для вітчизняних підприємств є іншими, похідними від 
кризового стану національної економіки. 

Рух до кризового стану починається в момент виникнення кумулятивного 
зростання величини відхилення тих чи тих показників, які характеризують стан 
зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування фірми, від 
довгострокових тенденцій динаміки цих показників. Наприклад, якщо обсяг 
продажу товару коливався в межах ±3% середньомісячної величини від 
середньо квартальної, а наступного місяця впав на 10% і негативна тенденція 
наростає, то маємо вже певні симптоми кризового стану. 

Банкрутство може виникнути на кожному з етапів життєвого циклу 
конкурентної переваги підприємства. Основний пріоритет дослідники [4] 
віддають параметрам факторів виробництва. Вплив цих факторів 
спостерігається на всіх стадіях (етапах) життєвого циклу конкурентної переваги 
підприємства, але особливо важливі вони на стадії зародження. На даній стадії 
є сім причин, унаслідок дії яких фірма може зазнати банкрутства: неправильне 
визначення місії підприємства та її виробничого профілю; низькі 
підприємницькі здібності власника (власників) підприємства; низька 
кваліфікація управлінського персоналу підприємства; невірний маркетинг; 
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велика частка позикового капіталу; низька кваліфікація виконавців (робітників, 
інженерів і т. п.); неадекватність трансакційних витрат. 

Наступним етапом життєвого циклу конкурентної переваги підприємства 
є прискорення зростання. Даний етап характеризується тим, що підприємство 
має добрий попит на свою продукцію, сильну маркетингову стратегію, високу 
кваліфікацію управлінського персоналу, що дає змогу процвітати та 
збільшувати виробництво. У цій ситуації для фірми є небезпечною тільки 
велика частка позикових коштів у загальній масі капіталу, що 
використовується. Підприємство може своєчасно не забезпечити виплат своїм 
кредиторам і збанкрутувати. 

На етапі уповільнення зростання загрозу банкрутства створюють: погане 
використання оборотного капіталу, втрата гнучкості в управлінні, невірний 
маркетинг, неадекватність транс акційних витрат. 

Етап зрілості характеризується стабільним станом підприємства, 
стабільним прибутком, насиченням усіма виробничими ресурсами. На цьому 
етапі небезпечною є низка таких факторів: високий ступінь неліквідності 
оборотного капіталу, старіння основного капіталу, невірний маркетинг, 
неадекватність транс акційних витрат. Так, фізичне спрацювання та техніко-
економічне старіння основного капіталу призводить до зниження 
продуктивності праці, як порівняти з іншими підприємствами, до втрати 
конкурентної переваги підприємства, а внаслідок цього — до банкрутства. 

На етапі спаду виробництва діють ті самі фактори, що й на етапі зрілості. 
Але стан погіршується загальним незадовільним фінансовим становищем 
суб'єкта господарювання. Він втрачає споживачів, а негативна дія внутрішніх 
факторів може призвести до прискореного його банкрутства. 

Таким чином, основні фактори, що сприяють банкрутству підприємств: 
внутрішні, зовнішні, кумулятивне зростання величини відхилення тих чи інших 
показників від тенденцій їх динаміки. А саме, параметри факторів виробництва, 
велика частка позикових коштів у загальній структурі капіталу,  неліквідність 
оборотного капіталу,  неадекватні трансакційні витрати, невірне використання 
основного капіталу та втрата споживачів. 

На ці та інші фактори й обставини слід звертати увагу власникам та 
фінансовим службам вітчизняних підприємств під час провадження фінансово-
господарської діяльності. 
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ІННОВАЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ОРИГІНАЛЬНИХ СОРТІВ ПИВА 

НА УКРАЇНСЬКИХ ПИВОВАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

На сьогодні пивоварна галузь займає важливе місце у переробній 
промисловості України і є однією з інвестиційно-привабливих секторів 
економіки. Враховуючи той факт, що пиво – продукт рентабельний та дуже 
популярний, а український ринок знаходиться в стадії динамічного розвитку, не 
дивлячись на складну економічну ситуацію в Україні, вкладати гроші в будь-
який пивзавод дуже перспективно. Саме тому пивоварна галузь України 
продовжує розвиватися. 

Аналіз ринку виробництва пива в Україні за досліджуваний період (2005-
2011 рр.) характеризується в цілому позитивною динамікою. Так виробництво 
пива на території Україні за перші два роки досліджуваного періоду в 
натуральних одиницях виміру характеризувалася тенденцією до зростання. У 
2006 р. по відношенню до 2005 р. це зростання склало 12 %, а в 2007 р. 
порівняно з 2006 р. – 18 %. Другі два роки продемонстрували незначне 
скорочення виробництва українського пива (на 1 % і 3,5 % відповідно у 2008 і 
2009 рр.). У 2010 р. по відношенню до 2009 р. спостерігається приріст даного 
показника на 4 % [1, с. 7]. 

З даної картини видно, що все ж таки у 2011 році пивна галузь України не 
змогла зупинити падіння обсягів виробництва, що почалося в другій половині 
2008 року, скоротивши його на 1,4 % в порівнянні з 2010 роком. При цьому за 
2011 рік експорт напою скоротився на 12,4 %, а імпорт зріс на 45,4 %. 

Але, не зважаючи на всі проблеми, лідируючі позиції в галузі 
продовжують утримувати 4 гравці – САН ІнБев Україна (м. Київ; об’єднує три 
пивоварні заводи: в Харкові, Чернігові, Миколаєві), Carlsberg Ukraine (м. Київ; 
об’єднує три пивоварні заводи: в Києві, Запоріжжі та Львові), Оболонь                
(м. Київ; в складі компанії 6 підприємств) і Міллер Брендз Україна (раніше – 
ЗАТ «Сармат», м. Донецьк), на частку яких припадає близько 95 % виробленого 
і більше 94 % проданого в Україні пива. 

В останні роки, незважаючи на складні економічні умови, в Україні 
стрімко набирає популярності якісне пиво середнього та дорогого класу. Для 
того щоб утримати на ринку позиції своїх брендів, виробники прагнуть до 
освоєння нових маркетингових та креативних шляхів, у тому числі введення в 
асортимент спеціальних сортів пива, таких як оригінальні. Поява цього 
інноваційного продукту викликає пожвавлення на українському ринку, 
відкриває нові перспективи. Оригінальні сорти пива можна зарахувати до 
фаворитів останніх років, оскільки вони відповідають прагненню споживача 
отримувати якісні та корисні напої.  
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Так за кордоном оригінальним вважається те пиво, що виготовлене з 
спеціального солоду. Як правило, при їх виробництві використовують такі 
нетрадиційні сорти солоду, наприклад, пшеничне пиво типу «Weissbier» 
(традиційне німецьке пиво), із застосуванням пшеничного солоду [2, с. 18], або 
копчене пиво типу «Rauchbier» (традиційне англійське пиво), з застосуванням 
темного копченого солоду. 

Для України на сьогоднішній день також логічним напрямком розвитку є 
постійне оновлення асортиментного ряду новими нетрадиційними сортами 
пива. Так Sun Interbrew порадувало нас випуском пива під ТМ "Чернігівське 
Біле", що вариться з використанням як ячмінного, так і пшеничного солоду з 
додаванням коріандру. Вслід за ним "Оболонь" випустила на ринок свої 
варіанти "нефільтрату" – "Пшеничне" та ще одне "Біле". Зараз на ринку 
присутнє нефільтроване пиво й інших виробників: "Славутич Вайс" (ВВН) і 
"Пшеничне Еталон" ("Рідна Марка"). Проте Sun Interbrew вирішила не здавати 
"піонерську" позицію і тепер ми маємо темне нефільтроване пиво – "Біла Ніч". 
Крім того ринок пива України може похвалитися утворенням ще однієї ніші – 
червоного пива. На сьогодні маємо "Славутич Червоне" (ТМ "Славутич") та               
"Багряне" (ТМ "Чернігівське"). 

Згідно такого детального аналізу ринку пива, нами було доведено, що 
розробка рецептури оригінального пива є доцільною. Тому на кафедрі 
Технології вина та енології Одеської національної академії харчових технологій  
було розроблено оригінальне пиво, яке за рецептурою схоже на традиційне 
світле пиво, але з характерною відмінністю – частину солоду (15 %) було 
замінено на нетрадиційну для пивоваріння зернову культуру – тритікале, яка 
використана у якості несолодженої сировини. Це дало можливість нам 
отримати високоякісне пиво з характерним смаком і ароматом, але при цьому 
його ціна  знижена приблизно на 16 % відносно традиційного світлого пива  
(10, 28 грн/л) і становила 8,64 грн/л, за рахунок того, що ціни на тритікале 
значно нижчі ніж на ячмінний солод. 

Отже можна зробити висновок, що дане пиво можна рекомендувати для 
впровадження у виробництво на невеликих пивоварнях ресторанного типу, які 
спеціалізуються на живому пиві, яке останнім часом користується великим 
попитом. Інновації, які передбачається освоїти при впровадженні даного 
нововведення дуже незначні, зроблені будуть за рахунок власних коштів 
підприємства та окупляться менш ніж за 1 рік. Таким чином це дасть змогу 
малим підприємствам  привернути увагу споживачів новим оригінальним 
пивом, яке крім високих органолептичних характеристик має ще й нижчу ціну в 
порівнянні з традиційними сортами пива. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙ 
 

Для вітчизняної економіки саме інновації й інноваційний розвиток є тією 
рушійною силою, яка здатна забезпечити економічну незалежність України і 
подолання розриву з розвинутими державами на основі принципу "обганяти не 
доганяючи", тобто, не повторювати буквально шлях, яким інші вже пройшли і 
завоювали при цьому міцні позиції на світовому ринку, а рухатися, 
безсумнівно, у руслі світового розвитку, обираючи свій шлях, вишукуючи і 
реалізуючи свої потенційні переваги, займаючи провідні позиції в тих галузях 
діяльності, де для цього є необхідні і достатні умови. Це справедливо як для 
національної економіки в цілому, так і для окремих підприємств і установ. 
Природно, цим процесом необхідно цілеспрямовано й ефективно управляти, не 
покладаючись на дію лише ринкових регуляторів [2]. 

Вивчення інноваційної діяльності підприємства, теоретичні і практичні 
пошуки можливостей її активізації як на рівні підприємств, так і на рівні 
держави активно проводяться у всіх країнах світу. Водночас, у світовій 
економічній літературі немає однозначного визначення інновацій, хоча саме 
поняття „інновація” з’явилося у ХIХ столітті. Фахівці характеризують інновації 
по-різному.  

Для розуміння ролі інновацій важливим є пізнання їх місця в теорії 
„довгих хвиль” Миколи Кондратьєва (1892–1938). Учений встановив, що 
економічні піднесення та спади, що регулярно відбуваються у країнах із 
ринковою економікою, перебувають у тісному зв’язку з нововведеннями. Вони 
змінюють тенденцію господарської кон’юнктури з понижувальної на 
підвищуючу, викликаючи при цьому утворення хвиль. Подібно до різних типів 
хвиль, нововведення також нерівномірні у часі. Упродовж близько двох 
десятиліть перед початком „підвищуючої хвилі великого циклу” 
спостерігається пожвавлення у сфері технічних винаходів, як перед, так і на 
самому початку „підвищуючої хвилі” – їх широке застосування у сфері 
промислової практики. Саме внаслідок довгохвильових коливань відбувається 
зміна лідируючих секторів економіки [3]. Термін „кластеризація нововведень” 
було започатковано Шумпетером (1883–1950), представником класичної теорії 
інновацій, після ознайомлення з творчим доробком М. Кондратьєва. Саме 
новизну Й. Шумпетер вважав вирішальним критерієм при визначенні інновації 
(нововведення). Він першим серед економістів зробив спробу дослідити 
можливості здійснення нововведень. Термін „інновація” трактував як: 
„втілення наукового відкриття технічного винаходу в новій технології або в 
новому виді виробу” [7, с. 413]. 

Представники неокласичних теорій інвестиційного розвитку, а саме: 
М. Калецкі, С. Кузнець, Г. Менш та інші, відводили особливу роль інноваціям в 
економічних процесах. Відштовхуючись від шумпетерівського пояснення 
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інновації, як „головного імпульсу” розвитку, що „виходить від нових 
споживчих товарів, нових методів виробництва і транспортування, нових 
ринків, нових організаційних форм у промисловості” [4, с. 14], учені 
враховували і економічні цикли, в яких інноваційні вибухи є основними 
детермінантами чергування кризових періодів і періодів розквіту, що 
визначають моменти виникнення і тривалість цих періодів. 

Представники сучасної наукової школи також не виробили однозначного 
підходу щодо визначення суті інновацій, як економічної категорії. Упродовж 
90-х років XX століття сформувалася думка про те, що інвестиції та інновації 
мають однакову природу. 

Науковці, які вивчають інноваційні проблеми, вкладають у поняття 
„інновація” різний зміст. Зокрема, на думку Ю. Пимошенка, інновація – 
„результат успішного ринкового обміну ідей на інвестиції для їхньої реалізації” 
[4, с. 22]. Д. Соколов, А. Титов, М. Шабанова під інновацією (нововведенням) 
розуміють кінцевий результат створення і впровадження принципово нового чи 
модифікованого засобу (новинки), що задовольняють конкретні суспільні 
потреби і дають ряд ефектів (економічний, науково-технічний, соціальний, 
екологічний) [4, с. 22]. А. Пригожин зазначає, що нововведення зводиться до 
розвитку технології, техніки, управління на стадіях їх зародження, освоєння, 
дифузії на інших об’єктах [6, с. 46]. Економісти П. Завлін, А. Казанцев, Л. 
Мінделі [1, с. 22] вважають, що інновація – це використання у тій чи іншій 
сфері суспільства результатів науково-технічної діяльності, спрямованих на 
вдосконалення процесу діяльності чи його результатів. 

Згідно з Законом України „Про інноваційну діяльність” інновації – це 
новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, 
продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, 
адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують 
структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери [5]. 

Водночас майже всі дослідники сучасної економіки одностайні у тому, 
що інновацію слід розглядати у динаміці, оскільки інновація – це, насамперед, 
якісні зміни. Крім того, учені не заперечують, що інновація – це єдиний у 
своєму роді комплексний процес, що об’єднує науку, техніку, економіку, 
підприємництво та управління. Причому цей факт однаково стосується як 
теорії, так і практики. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ:ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 
Собівартість продукції є одним із найважливіших показників, який 

комплексно характеризує зміни в техніці, технології, організації  праці та 
виробництва, що відбуваються на підприємстві, також саме він є індикатором 
прибутковості  та однією із основних умов зростання прибутку підприємства, 
підвищення рентабельності та  ефективності його роботи.  

В умовах ринкової економіки кожне підприємство прагне максимізувати 
свій прибуток. Тому запровадження методів оптимізації собівартості продукції 
на підприємстві є досить важливими. У міжнародній практиці набули значного 
поширення такі заходи зниження собівартості як «бережливе виробництво», 
«5S» «JIT», «Канбан» [1, c.240]. 

Концепція  LP(Бережливе виробництво)  почала  формуватися  ще  в 50-х  
роках  ХХ  ст.  Таїті  Оно  як  один  із  ресурсів оптимізації  виробництва  на  
базі  концепції  JIT. 

Цілями LP є:  
–  зменшення працевитрат приблизно вдвічі;  
–  зменшення виробничих та складських площ;  
–  зменшення термінів розроблення нової продукції;  
–  гарантія поставки продукції замовнику;  
–  максимальна якість за мінімальної вартості. 
Впровадити концепцію «Бережливе виробництво» можна завдяки 

значному скороченню або навіть видаленню всіх процесів, що не приносять 
цінності. До таких належать процеси транспортування, зберігання, очікування, 
контролю, а також дефекти, зайві рухи, переміщення та інші. 

Система «Точно вчасно» – ще один метод зниження собівартості – 
розроблений в японській автомобільній компанії Toyota. «Брак» вважається 
необґрунтованими витратами, а запаси – втратами тому, що вони займають 
простір і зв'язують ресурси. 

Наступним методом є система «Канбан», яка вперше  була застосована  
корпорацією Toyota Motors у 1972 р.  на  заводі “Такахама”,  є  системою  
організації  неперервного  виробничого  потоку,  який  здатний  до  швидкої 
перебудови і практично не потребує страхових запасів [3].  
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Ця система регулює кількість продукції, що випускається на 
підприємстві. Головним завданням цієї системи є запобігання надвиробництва і 
виробництво тільки необхідної продукції в необхідній кількості і в потрібний 
час [2, c.152]. Переваги застосування цієї системи полягають у тому, що вона 
дає змогу:  

- значно поліпшити якість продукції, яка випускається;  
- скоротити логістичний цикл, як наслідок, істотно підвищити обертання  

обігового капіталу;  
 - знизити собівартість виробництва;  
 - практично виключити страхові запаси та значно зменшити незавершене 

виробництво.   
Зважаючи на сьогоднішню економічну ситуацію на теренах України та 

стан сучасної економіки, рівень  цін  на  виробничу  сировину  та  матеріали,  
умови  виживання  сучасних  підприємств є дуже критичними. Відсутня 
стабільність, висока собівартість продукції – основні фактори, які сприяють 
неповноцінній діяльності підприємств, а як наслідок – зменшення для них 
частки ринку збуту своєї продукції та втрата клієнтів. Тому використання  
концепцій JIT, LP (Бережливе виробництво) у комплексному поєднанні з 
системою КАНБАН у сучасних  умовах є оптимальним для вітчизняних 
підприємств,  оскільки вони передбачають функціонування  у  нестабільних  
економічних  умовах,  забезпечуючи  ефективне  управління  матеріальними,  
інформаційними та іншими супутніми потоками, сприяють формуванню 
високої гнучкості підприємств. Водночас, з іншого боку, ці концепції ставлять  
жорсткі  вимоги  найперше  до  персоналу  та  постачальників,  оскільки  
останні  є  важливими фігурами у здійсненні виробничого процесу. 

На практиці в Україні вже почали впроваджувати систему «КАНБАН» 
Найуспішнішим з використання цієї системи сьогодні є завод LEONI Wiring 
Systems UA GmbH в  Стрию,  який  виробляє  кабельні  мережі  для  автомобілів 
“Опель  Астра”  та “Опель  Цафіра” компанії Дженерал Моторз.  

Отже, собівартість продукції є досить важливим показником, який 
характеризує ефективність функціонування підприємства, визначає 
рентабельність випуску продукції. Оптимальним  шляхом  зниження  
собівартості  продукції є запровадження економних технологій виробництва, 
впровадження системи «КАНБАН» в поєднанні з концепціями JIT, 
LP(Бережливе виробництво). 
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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В 
УКРАЇНІ 

 
Одним із напрямків ринкової трансформації економіки України є 

створення умов становлення та розвитку національного підприємництва, у 
першу чергу малого і середнього бізнесу. Державна підтримка бізнесу 
спрямована на створення однакових умов для всіх суб'єктів господарювання, 
зайнятих у сфері бізнесу, а також вирівнювання підприємницьких структур з 
іншими сферами суспільного виробництва. Загальновизнано, що малому та 
середньому бізнесу належить важлива роль у забезпеченні сталого 
економічного зростання, підвищенні інноваційного та експортного потенціалу 
країни. Підприємства малого та середнього бізнесу, частка яких в розвинутих 
ринкових економіках перевищує  95%, забезпечують більше половини ВВП, дві 
третини загальної кількості робочих місць, чверть експорту та таку ж частку 
прямих іноземних інвестицій. Успішний розвиток малого та середнього бізнесу 
є запорукою формування середнього класу та передумовою забезпечення 
соціальної стабільності в суспільстві, що й зумовлює актуальність теми 
дослідження. 

Дослідження природи малого та середнього бізнесу, його місця та ролі в 
розвинутих ринкових економіках, реагування на заходи державного 
регулювання та підтримки є об'єктом уваги таких зарубіжних вчених як 
Т. Бартік, В. Баумоль, А. Брунетті, М. Вайт, Б. Ведер, П. Вестхед, Д. Гнявеллі, 
М. Портер, П. Рейнольдс, Х. Смітс, Й. Шумпетер. Серед вітчизняних науковців, 
які займалися дослідженням даних питань варто відзначити Галан Н.І., 
Кириченко О.А., Логіненко Л.О., які також досліджували принципи нових 
стратегічних завдань державної політики щодо розвитку малого та середнього 
бізнесу. 

Метою роботи є дослідження особливостей функціонування малого та 
середнього бізнесу в Україні, визначення основних напрямків державної 
підтримки суб’єктів малого підприємництва. 

З метою залагодження суперечностей між високою соціально-
економічною значущістю малого та середнього бізнесу та його чутливістю до 
несприятливих зовнішніх чинників, що негативно позначаються на його 
діяльності, урядові структури розвинутих країн провадять цілеспрямовану 
державну політику в сфері його підтримки, яка враховує галузеві та регіональні 
особливості його розвитку та виконує інтегруючу роль у підвищенні 
конкурентоспроможності національних економік [1, c.147-148]. Державна 
політика України, за останні роки, набула чіткого спрямування на спрощення 
процедур, пов'язаних з організацією підприємницьких структур, включаючи їх 
реєстрацію, надання послуг на безоплатній основі підприємцям-початківцям у 
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виборі перспективних видів підприємницької діяльності, інформації стосовно 
іноземних фірм, ринків збуту тощо [2,  c.105-110].  

Визначення пріоритетних видів підприємницької діяльності слід вважати 
першим кроком у побудові механізмів фінансово-кредитної підтримки їх 
розвитку. Наступним кроком є прийняття та затвердження на державному і 
регіональному рівнях фінансово-кредитних важелів, що стимулюють розвиток 
пріоритетних напрямів підприємницької діяльності, визначення джерел 
фінансування, форм і методів фінансової підтримки. На цьому етапі доцільно 
застосовувати диференційований підхід, з визначенням конкретних форм 
підтримки по кожному із зазначених вище видів пріоритетної підприємницької 
діяльності [3, c.20]. 

Якщо розглянути динаміку розвитку суб’єктів господарювання за останні 
2 роки  (2010 рік - 16% підприємств, з них: великі підприємства – 0,1%; середні 
підприємства – 0,1%; малі підприємства – 15%;  2011 рік – 20,4%  підприємств з 
них: великі підприємства – 0,1%; середні підприємства – 1,2%; малі 
підприємства – 19,1%), то чітко побачимо як зросло число підприємства за один 
рік з 16% у 2010 до 20,4% у 2011, що є позитивним для України [4].  

Виділяють окремий блок питань, пов'язаних із формами не фінансової 
підтримки малого та середнього бізнесу як: інформаційно-консультаційна 
підтримка, матеріально-технічна допомога та підготовка спеціалістів у сфері 
бізнесу. 

Можна класифікувати характер державного впливу на діяльність малих і 
середніх підприємств як прямий і непрямий. До прямого впливу можна 
віднести, наприклад, безпосереднє введення податкових пільг для малих фірм, 
виділення бюджетних коштів для пільгового фінансування їх перспективних 
інвестиційних проектів, надання у безоплатне користування або оренду малим 
підприємствам державного майна тощо. Непряма підтримка малого і 
середнього бізнесу здійснюється державою опосередковано, тобто через 
стимулювання великих і середніх корпорацій, банків, страхових компаній, 
громадських організацій, а також залучення елементів інфраструктури малого 
бізнесу, які забезпечують загальні умови його розвитку (навчальних центрів, 
бізнес-інкубаторів, технопарків, лізингових, консалтингових, аудиторських, 
юридичних фірм). До непрямого виду можуть віднестися такі форми 
підтримки, як виділення субвенцій і дотацій регіонам регіонам і муніципальним 
утворенням у якості преміювання за високий рівень розвитку малого 
підприємництва. Приклад непрямої форми - широко застосовуване у США 
надання крупним корпораціям державного замовлення за умови розміщення 
ними на малих підприємствах замовлень на виробництво встановленого 
відсотка комплектуючих. 

 За ще однією класифікацією можна виділити три види підтримки малого 
і середнього бізнесу: організаційно-структурну, фінансово-податкову і 
майнову. Перший із перерахованих видів підтримки охоплює форми, зв'язані з 
регламентуванням діяльності малих підприємств, а також із створенням  різних 
структур, що надають послуги малому бізнесу. До них відносяться, наприклад, 
спрощена реєстрація суб'єктів малого підприємництва, надання маркетингової 
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інформації на пільгових засадах, проведення консалтингу і аудиту. До 
фінансово-податкового виду підтримки відносяться різні форми прямого і 
непрямого фінансування малого бізнесу і застосування податкових важелів для 
стимулювання його розвитку. В цю групу входять надання податкових і митних 
пільг, стимулювання банків і страхових компаній до кредитування або 
страхування малих підприємств; фінансові і податкові форми державної 
підтримки малого і середнього бізнесу. 

Прискорення розвитку малого та середнього бізнесу в Україні може бути 
здійснено шляхом його зваженої та цілеспрямованої державної підтримки, 
особливості формування якої мають враховувати наявність великого попиту з 
боку потенційних реципієнтів та жорстку обмеженість ресурсів, що можуть 
бути використані для її формування. Стан справ у сфері малого і середнього 
бізнесу, що нині склався в Україні, свідчить про те, що подальший його 
розвиток без активного позитивного втручання держави може призвести до 
згортання цього сектора економіки з відповідним посиленням соціальної 
напруги й загостренням економічних проблем. Через це виникає необхідність у 
перегляді й ефективному впровадженні механізмів державного регулювання 
підприємств малого і середнього бізнесу. 
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ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ В ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ 
ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
Питання інноваційного розвитку туристичних підприємств особливо 

актуальне у зв’язку з трансформацією національних туристичних ринків та 
формуванням глобального туристичного простору, в якому споживач може 
самостійно формувати взаємовідносини із виробниками туристичного 
продукту. Диференціація туристичного продукту як стратегія утримання на 
ринку виступає основною інноваційних процесів туристичних підприємств. 
Спонтанність інноваційних процесів ускладнює бенчмаркінг та створює 
перешкоди для дифузії інновацій, одночасно формуючи ключові переваги 
туристичного підприємства.  

Інноваційні процеси туристичного підприємства запроваджують 
нововведення змін. Вони пов’язані з пошуком оптимальних складових 
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турпродукту, поліпшенням процесу його просування, розвитком персоналу та 
координацією управлінських операцій, а також використанням інформаційних 
технологій.  

Інновацій в туризмі є результатом дій, спрямованих на створення нового 
або зміну існуючого туристського продукту, освоєння нових ринків, 
використання передових інформаційних і телекомунікаційних технологій, 
вдосконалення надання туристських, транспортних і готельних послуг, 
створення стратегічних альянсів для здійснення туристського бізнесу, 
впровадження сучасних форм організаційно-управлінської діяльності 
туристських підприємств [1]. Однак розширення каталогу готелів або зміна в 
умовах перевезення чи трансферу, що пропонуються споживачам туристичних 
послуг, саме по собі не створює інноваційний продукт. Під інноваціями 
туристичного продукту необхідно розглядати процеси направлені на створення 
нової емоційної вигоди та повне відновлення фізичних сил туриста. 

Зважаючи на специфіку інноваційних процесів в туризмі можна 
застосувати теорію Р. Барраса про „зворотній життєвий цикл” інновацій: 
впровадження інновацій допоміжними службами може стати основою нового 
продукту [2]. Наприклад, фам-тури (fam-trip, fam-tour) для співробітників 
туристичних підприємств сьогодні ефективно проводяться і для преси як прес-
тури, для лікарів як ознайомчі-тури. Даний інформаційно-рекламний продукт 
вийшов за межі внутрішньо корпоративного середовища, і хоча технологія його 
створення не є інноваційною, - цільовий сегмент ринку та мета проведення 
забезпечують йому власну нішу на туристичному ринку. Ефективність фам-
турів вимірюється не лише обсягами прямих продажів, а і появою нових ідей 
щодо комбінації базових складових продукту: поставивши себе на місце 
пересічного туриста можна оцінити якість та визначити напрями її поліпшення. 

Безумовно, туристичний бізнес є клієнтоорієнтованим, однак не можна 
стверджувати, що усі інновації ініційовані туристами та спрямовані на них. 
Межа між бек-офісними та фронт-офісними інноваціями туристичних 
підприємств є дуже розмитою через тісну взаємодію при створенні продукту. 
Відповідно, ідея щодо створення інноваційного туристичного продукту може 
бути „спровокована” ринком або „штучно” запропонована бізнесом. Щодо 
першого варіанту не виникає жодних сумнівів: наприклад, розвиток 
туристично-лікувальної інфраструктури Угорщини навколо термальних 
джерел. Прикладом другого є створення подій, зокрема: програми «Mundo 
Maya» («Світ майя») і «апокаліптичний туризм» коштували владі Мексики 49 
млн. доларів інвестицій.  

Активізація інноваційної діяльність туристичних підприємств потребує 
фінансових витрат, які розподіляються на кожного наступного туриста, та 
контролю за якістю втілення ідеї. Вивчення практичного досвіду на основі 
кейс-стаді розкриває „вузькі” місця у інноваційних процесах та створює умови 
для об’єднання інноваційного потенціалу. Споживачі оцінюють якість 
туристичного продукту у комплексі, не поділяючи його на усі структурні 
одиниці, тому завданням інноваційного продукту є забезпечення захисту їх 
прав. Одним із оптимальних шляхів реалізації даного напряму є співпраця з 
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надійними партнерами-постачальними послуг, а також і туристичними 
підприємствами – непрямими конкурентами. Укрупнення бізнесу викликає 
підвищений інтерес з боку органів державної влади, тим самим подвійно 
захищаючи права споживачів. 

Наявність інноваційної складової перетворює туристичний продукт 
підприємства на затребуваний ринком, а масштаби його діяльності на лідера 
локального, регіонального, національного та міжнародного ринків.  
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РЕАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЇХ ВИДИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Реальні інвестиції – це вкладання коштів у реальні активи як матеріальні 
(основні та оборотні виробничі засоби,  будівлі, споруди, обладнання, товарно-
матеріальні цінності), так і  нематеріальні (патенти, ліцензії, “ноу-хау”, 
технічна, науково-практична, інструктивна, технологічна, проектно-
кошторисна та інша документація) [8]. 

Реальні інвестиції бувають наступних видів: 
 – інвестиції відновлення, що здійснюються за рахунок засобів фонду 

відновлення підприємства; 
 – інвестиції розширення (чисті інвестиції), що здійснюються за рахунок 

частини національного доходу (НД) або за рахунок фонду чистого 
накопичення; 

 – валові інвестиції – як інвестиції оновлення, так і інвестиції розширення. 
 Прямі інвестиції безпосередньо необхідні для реалізації інвестиційного 

проекту. До них належать інвестиції в основні (матеріальні та нематеріальні 
активи) та обороні засоби [7]. 

 Інвестиції в основні засоби включають: 
 – придбання (або виготовлення) нового обладнання, в тому числі затрати 

на його доставку, установку та пуск; 
 – модернізація діючого обладнання; 
 – будівництво і реконструкція будівель та споруд; 
 – технологічні установки, що забезпечують роботу обладнання; 
 – нове технологічне оснащення та модернізацію наявного обладнання.  
 Інвестиції в оборотні засоби передбачають забезпечення: 
 – нових та додаткових запасів основних і допоміжних матеріалів; 
 – нових та додаткових запасів готової продукції; 
 – збільшення рахунків дебіторів [6]. 
Валові інвестиції – це інвестиції оновлення і розширення разом. 
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Для характеристики реальних інвестицій на макрорівні в міжнародній 
практиці використовуються такі показники [1]: 

1. Обсяг інвестицій, тобто вартісний вираз вкладеного капіталу. 
2. Норма інвестицій – відношення обсягу інвестицій до валового 

національного продукту або валового внутрішнього продукту. 
3. Коефіцієнт приросту капіталоємності, що характеризує ефективність 

інвестицій та ефективність накопичення. Він визначається як відношення 
валових інвестицій в основний капітал до приросту валового 
національного продукту за той самий період. 

4. Накопичення – це використання частини національного доходу на 
розширене відтворення. Накопичення являє собою приріст основного 
капіталу, матеріально-технічних запасів, невиробничих активів, і, 
відповідно, збільшення обсягів виробництва продукції та послуг [2]. 
Основну частину реальних інвестицій у країнах з ринковою економікою 

складають приватні інвестиції, у межах 60-70% (максимальним показником  - 
70% - характеризується США). Такі інвестиції спрямовані в основному у 
прибуткові передові галузі промисловості, а держава інвестує збиткові галузі. 

Співвідношення між реальними та фінансовими інвестиціями пов’язане, 
насамперед, з інвестиційною стратегією підприємства. По-перше визначальну 
роль грає тип підприємства: інституціональне чи виробничого спрямування; по-
друге – стадія життєвого циклу [4]. 

Серед основних результатів реальних інвестицій необхідно виділити: 
ефективне розміщення продуктивних сил, що забезпечує гармонійний розвиток 
галузей народного господарства, реалізацію соціальних програм. 

Також реальним інвестиціям притаманний високий рівень морального 
старіння і вони є найменш ліквідними активами підприємства [6]. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 

Персонал (кадри) – найважливіша частина організації. Вона має складну 
взаємозв’язану структуру. Системний аналіз дозволяє розглядати персонал як 
взаємозв’язок структур, виділених за різними признаками. 

Управління персоналом можна визначити як діяльність, що спрямована 
на досягнення найбільш ефективного використання працівників для досягнення 
цілей підприємства та особистих цілей. Перші, традиційно, пов’язуються із 
забезпечення продуктивності підприємства. Причому ефективність  іноді 
розуміється у вузькому значенні – як отримання максимального прибутку. 
Однак дедалі частіше ефективність розглядається не тільки в економічному 
плані – як економічність, якість, продуктивність нововведення, прибуток, а і в 
більш широкому контексті й пов’язується з такими поняттями особистого 
психологічного плану, як задоволеність співробітників своєю працею, участю у 
трудовому колективі підприємства, високий рівень самооцінки колективу, 
мотивація персоналу до ефективної праці. [2] 

Успіх управління персоналом визначається двома основними чинниками: 
здатністю підприємства чітко визначити, яка поведінка працівників потрібна 
для досягнення його стратегії, і можливістю застосувати ефективні 
управлінські важелі для спрямування працівників на бажану поведінку. Обидва 
завдання однаково важливі і складні, особливо в умовах ринкової 
трансформації економіки.  

Найважливішими особливостями сучасного процесу вдосконалення 
управління персоналом є: 

 розширення повноважень виконавців на місцях і зміна форми контролю; 
 спільне сприйняття господарських рішень створення атмосфери довіри на 

підприємстві; 
 розвиток механізмів планування кар’єри для ключових 

працівників;комплексне бачення проблем і цілісний підхід до людських 
ресурсів у взаємозв’язку із стратегічними установками підприємства; 

 створення корпоративної культури інноваційного типу [1]. 
Для більш чіткої організації системи управління персоналом на 

підприємствах розробляють концепцію управління персоналом, що деталізує 
напрямки кадрової політики, які прийняті в стратегічному плані розвитку 
підприємства. 

Основу концепції управління персоналом підприємства складають: 
 розробка принципів, напрямків та методів управління персоналом; 
 урахування роботи з персоналом на всіх рівнях стратегічного планування 

підприємства;  
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 впровадження нових методів та систем навчання та підвищення 
кваліфікації персоналу; 

 визначення та проведення скоординованої єдиної тарифної політики й 
оплати праці; 

 розробка і стимулювання на підприємстві економічних стимулів і 
соціальних гарантій; 

 розробка заходів щодо соціального партнерства; [4] 
Отже концепція управління персоналом – це сукупність основних 

принципів, правил, цілей діяльності з персоналом, конкретизованих із 
урахування типу організаційної стратегії підприємства, потенціалу персоналу, а 
також типу кадрової політики. Іншими словами, концепція управління 
персоналом є стержнем кадрової політики (персонал-стратегії), визначає її 
основні напрямки та підходи [1]. 
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ПО ДОСЯГНЕННЮ 

КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ  
 

У сучасному світі відбуваються глобальні зміни в системі суспільного 
виробництва. Здійснюється перехід від виробництва масового споживання до 
диверсифікованого споживання. Сучасні технології, і особливо інформація, 
дають можливість виробляти невеликі партії багатоваріантної продукції для 
задоволення різноманітних смаків споживачів. Необхідною умовою існування 
підприємства стають постійні інновації та зміни. Посилюється внутрішня 
нестабільність функціонування організаційно-виробничих систем. 

Реальність показує, що сучасні тенденції у напрямі постійних інновацій, 
внутрішньої гнучкості й відмови від штампів у роботі підприємства несуть у 
собі значний деструктивний потенціал. Постійне оновлення підприємства 
генерує високу внутрішню нестабільність, звужує можливість роботи єдиною 
командою. Конкурентний попит є, як правило, короткостроковим, що суттєво 
впливає на поведінку підприємства [1]. 

Стратегічний менеджмент є ефективним управлінським інструментом 
внаслідок цілого ряду своїх особливостей, зокрема:стратегічний менеджмент 
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орієнтує підприємства не на сьогодення, а на перспективу. Його мета — 
забезпечувати постійний розвиток в умовах конкуренції; використовуються, як 
правило, лише нові управлінські інструменти і технології, зорієнтовані на 
майбутнє; розв'язання будь-яких управлінських завдань підприємства завжди 
узгоджується з вимогами стратегії розвитку; ефективність кожної управлінської 
дії визначається тим, який внесок вона робить у виконання стратегії 
підприємства; найбільш дійові стимули, зокрема матеріальні, мають ті 
співробітники, котрі роблять найбільший внесок у реалізацію мети 
підприємства; головним документом, який визначає весь розвиток фірми, є 
стратегічний план. 

В умовах перехідного періоду й економічної кризи в Україні головною 
метою переважної більшості підприємств є адаптація до умов підвищеної 
динамічності зовнішнього та внутрішнього середовища. Відтак підприємствам 
необхідна відповідна стратегія розвитку, яка стала б основою прийняття 
ефективних управлінських рішень. Стратегічний характер вибору мети 
функціонування вітчизняних підприємств набуває пріоритетного значення для 
вищого управлінського персоналу. Оскільки кожне підприємство унікальне за 
своїм існуванням, процес розробки та реалізації стратегії для кожного з них 
індивідуальний і залежить не лише від зовнішнього та внутрішнього 
середовища, а й від їхньої взаємодії. 

Слово стратегія грецького походження й означає мистецтво розміщення 
військ та маневрування ними у бою. Пізніше це слово почали використовувати 
в теорії ігор, де воно стало означати план дій II—2-1921 у конкурентній 
ситуації залежно від поведінки опонентів. Отже, поняття стратегічний у 
значенні найважливіший, визначальний перейшло в термінологію менеджменту 
з військового лексикону та теорії ігор [2]. 

У фаховій літературі є різні думки щодо сутності стратегії розвитку 
організації. Так, І. Ансофф визначає стратегію як набір правил для прийняття 
рішень, якими організація керується у своїй діяльності [1]. 

Б. Карлоф описує стратегію як узагальнюючу модель дій, необхідних для 
досягнення поставленої мети шляхом координації та розподілу ресурсів 
компанії. Р. Уотермен під стратегією розуміє спосіб, за допомогою якого фірма 
збирається покращити свої конкурентні позиції.[3] 

М. Мескон розглядає стратегію як детальний всебічний комплексний 
план, призначений для того, щоб забезпечити здійснення місії організації та 
досягнення її мети [2]. 

Незважаючи на різноманітність визначень і трактувань стратегії, мета її 
полягає в тому, щоб досягти довгострокових конкурентних переваг, які 
забезпечували б корпорації високу прибутковість. 

Різноманітність теоретичних підходів до визначення стратегії визначає 
різне відношення керівників підприємств до ділової стратегії. Результати 
досліджень, проведених Інститутом економіки промисловості НАН України, 
засвідчують, що багато підприємств взагалі не розробляють ділової стратегії, 
вважаючи, що стратегія — це поняття надто абстрактне, тому воно не може 
позитивно вплинути на ефективність роботи підприємства. Так, відповідаючи 
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на запитання анкети щодо реакції підприємства на ринкові сигнали, лише 10 % 
з 115 анкетованих підприємств відповіли, що реакція підприємства ґрунтується 
на аналізі та прогнозі потенційних загроз і можливостей, виявлених у процесі 
обґрунтування стратегії. Відповіді переважно звелися до таких: реакція на 
ринкові сигнали відбивається у зміні цін, асортименті товару, формах 
обслуговування клієнтів тощо. Реакція підприємств на несподівані зміни у 
зовнішньому середовищі носить спонтанний, а часто і суперечливий характер. 

Керівний корпус в Україні характеризується такими даними: 85 % 
керівників мають вищу або середню технічну освіту, 13 % — економічну, 2 % 
— гуманітарну. У США, наприклад, на керівній роботі усього 2 % технічних 
спеціалістів, а решта — це економісти, юристи, психологи або професійно 
підготовлені управлінці. 

При обговоренні стратегічних невдач із провідними фахівцями 
підприємств було виявлено, що фактори, які впливають на стратегію 
підприємства, або не обговорювались, або не ставились питання, пов'язані з 
діловою стратегією, більше того, для більшості керівників не зрозуміло, які 
запитання необхідно було задавати. 

Стратегія складається з багатьох конкурентоспроможних дій та підходів, 
від яких залежить успішне управління підприємством. Менеджери (керівники) 
розробляють стратегії для того, щоб визначити, в якому напрямі буде 
розвиватися підприємство і як воно буде діяти. Вибір конкретної стратегії 
означає, що з множини шляхів розвитку і способів дій, які відкриваються перед 
підприємством, приймається рішення вибрати один, у якому воно буде 
розвиватися. Без стратегії у керівництва немає продуманого плану дій, немає 
єдиної програми досягнення бажаних результатів. 

Зробити стратегічний вибір означає об'єднати бізнес-рішення і 
конкурентні дії в єдине ціле. Єдність дій і підходів буде відображати поточну 
стратегію підприємства. Обговорення нових дій і підходів відкриває можливі 
шляхи зміни поточної стратегії. 

Добре продумане стратегічне бачення готує підприємство до 
майбутнього, дає змогу правильно вибрати довгострокові напрями розвитку та 
визначає наміри вищого керівництва стати на конкретні ділові позиції. 
Розробка стратегії є однією з важливих функцій менеджменту підприємства. 

Ефективність управління підприємством сьогодні залежить від того, 
наскільки добре менеджери розробляють і виконують стратегію. Деякі 
менеджери розробляють сильні стратегії, але не можуть перетворити їх у 
практику. Інші — створюють посередні стратегії, але блискуче здійснюють їх. 
Для того щоб підприємство досягло максимальних успіхів, менеджери повинні 
- поєднувати добру розробку стратегії з вдалим її здійсненням. Чим краще 
продумана стратегія і чим вміліше її виконано, тим більше у підприємства 
шансів на сильну ринкову позицію. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО СТИМУЛЮВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ 
 

Розробка та впровадження новацій все далі стає важливим чинником 
підвищення конкурентоспроможності певного підприємства та країни в цілому, 
та все частіше розглядається як основа сталого економічного розвитку 
національних та глобальних економічних систем. Тому законодавча база є 
важливим підґрунтям державного  регулювання інноваційної діяльності, 
зокрема стимулювання інноваційної активності. 

Під інноваційною активністю розуміється (мовою оригіналу): 
«Инновационная деятельность субъекта характеризует его инновационную 
активность, под которой понимается интенсивность реализуемых 
нововведений. Степень инновационной активности определяется развитостью и 
диверсифицированностью общественных потребностей, отраслевой структурой 
экономики: наличием адекватной для инновационной деятельности 
производственной, научной, информационной и других структур, качеством, 
мотивацией рабочей силы и тому подобным факторами» [1, с.12].  

Стимулювання – це процес впливу на поведінку людини або певної групи 
задля спонукання її до визначених дій, який засновано на застосуванні 
заохочень та санкцій. Стимулювання будується на припущенні того, що саме 
той об’єкт, який ми хочемо надати людині (премію, посаду, дружину тощо) або 
відняти у нього (пільги, житло, можливість листування тощо), є для нього 
важливим та значимим [2, с. 95]. Отже, стимулювання - це спонукання людини 
(групи людей) до поведінки, що очікується, шляхом створення певних умов, що 
визначається набором факторів впливу – стимулів.  

Таким чином, в результаті стимулювання інноваційної активності на 
певному підприємстві має бути створена система управління інноваційною 
діяльністю, яка забезпечує постійну (з певною частотою) розробку та / або 
впровадження різних типів новацій (продуктова, організаційна, маркетингова 
тощо). 

Об’єктом процесу стимулювання інноваційної активності в системі 
управління персоналом на рівні підприємства (організації, установи) є статистично 
масова реакція трудового колективу підприємства на певні стимули. Отже, система 
стимулювання має будуватись на тих факторах впливу, які можуть фіксуватись та 
вимірюватись із врахуванням тих форм реакції (заданої поведінки), які також 
можуть фіксуватись та вимірюватись, тобто мати статистичну ознаку. 
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Методика вдосконалення процесу стимулювання інноваційної активності в 
системі управління персоналом має включати в себе таку послідовність дій: 

- оцінка можливості вдосконалення процесу стимулювання інноваційної 
активності в системі управління персоналом на рівні підприємств 
(організацій, установ); 

- визначення об’єкту, цілей та завдань вдосконалення процесу 
стимулювання інноваційної активності в системі управління 
персоналом на рівні підприємств (організацій, установ); 

- створення системи стимулювання інноваційної активності, оцінки її 
результативності та подальшого корегування. 

Визначено, що стимулювання - це елемент управління персоналом, тобто, 
з правової точки зору такий вид впливу одних осіб на інші знаходиться в 
площині трудових відносин. Але чинне трудове законодавство, а саме Кодекс 
законів про працю України, Закон України «Про оплату праці» та Закон 
України «Про колективні договори та угоди», визначає достатньо форм 
спонукання найманих працівників до певної діяльності, у тому числі 
інноваційної, а сутність спонукання визначається особливістю господарської 
діяльності. Тому, вдосконалення законодавства щодо стимулювання 
інноваційної активності лежить за межами трудового права. 

Визначенню базових дефініцій, основних ознак та загальних норм щодо 
регулювання інноваційної діяльності безпосередньо присвячено Главу 34 
«Правове регулювання інноваційної діяльності» Господарського кодексу 
України та Закон України «Про інноваційну діяльність». Форми та напрями 
розвитку інноваційної діяльності також представлено в Законі України «Про 
наукову та науково-технічну діяльність». Напрями, цілі та етапи інноваційного 
розвитку встановлено в Законі України «Про пріоритетні напрями інноваційної 
діяльності в Україні», Постанові Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Державної цільової економічної програми Створення в Україні 
інноваційної інфраструктури», Постанові Верховної Ради України «Про 
Концепцію науково-технологічного і інноваційного розвитку України», а також 
в регіональних програмах, наприклад, в Стратегії економічного та соціального 
розвитку АРК на 2011-2020 роки тощо. 

Норми інвестиційного стимулювання приведені в Статті 326 
«Інвестування інноваційної діяльності» Господарського кодексу України. 
Встановлення фіскальних стимулів щодо науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт шляхом пільгових ставок оподаткування визначає 
Податковий кодекс України. Наприклад, п. ґ частини 17 Підрозділу 4 
«Особливості справляння податку на прибуток підприємств» цього кодексу 
визначає, що тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2011 року 
звільняються від оподаткування прибуток підприємств літакобудівної 
промисловості, отриманий від основної діяльності, а також від проведення 
такими підприємствами науково-дослідних та дослідно-конструкторських 
робіт, які виконуються для потреб літакобудівної промисловості.   

Застосування заходів стимулювання будь-якої діяльності потребує 
наявності певного механізму (органи, інструменти, важелі впливу тощо), 
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ресурсів (перш за все фінансових) та норм, на основі яких буде здійснюватись 
стимулювання. Нормативне забезпечення стимулювання інноваційної 
активності потребує законодавчого врегулювання.  

З метою забезпечення ефективного стимулювання інноваційної 
активності з боку держави доцільно додати частину 1-1 до статті 328 
«Державне регулювання інноваційної діяльності» Господарського кодексу 
України, виклавши її в такій редакції:   

Держава сприяє інноваційній активності шляхом: 
1) розробки та впровадженню національної та регіональних інноваційних 

програм підвищення інноваційної активності із залученням підприємств та 
установ, що здійснюють інноваційну діяльність;  

2) встановлення податкових та інших пільг для певних категорій 
працівників, які здійснюють інноваційну діяльність;  

3) організації навчання основам інноваційної діяльності; 
4) створенню системи розвитку винахідництва та креативних проектів. 
Крім того, для уникнення суперечностей необхідно виключити із статті 3-

2 Закону України «Про інноваційну діяльність» принцип здійснення 
сприятливої кредитної, податкової і митної політики, а із статті 6-1 – таку 
форму регулювання інноваційної діяльності, як встановлення пільгового 
регулювання суб’єктів інноваційної діяльності. 

Таким чином, вдосконалення законодавства щодо стимулювання 
інноваційної активності дозволить сформувати певну культуру інноваційної 
діяльності та розгалужену систему вітчизняного менеджменту націленого на 
регулярне впровадження ефективних інноваційних проектів.  
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ БЮДЖЕТУВАННЯ НА 
УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
На думку багатьох фахівців  джерела ефективності господарювання на 

підприємстві знаходяться, насамперед, у площині бюджетного планування.  
Бюджетування, являє собою складову системи управління 

підприємством, що вимагає оформлення планів підприємства через систему 
бюджетів з подальшою реалізацією в практичній діяльності підприємства,  
контролем й аналізом їхнього виконання та прийняттям відповідних 
управлінських рішень. 
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Деякі з підприємств, які намагалися впровадити бюджетування, не змогли 
правильно цього зробити й відмовилися від подальших спроб. Деякі 
підприємства впровадили бюджетування, але не одержали бажаної віддачі від 
його використання. Пояснення цьому зустрічаються у вітчизняній літературі, 
але, як правило, такий список не досить повно відображає стан справ.  

Щоб досліджувати причини недостатнього поширення бюджетування 
серед українських підприємств пропонується розбити їх на чотири групи по 
періоду виникнення, використавши досвід інших, а також власні практичні 
напрацювання авторів. 

Перша група – це причини, що пояснюють, чому бюджетування навіть не 
розглядається багатьма підприємствами як інструмент планування, що може 
принести значний зиск підприємству.  

Друга група – це причини, що пояснюють, чому підприємство, що бажає 
використати бюджетування для планування своєї діяльності, або не може його 
впровадити, або зазнає більших труднощів із впровадженням. Відсутність 
інформаційної бази для відносно-безболісного впровадження бюджетування. 
На сьогоднішній день техніка бюджетування в загальному виді описана в 
багатьох літературних джерелах, але все-таки об'ємної інформації до 
практичного втілення ідей бюджетування на практиці явно недостатньо. 

  Третя група – це причини, що пояснюють, чому віддача від 
використання бюджетування нижче очікуваної або нижче обіцяної 
консультаціонними  фірмами або нижче чим у конкурентів.  

Четверта  група – пов’язана з відсутністю інтеграції системи 
бюджетування з існуючою інформаційною системою.  

Таким чином, головними чинниками, які зумовлюють гальмування 
впровадження бюджетування на українських підприємствах є: 

1) Не розуміння сутності бюджетування в системі стратегічного 
управлінням  підприємства; 

2) Острах керівництва українських компаній щодо новацій в управлінні 
підприємством; 

3) Слабка автоматизація обліку, що зумовлює ведення на деяких 
підприємствах „паперового” обліку, що призводить до автономізації процесу 
бюджетування; 

4) Слабка мотивація персоналу щодо бюджетування та відсутність дієвих 
важелів адміністративного впливу. 
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СКЛАДОВІ ДІАГНОСТИКИ БЕЗПЕКИ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Зміни, що виникають у зовнішньому та внутрішньому середовищі, 
розділення інтересів тих, хто безпосередньо займається управлінням 
підприємством, і тих, хто інвестує гроші в його діяльність обумовлюють 
загрози безпеці потенціалу розвитку та конкурентоспроможності підприємства. 
Діяльність підприємств не може здійснюватися безконтрольно. Інвестори не 
можуть покладатися лише на інформацію, яку представляють наймані 
керівники. Банкрутства підприємств, неякісне управління, та інші причини 
істотно підвищують ризик фінансової стійкості, безпеки потенціалу 
підприємств. Для перевірки правильності звітної інформації, оцінки фінансово-
господарської діяльності, потенціалу розвитку підприємства необхідні 
відповідні методики діагностики, незалежні компетентні експерти.  

Комплекс діагностичних процедур є початком в забезпеченні безпеки 
розвитку потенціалу підприємства. Поняття потенціалу використовується для 
позначення засобів, запасів і джерел, що є в наявності, які можуть бути 
використані для досягнення певної мети, вирішення будь-якої задачі, а також 
можливостей підприємства. Поняття потенціалу тісно пов'язано із структурою 
цілей і можна визначити як сукупність можливостей підприємства. Управління 
підприємством можна розглянути як управління складовими його потенціалу.  

Управління потенціалом підприємства припускає: виявлення його 
структури; формування сфер і методики їх діагностики, оцінку і аналіз 
конкурентних переваг і слабких сторін діяльності підприємства; розробку 
загальної і локальних стратегій з забезпечення безпеки розвитку потенціалу. 
Найчастіше до діагностики, як методу дослідження, звертаються при 
виникненні певних відхилень від нормального протікання процесів і 
невиправдано звужують сферу діагностики, обмежуючи лише областю аналізу 
стану системи, спрямованого на встановлення причинно-наслідкових зв'язків і 
характеру порушень. Проте діагностика має бути попереджальною, у такому 
випадку вона забезпечить своєчасну реакцію на загрози розвитку потенціалу 
підприємства. 

Відсутній одностайний спосіб оцінки сфер та напрямів діагностики 
безпеки розвитку потенціалу підприємства, тому є потреба у комплексній 
оцінці загроз розвитку потенціалу підприємства.  

Чимало розбіжностей і невирішених питань і в розумінні змісту процесу 
діагностики. Розглядаючи найбільш оригінальні дослідження в цій області 
можна переконатися, що є різні класифікації й послідовність етапів 
діагностичного аналізу. При цьому основна увага акцентується на встановленні 
причинно-наслідкових зв'язків і чинників, що визначає проблеми підприємств. 
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Діагностика безпеки потенціалу підприємства має бути спрямована на 
встановлення ознак і оцінювання внутрішнього стану об'єкта. Стан 
організаційної системи як об'єкту дослідження характеризує діючу структуру, 
побудову підприємств й відображає кількісні і якісні параметри того стану, у 
якому підприємство перебуває в спостережуваний період часу, а також ступінь 
реалізації ознак його раціональної побудови й функціонування. Розпізнавання 
системи в її нормальному стані пов'язане з визначенням відмітних ознак 
підприємства й віднесенням його до певного типу, виду на основі виявлення й 
дослідження якісно – кількісного складу елементів, організаційної структури, 
особливостей поводження. Проведення такого дослідження дозволяє оцінити 
стан і рівень управління системою. 

Призначення діагностики є виявлення проблем розвитку й ефективного 
функціонування досліджуваного об'єкта. Ефективність підприємства 
визначається здатністю формулювати й досягати поставлених цілей. У випадку, 
якщо ухвалені рішення не дають очікуваного результату або зміна умов 
функціонування системи приводить до неможливості досягнення поставлених 
цілей відомими способами, виникає проблемна ситуація. Розпізнавання має на 
меті встановити причинно-наслідкові зв'язки між спостережуваними явищами й 
визначити чинники проблемної ситуації. 

Дані діагностики є джерелом формування шляхів вирішення проблем. 
Система реагує на виникаючі зміни шляхом прийняття відповідних рішень. 
Рішення виражаються у формі конкретних дій. Розпізнавання покликане 
визначити чинники, що спричиняють порушення нормального стану системи, і 
вказати напрямок дій з усунення виниклої проблеми. 

Діагностика безпеки розвитку потенціалу, конкурентоспроможності і 
діяльності підприємства спрямована на встановлення й вивчення ознак, оцінку 
стану організаційної системи й виявлення проблем ефективного 
функціонування й розвитку підприємства, формування шляхів їх вирішення. 
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СКЛАДОВІ БЕЗПЕКИ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

  
Перед підприємствами всіх галузей економіки України постає гостра 

проблема створення і використання системи оцінки і забезпечення безпеки, як 
механізму мобілізації і самого оптимального управління потенціалом і 
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ресурсами підприємства з метою найефективнішого їх використовування і 
забезпечення стійкого функціонування підприємства, його активної протидії 
негативному впливу на свою безпеку. 

Підтвердженням актуальності проблеми створення системи забезпечення 
безпеки розвитку потенціалу вітчизняних підприємств є і той факт, що в даний 
час багато з них, у тому числі більшість провідних фінансово-промислових 
груп, створюють в своїй структурі спеціальні підрозділи, спрямовані 
забезпечувати економічну безпеку. Проте такі служби не мають достатніх 
наукових систем оцінки і забезпечення безпеки підприємств, теоретичної бази, 
що істотно знижує ефективність їх функціонування і обумовлює великий попит 
на наукові розробки в області проблем забезпечення економічної безпеки 
підприємств з боку багатьох крупних підприємств різних галузей економіки 
України.  

При формуванні економічної безпеки підприємства необхідно розуміти 
сутність цього процесу, чинники визначаючі її специфіку, знання прийомів і 
методів захисту економічних інтересів, способи їх адаптації до різних ситуацій. 
Безпекою підприємства є забезпечення стану захищеності від збитків 
направлених проти власності і перешкоджаючих здійсненню економічної 
діяльності. Негативні наслідки реалізації загроз не тільки економічного, але і 
будь-якого іншого характеру завжди оцінюються розміром матеріального 
збитку. Залежно від характеру господарської діяльності підприємства, розмір 
заходів щодо напрямів і їх співвідношення між собою буде різним. Одним буде 
достатньо організувати тільки правове забезпечення своєї господарської 
діяльності, а перед іншими може встати питання про створення спеціального 
відділу. У будь-якому випадку витрати на забезпечення безпеки підприємства 
неминучі, але їх розміри повинні бути економічно обґрунтованими, тому об'єм і 
характер дій при створенні системи безпеки на кожному підприємстві є суто 
індивідуальним. 

Безпека підприємства надає можливість забезпечення стійкості 
підприємства в різних, у тому числі і несприятливих умовах, що складаються в 
зовнішньому середовищі, незалежно від характеру його впливу на діяльність 
підприємства, масштабу і характеру внутрішніх змін. Вона характеризується 
сукупністю якісних і кількісних показників, найважливішим серед яких є рівень 
безпеки. Рівень безпеки підприємства є оцінкою стану використання ресурсів за 
певними критеріями.  

З метою досягнення найвищого рівня безпеки підприємству доцільно 
проводити роботу із забезпечення максимальної безпеки основних 
функціональних складових своєї роботи. Функціональні складові безпеки 
підприємства – це сукупність основних напрямів його безпеки, істотно 
відмінних за своїм змістом. 

Структура функціональних складових безпеки підприємства складається 
з таких елементів: фінансові, інтелектуальні, кадрові, техніко-технологічні, 
екологічні та ін. 

Кожна з функціональних складових безпеки підприємства 
характеризується власним змістом, набором функціональних критеріїв і 
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способами забезпечення. Менеджери підприємства, штат інженерного 
персоналу, виробничих робітників і службовців з їх знаннями, досвідом і 
навиками є основною провідною і зв'язуючою ланкою, що сполучає воєдино всі 
чинники бізнесу, забезпечуючим проведення в життя ідеології бізнесу, а також 
досягнення цілей бізнесу. 

Поки що не існує єдиного підходу до визначення сфер та напрямів 
забезпечення безпеки розвитку потенціалу підприємства. Комплексність та 
багатогранність потенціалу підприємства, сукупність чинників впливу на нього 
обумовлюють чисельні загрози. Перед підприємствами постійно постають 
проблеми фінансування, ресурсного забезпечення, кваліфікації персоналу, 
конкуренції, екології тощо. Сукупність чисельних проблем і загроз 
обумовлюють комплексність заходів. Є потреба у комплексній оцінці загроз 
розвитку потенціалу підприємства. Напрямами оцінки загроз безпеки 
підприємства є економічний і соціальні потенціали, енергетичний і кадровий 
потенціал, природоохоронна діяльність та ін.  
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ 
"ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ" 

 
Важливою складовою потенціалу підприємства є виробничий потенціал, 

ефективне використання якого дозволяє підприємству значно вплинути на його 
конкурентоспроможність. Ефективність функціонування виробничого 
потенціалу визначає ступінь досягнення певного потенційного результату 
діяльності підприємства за визначений період часу. 

У вітчизняній економічній літературі дослідження виробничого 
потенціалу часто проводять відповідно до ресурсної концепції. Такий підхід 
дозволяє систематизувати всі аспекти ресурсного забезпечення підприємства, 
визначити взаємозв’язки між ресурсами. До недоліків можна віднести 
неврахування реальної ринкової ситуації, вимог і потреб споживачів продукту.  

Проте поряд з ресурсним підходом до визначення сутності виробничого 
потенціалу зустрічаються й інші твердження. Зокрема, досить широке 
розповсюдження отримало ототожнення виробничого потенціалу з виробничою 
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потужністю підприємства. Проте, виробнича потужність відображає виробничу 
здатність тільки засобів праці виробничих сил по випуску продукції, в той час 
як виробничий потенціал представляє собою сукупність цілого ряду елементів. 
Його здатність до виробництва продукції, крім обладнання, залежить також від 
кількості та якості наявних матеріальних і трудових ресурсів, організації 
виробництва, управління тощо. Відповідно виробнича потужність є однією з 
характеристик виробничого потенціалу [3]. 

Вітчизняні науковці дають різні визначення виробничого потенціалу 
підприємства (табл..1). Одним з перших ввів дане поняття Анчишкін А.І., 
включивши в нього сукупність засобів, які в процесі виробництва приймають 
форму його факторів [1, с. 17]. До сьогоднішнього часу ресурсний зміст 
виробничого потенціалу є найбільш розповсюдженим в економічних 
дослідженнях. 

Таблиця 1 
Визначення поняття "виробничий потенціал" у науковій літературі 
Автор Визначення 

Анчишкін О. I. 
Виробничий потенціал - сукупність ресурсів, які в процесі виробництва 
набирають форми  факторів виробництва. 

Іщук С. 

 Виробничий потенціал - це складна, організована, динамічна система, 
яка формується з множини елементів, що перебувають у взаємозв’язку 
та взаємодії і виконують різні функції в процесі виготовлення продукції 
необхідної кількості та якості в терміни, визначені ринком. 

Федонін О.С., 
РєпінаІ.М.,  
Олексюк О.І. 

Виробничий потенціал - це наявні та приховані можливості 
підприємства щодо залучення та використання факторів виробництва 
для випуску максимально можливого обсягу продукції (послуг). 

Должанський І.З.  

Виробничий потенціал це той обсяг робіт у наведених одиницях виміру 
витрат праці (нормо-годин), що може бути виконаний протягом деякого 
періоду часу основними виробничими працівниками на базі наявних 
виробничих фондів при дво- тризмінному режимі роботи й оптимальній 
організації праці й виробництва. 

Петровича Й.М. 
Виробничий потенціал - це сукупність виробничих (матеріальних і 
трудових) ресурсів фірми, які можуть бути використані для реалізації 
цілей виробничого підприємництва. 

Добикіна О.К. 
та ін. 

Виробничий потенціал - це здатність виробничої системи виробляти 
матеріальні блага, використовуючи ресурси виробництва. 

*Джерело: Круш П.В. Виробничий потенціал підприємства з позиції 
клієнтоорієнтованого підходу / П. В. Круш // Електронний ресурс. – [Режим доступу].–
www.nbuv.gov. ua 

 

Отже, в науковій літературі існує широке коло думок щодо сутності 
виробничого потенціалу, що в свою чергу свідчить про складність та 
важливість даного поняття в процесі здійснення виробничої діяльності.  

Виробничий потенціал являє собою систему, яка складається з елементів, 
які в процесі виготовлення продукції виконують різного роду функції, тому 
виробничому потенціалу притаманні риси, властиві будь-якій системі. До них 
відносять [2, с. 184] : 

- цілісність – всі елементи потенціалу відповідають загальним цілям, що 
стоять перед системою; 
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- складність – ця риса проявляється перш за все при наявності декількох 
основних складових елементів, кожен з яких являє собою сукупність окремих 
частин, які включають декілька менших частин виробничого потенціалу; 

- взаємозамінність – збільшення маси основних фондів при одночасному 
підвищенні рівня їх автоматизації значно зменшує такий елемент виробничого 
потенціалу як робоча сила; 

- взаємозв'язок і взаємодія виробничого потенціалу підприємства – ця 
риса являє собою загальний економічний закон відповідності між основними 
елементами виробничих сил суспільства; 

- здатність до сприйняття в якості елементів досягнень НТП – особливість 
розвитку виробничого потенціалу підприємства як системи заключається в 
тому, що форми взаємозв'язків між елементами складаються за рахунок віддачі 
виробничого потенціалу підприємства та його пристосування до нових 
наукових ідей; 

- гнучкість – це можливість переорієнтації виробничої системи до нових 
ідей; 

- потужність – кількісна оцінка виробничої здатності підприємства.  
Підсумовуючи вище сказане, слід зазначити, що виробничий потенціал 

підприємства – це складна система, яка має характерні ознаки та являє собою 
сукупність потенційних можливостей у вигляді наявних ресурсів, а саме 
трудових, виробничих, технологічних та природних, які можуть бути 
використані в процесі виробництва з метою виготовлення якісної та 
конкурентоспроможної продукції.  
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ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Інтеграція України у світове співтовариство, економічні системи та 

угруповання, спрямовані на набуття прав та статусу повноправного учасника 
зовнішньоекономічних відносин і зайняття високої позиції в рейтингу 
конкурентоспроможності розвинутих країн, ґрунтується на сукупності стійких 
відмінних позитивних перевагах національних переробних підприємств, що в 
сукупності складають конкурентоспроможність вітчизняних підприємств. У 
сучасних умовах відбувається посилення конкуренції. Це свідчить про 
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інтеграцію української економіки у світову, що пов’язано з постійним пошуком 
нових важелів зміцнення конкурентоспроможного фінансово-інвестиційного 
потенціалу підприємств. На діяльність вітчизняних підприємств, їх 
конкурентоспроможний фінансово-інвестиційний потенціал впливає багато 
чинників зовнішнього і внутрішнього середовища.  

Чинники зовнішнього середовища набувають особливого значення в 
умовах конкуренції. Сферу впливу таких чинників можна назвати середовищем 
формування і розвитку конкурентного потенціалу. Їх ігнорування 
неприпустимо, оскільки неминуче веде до чисельних загроз діяльності 
підприємства. Під впливом чинників зовнішнього і внутрішнього середовища 
виникають зміни, що відбуваються в умовах господарювання, обумовлюють 
відповідні перетворення в політиці ведення господарської діяльності 
підприємств.  

Чинники впливу зовнішнього середовища на діяльність підприємств та їх 
конкурентоспроможний фінансово-інвестиційний потенціал поділяться на 
чинники прямого і непрямого впливу. Чинники прямого впливу: споживачі, 
постачальники, конкуренти, товари-субститути, контактні аудиторії. 

Чинники непрямого впливу на конкурентоспроможність фінансово-
інвестиційного потенціалу: правові, економічні, політичні, соціальні та 
культурні, науково-технічні, природно-кліматичні, екологічні. 

Для адекватної реакції на зовнішній вплив, формування поведінки 
підприємства в умовах конкуренції, насамперед необхідно стежити за 
діяльністю конкурентів. З конкурентних сил найбільший вплив здійснює 
конкурентна боротьба між підприємствами, у зв’язку з тим, що у одного або 
декількох підприємств з’являється можливість краще задовольнити потреби 
споживачів.  

Сукупність чинників зовнішнього впливу на діяльність підприємств не 
може не впливати і обумовлювати появу чинників внутрішнього впливу. У 
свою чергу, сукупність однотипних галузевих особливостей, що виникають на 
підприємствах, впливає на зовнішнє середовище і оточення підприємств. Отже, 
між чинниками впливу на підприємство є певні взаємозалежності та зв’язок. До 
правових чинників відносяться: стабільність законодавства, справедливість і 
чіткість нормативної бази, ґрунтовність нормативних актів. Законодавче 
регулювання і захист конкуренції ґрунтується на протидії монополістичній 
практиці і монополізації економіки шляхом видання законодавчих актів і 
контролю за їх дотриманням з боку держави. До економічних чинників 
відносяться: структура ВВП, рівень та справедливість оподаткування, гарантії 
страховок, умови регулювання цін, рівень інфляції, стабільність національної 
валюти, стан ринків тощо. Серед цих чинників на поведінку підприємств в 
умовах конкуренції найбільше впливають умови державного регулювання цін, 
оподаткування.  
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЙОГО 
ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
Мотивація трудової діяльності є одним із важливих чинників 

економічного зростання суспільства у ринкових відносинах. Це рушійний 
механізм для отримання швидкої, якісної та творчої віддачі від робочої сили в 
умовах глобальної конкуренції, коли домінантним постає питання ефективного 
та раціонального використання всіх видів ресурсів, і особливо, людського 
потенціалу. Донедавна проблемам мотивації не приділяли належної уваги, 
тепер - це є необхідністю для менеджерів як на рівні підприємства, так і на рівні 
держави. 

Значний внесок у розвиток мотивації зробив А.М. Колот і інші відомі вче-
ні, такі як: Ф. Уайтлі, Д. Дипроуз, Ш. Ричин, П. Мартін та ін. Усі вони       ре-
тельно вивчали дану проблему, розробляли певні засоби та напрями мотивації, 
вносили пропозиції і роз'яснювали суть та важливість мотивування трудової 
діяльності. 

Мотивація - це сукупність зовнішніх та внутрішніх, усвідомлюваних 
людиною рушійних сил, які спонукають її до діяльності, визначаючи поведінку, 
форми діяльності, надають цій діяльності спрямованості, орієнтованої на 
досягнення особистих цілей та цілей оргалізації [4]. 

Мотивація – обов’язковий інструмент управління персоналом. Вона є 
одним з головних моментів, що визначають відносини між співробітниками і 
компанією. Для кращого розуміння мотивації праці її дослідження варто 
розпочати з виокремлення основних частин загального мотивування. 

1. Економічна складова, зосереджена на формуванні середнього класу в 
суспільстві. Люди працюють здебільшого для задоволення своїх економічних 
потреб. Саме тому в економічномічній складовій використовують матеріальні 
стимули, представлені преміями, доплатами тощо. 

2. Соціальна складова мотивації визначає ставлення до робочої сили 
як до ресурсу вирішального значення. Завдяки впровадженню у практику 
такого ставлення японські та європейські фірми випереджають американські 
компанії в конкурентній боротьбі. Визначення трудових ресурсів як 
найважливішого складника успішної діяльності фірми формує дбайливе 
ставлення до працівників, піклування про їх відпочинок та мікроклімат у 
колективі, відповідність амбіцій працівника та здібностей посаді, на якій він 
працює [2]. 

3. Науково-технічна складова мотивації спонукає до нової моделі 
розвитку і використання трудових ресурсів, в основу якої покладено орієнтацію 
на інтегровану в систему виробництва висококваліфіковану робочу силу. 
Основними елементами цієї моделі можуть бути: безперервність процесу 
збагачення знань і підвищення кваліфікації; багатопрофільність і мобільність 
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робочої сили, гнучкість організації і систем стимулювання праці; партнерські 
відносини між менеджерами і виконавцями. 

Для поліпшення мотивації праці застосовують певні засоби, які можна 
об'єднати в п'ять відносно самостійних напрямків : матеріальне стимулювання, 
поліпшення якості робочої сили, вдосконалення організації праці, залучення 
персоналу у процес управління і не грошове стимулювання. 

Також під час дослідження мотивації праці варто звертати увагу на 
питання мотивації інтелектуальних працівників та працівників фізичної    праці.  

Незважаючи на стереотип, що для інтелектуальних працівників визнання 
краще за все, а працівникам фізичної праці - необхідні лише гроші. Можна 
впевнено стверджувати, що як для інтелектуальних працівників так і для 
працівників фізичної праці матеріальна винагорода і стабільність є головним 
мотиваційним чинником [3]. 

В Україні матеріальна мотивація набула широкого поширення через  
відносно низький рівень життя населення. За кордоном, в той же час, 
матеріальна мотивація праці є не настільки популярна, як в Україні, адже 
середня заробітна плата там вища і, відповідно, вищий рівень життя. Саме тому 
в розвинених країнах набуває поширення соціальна мотивація, яка полягає у 
прагненні працівників задовольняти свої духовні потреби. Працівник бажає 
відчувати свою важливість, хоче розвиватися, брати активну участь у житті 
фірми тощо. Звичайно така тенденція розвивається і на теренах нашої країни, 
але темпи її розвитку не такі стрімкі як би хотілося. Саме тому керівникам чи 
відповідальним особам потрібно розвивати цей напрям, адже це буде вигідно як 
з соціальної, так і з економічної точки зору, бо матеріальне стимулювання 
потребує значних витрат, і не забезпечує відповідної якості [4]. 

За кордоном практикують таку форму мотивації праці як гнучкий графік 
роботи. Це забезпечує працівникам можливість працювати вдома, що значно 
покращує ставлення до роботи і, відповідно, підвищує її якість. Окрім цього, 
працюючи вдома, працівник може виконати набагато більший обсяг роботи. В 
британських фірмах великого поширення набуло заохочення у формі 
подарунків. Ще одним дієвим способом мотивації праці є створення 
самоправних груп. Групи самостійно вирішують питання з планування праці, 
проведення нарад, координацію з іншими відділеннями тощо [1]. 

Останні кілька десятиріч проблема ефективності мотивації персоналу 
хвилює багатьох науковців, причому складність її полягає в тому, що 
неможливо розробити єдиний алгоритм мотивації працівників. У кожного 
працівника є різні потреби, а також індивідуальні особливості характеру, які 
треба враховувати під час вибору різновиду мотивації. Одного і того ж 
працівника неможливо довгий час мотивувати одним і тим же стимулом, 
оскільки працівник розвивається і, відповідно, змінюються його потреби.  
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ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ 
 

В умовах світової економічної інтеграції важлива роль належить торгівлі, 
сфері обігу. Вона є невід'ємним складником розвитку економічних відносин. 
Торгівля – одна з провідних галузей економіки, на неї у всьому світі 
покладається величезна роль, роздрібна торгівля – крайня ланка дистрибуції, 
яка спілкується з мільйонами кінцевих споживачів. Від ситуації у вітчизняному 
рітейлі залежить задоволення першочергових потреб десятків мільйонів 
українців. Цим і обумовлюється актуальність даного питання. 

Дослідженням розвитку рітейлу в Україні займалися такі вітчизняні 
науковці як Дериведмідь О.С. [1], Павлова В.А. [2], Ящук В.І [3] та інші. 

Метою статті є дослідження особливостей, проблем і тенденцій розвитку 
українського рітейлу. 

Роздрібна торгівля (retailing) містить у собі види економічної діяльності, 
пов'язані із продажем товарів і послуг споживачам для використання ними 
особисто або їхніми родинами. При цьому мова йде про будь-який факт 
продажу товарів і послуг кінцевому споживачеві, від автомобілів і готового 
одягу до їжі в ресторанах і квитків у кінотеатр [1, с. 109]. Хоча, на сьогоднішній 
день, під словом «рітейл» усе більше людей мають на увазі великі торгівельні 
мережі супермаркетів та гіпермаркетів. Тому у даній статті ми саме так будемо 
розуміти поняття «рітейл». 

За останні 10-15 років роздрібна торгівля в Україні витримала значні 
зміни. На місце традиційних для радянського роздрібу, гастрономів і 
універмагів, прийшли сучасні формати, а ті, які продовжують функціонувати 
застарілі торговельні точки приходять до ідеї модифікувати методи роботи, або 
закриваються як неефективні та поглинаються більше успішними конкурентами 
[1, с. 110]. Спадщина СРСР не є поганою, бо це була одна з найбільших мереж 
роздрібної торгівлі продовольчими товарами у світі. Однак, після розпаду СРСР 
вона була фактично знищена. Почали виникати альтернативні форми 
роздрібного ринку: кіоски, де торгували всім – від шоколадок до галантереї, 
продовольчі й продовольчо-речові ринки. Потім ларьки почали здобувати 
спеціалізацію, і у 2000 році на ринку з'явилися перші супермаркети для 
масового споживача. 
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Отже, еволюцію розвитку роздрібної торгівлі України можна зобразити у 
вигляді схеми (рис. 1).  

 
Рис. 1. Еволюція роздрібної торгівлі України 

 
Протягом останніх декількох років вітчизняна роздрібна торгівля 

переживає значний підйом. Темп зростання обсягу роздрібного товарообороту 
підприємств за 1995-2008 рр. склав у середньому 27% до 2009 року (рис. 2). 

 
Рис. 2. Динаміка обсягу роздрібного товарообороту та середньомісячної 

заробітної плати в Україні [1, с. 110] 
 
Основною причиною швидкого зростання роздрібного товарообороту в 

Україні в останні роки є економічне зростання держави, зокрема збільшення 
добробуту населення, яке можна визначити як темп росту заробітної плати 
громадян (рис. 2). 

В Україні на споживчому ринку працює майже 130 торгових мереж, що є 
основною причиною його фрагменарного розвитку. Проте можна визначити 
лідерів, що мають найбільшу частку в розрібному товарообороті України (рис. 
3). Інші мережі мають частку значно меншу одного відсотка [2, с. 65]. Отож, до 
найбільших торгівельних мереж в Україні можно віднести такі торгівельні 
мережі як Fozzy Group та METRO. 
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Рис. 3. Частка ринку найбільших торговельних мереж України, % 

 
У теперішніх умовах розвитку підприємств ритейлу виділяють чотири 

головні проблеми, які заважають розвитку ритейлу: невизначеність у валютно-
курсовій і митно-тарифній політиці держави, спад споживчого попиту і 
складнощі із залученням в галузь кредитних засобів. За цим стоїть 
неможливість формування політики закупівель і ціноутворення, кредитно-
фінансової політики і політики зайнятості співробітників. Плани стратегічного 
розвитку будуть дуже консервативними, як і програми по зайнятості. Сьогодні 
ритейл вкрай потребує доступних кредитних коштів, встановлення розумного 
оподаткування і врегулювання митно-тарифної політики держави. Якщо уряд 
зможе надати ритейлу таку підтримку, в Україні вдасться оздоровити 
ланцюжок "виробник – ритейлер – споживач" [3, с. 279-280]. 

Перспективами розвитку, на нашу думку, у даному напрямі є підвищення 
соціальної ролі торговельної мережі. Необхідно на першому етапі мати 
регіональні програми перспективного розвитку торговельної мережі через її 
планування. В умовах ринкових відносин розвиток роздрібної торговельної 
мережі буде визначатися результатами планування інвестицій і моделями 
розміщення підприємств роздрібної торгівлі, які розробляються органами 
місцевої державної влади в рекомендаційному порядку. 

Таким чином, з викладеного можна зробити висновки про те, що 
українська роздрібна торгівля за останні роки зробила великий крок від 
спадщини СРСР. Дослідження особливостей розвитку торговельної мережі 
України дозволило виявити основні їх проблеми, визначити точки активізації 
діяльності та у подальшому пріоритетні напрями вдосконалення 
функціонування торговельних мереж. 
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НЕМАТЕРІАЛЬНА МОТИВАЦІЯ СПІВРОБІТНИКІВ МАЛИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 

 
Курс нашої  країни  на демократизацію  суспільного  життя і підвищення  

самостійності  трудових  колективів  актуалізує  дослідження механізмів 
поведінки людей, формування мотивів до продуктивності праці. «Щоб 
забезпечити мотивацію,треба знати інтереси людей,визначити структуру потреб 
та інших елементів мотиваційного процесу» [3,с.53]. 

Під мотивацією розуміють процес спонукання себе та інших до 
діяльності для досягнення особистих цілей і цілей організації. 

Вивчення проблем мотивації трудової діяльності має як теоретичне, так і 
практичне значення. Від того, як розуміє та чи інша людина свою трудову 
діяльність, якими мотивами вона керується,залежить її ставлення до роботи. 

Проведений аналіз проблеми засвідчив сьогодні, що успішна 
підприємницька  діяльність залежить не  лише від технічного оснащення 
малого підприємства, наявності сучасних технологій, а й від умов праці, 
ефективного управління персоналом, сприятливого мікроклімату в колективі.  

Пошуки вчених-економістів, таких як Бутко А.Д., Виноградова А.М., 
Завадський Й.С. істотно збагатили наукові уявлення про соціальні та 
економічні чинники корпоративного управління підприємствами й формування 
ціннісних мотиваційних механізмів як елементів управління людськими 
ресурсами. 

Ми ж поставили собі за мету дослідити можливості використання 
потенціалу нематеріальної мотивації в сфері невеликого бізнесу  з огляду на 
відомі особливості такого бізнесу й необхідність стабільного підвищення 
ефективності господарської діяльності малих підприємств. 

Нематеріальна мотивація – це процес спрямований на нематеріальне 
заохочення та формування корпоративного духу працівників, що сприяє 
підвищенню зацікавленості персоналу в якості своєї роботи.   

Одним із способів сприяння позитивному розвитку підприємств є 
використання методів   нематеріальної мотивації трудової активності 
персоналу. Найбільш поширені у вітчизняній та зарубіжній практиці методи –
це формування та підтримання корпоративного духу(визначення етичних норм 
ділових взаємовідносин, осмислення філософії підприємства,формування 
корпоративної культури),вдосконалення якості трудового процесу (створення 
сприятливих умов праці, вдосконалення змістовності праці). 

На малих підприємствах в цілому успіх значною мірою залежить від 
складу кадрів,їхніх мотиваційних стимулів. Адже кадри вирішують все. «Межа 
між нарощуванням виробничих потужностей і банкрутством, покращенням і 
погіршенням, прогресом і застоєм, багатством і бідністю визначається саме 
людськими ресурсами та мотивацією,удосконалення яких - головний фактор 
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вирішення соціальних,економічних,правових,організаційних проблем. Виграє у 
кінцевому підсумку завжди той, у кого більш дійова мотиваційна система» 
[2,с.57].   

Ефективне ділове спілкування, ввічливість, взаємоповага, 
відкритість,бажання йти назустріч має бути, з одного боку, між підприємцем та 
його персоналом. З мотивацією тісно пов’язане таке поняття, як моральний дух, 
який характеризує ступінь ставлення людини до своїх колег,керівника, 
підприємства в цілому. Те як працівник відчуває себе на робочому місці, 
впливає на його моральний стан.«Моральний клімат в колективі визначає 
авторитет людини за правдивими оцінками,виносить справедливі рішення у 
процесі обговорення питань управлінського,кадрового,організаційно-
технологічного характеру,створення дружньої атмосфери,дає стимул для 
просування по службі,на основі досягнутих заслуг,оцінених об’єктивно» 
[2,с.60]. Завдання підприємця саме й полягає у тому, щоб створити 
сприятливий мікроклімат у колективі.  

Ключем до вмілого керівництва є правильний підхід до людей. Особливо 
важливий обмін інформацією. «Вміле керівництво разом з доцільним 
плануванням, організацією і контролем веде до створення корпоративної 
культури,яка допомагає досягти виключного виконання роботи звичайними 
людьми» [5,с. 419]. 

Розглянемо другу складову нематеріальної мотивації - вдосконалення 
якості  трудового  процесу. В  кожному  конкретному  випадку  власник  малого 
підприємства, який дотримується мотиваційного управління, шукатиме 
найкращу комбінацію заходів, реалізація яких призведе до підвищення 
комфортності робочого місця для кожного працівника. «Наявність лише 
гігієнічних факторів не буде мотивувати працівників,однак дає задоволення та 
позитивно впливає на зростання продуктивності праці» [2,с.66]. 

Різноманітність мотиваційних методів( до якої б групи вони не належали) 
потребує надходження  й опрацювання менеджментом повної і достовірної 
інформації про об’єкт управління. «Чим  багатогранніше враховуються потреби  
людини як особистості,тим сильніше його мотивація до високопродуктивної 
праці» [1,с. 101]. 

Отже, з усього вище наведеного можна зробити такі висновки: 
1.Досвід впровадження мотиваційних теорій на провідних зарубіжних 

підприємствах у країнах з різним рівнем економічного розвитку свідчить,що 
там, де економіка більш розвинена,переважають нематеріальні мотиваційні 
потреби і навпаки. 

2. Нематеріальна мотивація є безпосереднім продовженням економічного 
заохочування персоналу.  

3. Основними напрямками нематеріальної мотивації є вдосконалення 
якості трудового життя та формування й підтримання на задовільному рівні 
корпоративного духу.  

4. Система нематеріальної мотивації повинна бути різна не тільки для 
працівників різних рівнів,але і враховувати соціальний статус,вік,стать 
працівника, а також його психологічні особливості. 
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КРАУДСОРСИНГ: РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ 
ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КРЕАТИВНОСТІ 

 
В умовах економіки знань, коли ринковий успіх організації все більше 

залежить від інтелекту і творчих здібностей її працівників, особливої 
актуальності набувають дослідження організаційної креативності. 

В сучасній науковій літературі організаційна креативність трактується як 
результат тісної соціальної взаємодії, складний процес, в якому працівники, 
об’єднані спільною економічною метою, практичною діяльністю, відкритими 
комунікаціями і колективним осмисленням придбаного практичного досвіду, 
створюють нові знання, що стають джерелом інновацій.  

Організаційна креативність – це створення цінного, корисного нового 
продукту, послуги, ідеї, процедури чи процесу особистостями, що працюють 
разом у складній соціальній системі [1]. 

В умовах масового використання інформаційних технологій кордони 
організації стають майже прозорими, що відкриває можливості до виникнення 
нових форм соціальної взаємодії. Однією з таких форм є  краудсорсинг (від 
англ. «натовп» і «джерело»). 

Згідно з визначенням словника Merriam-Webster «краудсорсинг – це  
практика з отримання необхідних ідей, послуг або контенту через звертання 
про допомогу, спрямоване до великої кількості людей, головним чином 
онлайнової спільноти» [2].  Це нова бізнес-модель, заснована на передачі 
завдань великій групі учасників поза межами організації. Використання 
Інтернету і соціальних мереж дозволяє організувати їх ефективну координацію 
і взаємодію.  

У розумінні Е.А. Гонзалеса «Крадусорсинг – це форма розподіленої 
онлайнової діяльності, у якій особистість, установа, некомерційна організація 
або компанія пропонують групі особистостей з різноманітними знаннями, 
гетерогенністю і чисельністю, через  відкрите звертання, добровільну участь у 
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виконанні завдання. Виконання завдання різної складності і змісту, до якого 
залучається «натовп», привносячі свою роботу, гроші, знання і досвід, завжди 
передбачає спільну вигоду» [3].  

Краудсорсинг відкриває можливості для співпраці організації не тільки з 
клієнтами, партнерами, постачальниками, а й з усіма, хто готовий їй допомогти 
у вирішенні неординарних творчих завдань.  

На відміну від аутсорсингу, при якому окремі завдання виконуються на 
замовлення організації субпідрядними організаціями на контрактній основі,  
при краудсорсингу використовуються знання і експертиза зовнішніх фахівців, 
що не мають формального відношення до даної організації і на добровільних 
засадах беруть участь у вирішенні її творчих задач. Допомога із зовнішніх 
джерел може отримуватися безкоштовно, або за символічну плату. Тими, хто 
надає  висококваліфіковану фахову допомогу, зазвичай рухають альтруїстичні 
міркування, бажання отримати визнання інших фахівців і зміцнити свій 
авторитет в професійних колах, пізнавальний інтерес чи можливість побачити 
свої ідеї втіленими у життя.  

Краудсорсинг стає все більш поширеною тенденцією сучасної доби. 
Завдяки йому змінюється суб’єкт творчості в організації: Фактично, через 
краудсорсинг, окрім проектної групи і співтовариств професіоналів всередині 
організації, до розробки  ідей долучається соціальна спільнота талановитих і 
високомотивованих самим процесом творчості фахівців.  

Перевагами краудсорсингу виступають: 
– можливість залучення до вирішення завдань значних інтелектуальних 

ресурсів, що не належать організації; це дозволяє успішно виконувати 
надзвичайно складні проекти, і зменшувати ризики управління  виробництвом 
компанії; 

– відносна швидкість і простота координації діяльності залучених ззовні 
учасників, що досягається завдяки інформаційним технологіям;  

– висока внутрішня мотивованість учасників і незначна ціна залучення.  
Водночас, до  недоліків краудсорсингу слід віднести: 
– складність прогнозування числа зовнішніх учасників; 
– складність прогнозування обсягів виконаної ними роботи і отриманого 

результату, оскільки допомога надається на добровільній основі. 
В залежності від того, які групи онлайнової спільноти  виступають  

«рушійною силою» краудсорсингу, можна виокремити три різновиди цієї 
технології: 

– краудсорсинг, що забезпечується вузькоспеціалізованими фахівцями, 
готовими поділитися з компанією своїми знаннями  в обмін на новий досвід, 
винагороду, визнання, задоволеність від інтелектуальної діяльності, можливість 
ствердити себе як професіонали в співтоваристві фахівців, тощо. Учасники 
краудсорсингу є умовно-анонімними, або зовсім незнайомими між собою. 
Прикладом таких  краудсорсингових проектів є Вікіпедія. 

– Краудсорсинг, що забезпечується любителями, які готові допомагати 
організаціям з альтруїстичних міркувань. Приклади – Оксфордський словник 
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англійської мови,  проект «NASA Clickworkers», що аналізує масив фотографій 
поверхні Марсу, зроблених  астрономами-любителями, тощо. 

– Крадусорсинг за рахунок залучення користувачів товарів і послуг 
компанії, до якого все частіше звертається провідні компанії світу. Він 
розрахований на участь користувача, при якому компанії покладаються на своїх 
клієнтів не тільки при формулюванні їх потреб, а й при визначенні параметрів 
продукції чи послуг, або шляхах їх вдосконалення [4]. Такий краудсорсинг 
дозволяє компанії отримати ззовні цікаві ідеї, зворотний зв'язок, оцінку і 
водночас зміцнити свої зв’язки з користувачами.  

 Результатом краудсорсингу є вирішення надзвичайно складних, 
унікальних завдань, які були б не під силу працівникам однієї організації, 
зменшення витрат на розроблення ідей, прискорення процесу генерації  
організаційних знань загалом. Це ще один крок до глобалізації інтелектуальних 
ресурсів, який відкриває нові перспективи у розвитку креативно-інноваційного 
потенціалу організації.  
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КРЕАТИВНІСТЬ І ОРГАНІЗАЦІЯ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ 
 

Без творчості історичний розвиток суспільства був би неможливим. 
Найважливіші досягнення творчої думки призводили до революційних зрушень 
у всіх сферах людського буття. Однак, століттями творчі процеси відбувалися 
поза межами організацій-виробників. Еволюція творчої діяльності в процесі 
історичного розвитку людства пов’язана із зміною суб’єктів творчості і їх 
взаємовідносин з виробничими організаціями. У цьому процесі можна виділити 
декілька етапів. 

Креативність индивідуалів (аматорська креативність) 
Довгі століття творчість як процес отримання нових знань існувала 

відособлено від виробництва. Нові знання, що накопичувалися людством в 
процесі пізнання дійсності, носили переважно теоретичний характер і дуже 
повільно змінювали суспільну практику. Це був період чистої науки, коли 
наука розвивалася завдяки допитливості, пізнавальному інтересу і ентузіазму 
окремих особистостей,  які, як правило, не належали до будь-яких організацій і 
займалися творчістю за власною ініціативою, цілком покладаючись на власне 
уявлення щодо кінцевого результату своєї діяльності.   

Креативність наукових колективів 

141



 

Осередками наукової думки, де концентрувались кращі інтелектуальні 
ресурси середньовіччя стали університети. Перші університети створились у 
Парижі, Оксфорді і Кембріджі в кінці ХІІ – на початку ХІІІ століття. Однак, 
тільки починаючи з доби Ренесансу університети звільнюються від впливу 
схоластики і поступово перетворюються на наукові дослідницькі центри. Тоді 
творчість стає прерогативою більш широкого кола людей – науковців, для яких 
діяльність з обробки потоків інформації і їх перетворення на знання стає 
ключовою.   

Починаючи з ХХ століття коло людей, що професійно займаються 
розробкою нових ідей, розширюється. Значно прискорюється науково-
технічний прогрес і суспільний розвиток. Хоча шлях від наукових відкриттів до 
впровадження нових технологій і продуктів у виробництво скорочується,  наука 
все ще залишається відірваною від виробництва. Вона твориться в 
університетах, інститутах, наукових центрах і шлях до практичної реалізації її 
надбань розтягується на роки. Підприємствам у розробленні нових ідей і 
продуктів відводиться другорядна роль.  

Креативність проектних груп 
Тільки у другій половині ХХ століття «право на творчість» визнається за 

широким колом організацій, що працюють фактично у всіх сферах економіки. З 
усвідомленням важливості інновацій в конкурентній боротьбі на Заході саме 
організації-виробники все активніше переймають на себе функцію розроблення 
нових ідей.  Інноваційна діяльність організацій пов’язується з розробкою 
інноваційної стратегії і виведенням на ринок нових продуктів відповідно до цієї 
стратегії, інноваціями в технологіях і процесах.  

Провідну роль у цій діяльності відіграють відділи розробок,  наукові 
підрозділи і спеціальні структури, що займаються  інноваційною діяльністю – 
департаменти досліджень і розробок, служби управління НДКР, 
конструкторські бюро, інноваційні фонди, бізнес-інкубатори, тощо. Ці 
структури перетворюються на осередки інноваційних процесів, де 
концентруються інтелектуальні ресурси організації. Діяльність працівників  
інших структурних підрозділів залишається чітко регламентованою, 
підпорядкованою внутрішнім нормам і правилам виконавської дисципліни. 

Креативність організацій 
Реалії сьогодення такі, що креативне мислення має стати загальним для 

більшості працівників організації. Це прискорить генерацію нового знання і 
інноваційні процеси і дасть перевагу організації порівняно з конкурентами. 
Фактично на даному етапі мова йде про створення механізму системного 
оновлення бізнесу, в якому будуть брати участь всі ключові підрозділи.  Тільки 
розширення  бази інтелектуальних ресурсів, яке при цьому відбувається, може 
створити необхідний потік інновацій завдяки інтеграції технологій і ключових 
компетенцій.  

Креативність в організації підтримується створенням різних 
неформальних об’єднань працівників, які є  механізмом узгодження їх поглядів 
і інтересів [1]. 
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Такими об’єднаннями є  співтовариства за рактичними інтересами,  які 
також  називаються інтелектуальними співтовариствам мережами знань, 
співтовариствами що навчаються, товариствами за інтересами або тематичними 
групами. 

Співтовариства складаються з групи співробітників, що мають різні 
знання і уміння, досвід досліджень і розробок, практичний досвід. Вони 
відрізняються від команд і формально створених груп фахівців тим, що не 
мають за мету вирішення конкретних завдань. Учасники співтовариств можуть 
виконувати одну і ту ж роботу, співпрацювати над спільним завданням в 
процесі вирішення проблеми або працювати разом над якимось  продуктом. 
Вони є рівними у виконанні «реальної роботи». Їх спільність грунтується на 
потребі знати те, над чим працюють їх колеги, на бажанні спільно розширити 
знання і розумінні професійних проблем [2]. 

Креативність соціуму 
В умовах економіки знань, завдяки можливостям інтернет-технологій, до 

розроблення інноваційних ідей активно залучаються  клієнти, партнери, 
постачальники, талановиті фахівці, що формально не належать до працівників 
організації. Ця тенденція отримала назву краудсорсинг. Завдяки краудсорсингу 
об’єднуються потоки таланту людей, які можуть бути навіть незнайомими між 
собою. Інтелектуальний потенціал таких змінних мережевих структур 
перетворюється на фактично невичерпне джерело інновацій і соціально-
економічного розвитку. Успіху досягнуть ті організації, які навчаться 
використовувати креативність соціуму для вирішення своїх стратегічних 
завдань.  
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РОЛЬ ПРИБУТКУ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ 
РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
У процесі формування в Україні ринкових умов господарювання, 

особливо після виходу з фінансової економічної  кризи зростає роль 
господарюючих суб’єктів як основи та первинної ланки економіки. 
Найважливішою фінансовою категорією, що відображає позитивний 
фінансовий результат господарської діяльності підприємства, характеризує 
ефективність виробництва і свідчить про обсяг і якість виробленої продукції, 
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стан продуктивності праці, рівень собівартості є прибуток. Він виступає не 
тільки основним джерелом розвитку господарської діяльності будь-якого 
підприємства, але й стимулом його діяльності.  

Прибуток – це головна мета діяльності будь-якої підприємницької 
структури. Вся історія функціонування підприємств – це боротьба за прибуток. 

Вагомий внесок у дослідження економічної сутності прибутку, 
визначення джерел його походження зробили такі вчені-економісти, як Бабо А., 
Маркс К., Найт Ф., Рікардо Д., Самуєльсон П., Сміт А., Хікс Дж. та ін. В 
сучасних умовах даному питанню приділяють увагу багато вітчизняних 
економістів, зокрема Бланка І. А. , Журавльова Н. М., Воробйов Є. М., Пігуль 
Н. Г. , Павлишенко М. М.  та ін. 

З ранніх етапів формування ринкової економіки у нашій країні 
відбуваються значні зміни у відношенні до показника прибутку на користь 
зростання його ролі у господарському механізмі підприємства.  

Прибуток – перевищення доходів від продажу товарів і послуг над 
витратами на виробництво і продаж цих товарів; узагальнюючий показник 
фінансових результатів господарської діяльності; визначається як різниця між 
виторгом від реалізації продукту господарської діяльності і сумою витрат 
факторів виробництва на цю діяльність у грошовому вираженні [1, с.189]. 

Розмір отриманого прибутку має досить велике значення в діяльності 
підприємства. Його величина впливає на формування фінансових ресурсів 
підприємства, збільшення його ринкової вартості та ефективність виробничої 
діяльності, а рівень прибутковості підприємств визначає економічний розвиток 
держави в цілому.  

Економічний інтерес підприємства знаходить своє узагальнення в обсязі 
прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства і використовується 
для вирішення виробничих і соціальних завдань його розвитку. Економічний 
інтерес робітників підприємства пов'язаний, передусім, з розміром прибутку, 
який спрямовується  на матеріальне заохочення, соціальні виплати та 
соціальний розвиток. Власника підприємства цікавить, насамперед, розмір 
фондів виплати дивідендів, а отже – та частина прибутку, котра пов'язана з 
виробничим розвитком, а відповідно приростом капіталу підприємства. У 
зв'язку з тим, що прибуток є єдиним джерелом реалізації економічних інтересів 
всіх перерахованих сторін, жодна з них не може мати пріоритетів в 
задоволенні, оскільки це призведе до ущемлення інтересів інших сторін. 
Наприклад, надмірні податки з прибутку підприємства знижують економічну 
зацікавленість підприємства в збільшенні, що призводить до зменшень 
надходжень в бюджет. 

Рівень прибутку окремого підприємства порівняно з прибутком 
галузевим характеризує ступінь вміння керівництва ефективно здійснювати  
господарську  діяльність. Середньогалузевий рівень прибутку підприємств є 
основним  регулятором «переливу капіталу» в галузі з більш ефективним його 
використанням. При цьому капітал переміщається в ті сегменти ринку, на яких 
присутній значний обсяг незадоволеного попиту, що, в свою чергу, сприяє 
задоволенню суспільних і особистих потреб. 
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Прибуток є головним джерелом зростання вартості підприємства. Це 
забезпечується шляхом капіталізації частини прибутку, тобто його 
спрямованість на приріст активів підприємства. Чим вища сума і рівень 
капіталізації отриманого прибутку, тим більшою мірою зростає ринкова 
вартість підприємства в цілому. 

Прибуток є основним захисним механізмом, який захищає підприємство 
від банкрутства. Підприємство набагато швидше виходить з кризового стану 
при високому рівні прибутку. За рахунок отриманого прибутку може бути 
швидко відновлена платоспроможність; підвищена фінансова стійкість; 
сформовані резервні фінансові фонди [4, c.48]. 

Розглянемо динаміку прибутковості підприємств за видами економічної 
діяльності протягом 2009-2011 років. Протягом всього періоду, який 
розглядається, є тенденція до збільшення загальної суми чистого прибутку (з -
37,1 млрд. грн. до 13,9 млрд. грн. і 67,8 млрд. грн. відповідно). При цьому 
зменшилася кількість підприємств, які одержали прибуток у 2010 році (на 1,6% 
до загальної кількості підприємств), але вже в 2011 році ця кількість 
підприємств збільшилася до 63,5%.  

Підприємницька діяльність у сфері промисловості зберігає свою позицію 
як найприбутковіший вид економічної діяльності протягом всього оцінюваного 
періоду (33,3 млрд. грн. – 2009 р., 50,3 млрд. грн. – 2010 р., 82,4 млрд. грн. – 
2011 р.) [2]. 

Наступні позиції займають фінансова діяльність, а також діяльність 
транспорту та зв’язку, оптова торгівля, посередництво в оптовій торгівлі. Такі 
види економічної діяльності як надання комунальних та індивідуальних послуг; 
діяльність у сфері культури та спорту, охорони здоров’я та надання соціальної 
допомоги; роздрібна торгівля, торгівля автомобілями та мотоциклами, їх 
технічне обслуговування та ремонт, а також операції з нерухомим майном, 
оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям мали негативне сальдо 
фінансової діяльності протягом всього періоду, що розглядається. 

В 2011 році відбулося зростання показників чистого прибутку в таких 
галузях як сільське господарство, мисливство і лісове господарство, а також 
освіті та оптовій торгівлі. Наприклад, збитковість діяльності оптових торговців 
(-8,4 млрд. грн. у 2009 р.) змінюється позитивним результатом фінансової 
діяльності у наступних роках (9,8 млрд. грн. і 14,3 млрд. грн. відповідно) [2]. 

Отже, головною метою підприємницької діяльності і основним 
спонукальним мотивом будь-якого виду бізнесу є прибуток підприємств. 
Прибуток є критерієм ефективності операційної діяльності підприємства, 
показником росту благоустрою власників підприємства і важливим джерелом 
задоволення соціальних потреб суспільства. 
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МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

  
Мотивація праці є центральним завданням розвитку стратегічного 

управління персоналом. Здійснювані в Україні реформи не можуть бути 
ефективно реалізовані без створення стимулів до праці й заповзятливості в 
сполученні з дисципліною та організованістю. У сучасних умовах економічного 
зростання держави гостро постають питання щодо мотивації праці.                    

Формування ринкової економічної системи є одним з головних завдань 
розбудови України, що визначає зміст і вектори економічного розвитку 
суспільства. За своїми масштабом і складністю ця робота є виключно 
відповідальною, адже йдеться не тільки про докорінні зміни виробничих 
відносин, менталітету їх носіїв, кардинальні структурні перетворення. 

Значний внесок у розвиток теорії та практики мотивації трудової 
діяльності зробили такі вчені, як А.Сміт, Ф.Тейлор, Е.Мейо , Г.Гілбрейт, 
А.Маслоу, Л.Портер, а також вітчизняні вчені та мислителі такі, як 
М.Вольський, Г.Цехановецький, Т.Ф.Степанов, І.В.Вернадський, І.Я.Франко та 
інші.  

Мотивація праці на підприємстві – це  спонукання людини до 
проводження підприємницької діяльності. На будь-якому підприємстві та у 
підприємництві в цілому успіх значною мірою залежить від складу кадрів, їхніх 
мотиваційних стимулів. Адже кадри вирішують все. Межа між нарощуванням 
виробничих потужностей і банкрутством, покращенням і погіршенням, 
прогресом і застоєм, багатством і бідністю визначається саме людськими 
ресурсами та мотивацією, удосконалення яких – головний фактор вирішення 
соціальних, економічних, правових, організаційних проблем. І в кінцевому 
результаті виграє той, у кого більш дійова мотиваційна система. Мотивація 
праці, як і її стимулювання, має свою межу, досягнення якої не створює 
додаткових мотивів до праці. Кожний менеджер мусить виважено ставитися до 
визначення факторів мотивації, рівня мотивації, та сили впливу факторів 
мотивованості працівника [2]. 
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Мотивація праці, як і її стимулювання, має свою межу, досягнення якої не 
створює додаткових мотивів до праці. Кожний менеджер мусить виважено 
ставитися до визначення факторів мотивації, рівня мотивації, та сили впливу 
факторів мотивованості самого працівника [3]. Мотивація персоналу на малих  
підприємствах залежить не лише від матеріального заохочення, але й від інших 
факторів, таких, як відношення керівників до підлеглих, рівень їхньої довіри до 
них і, найголовніше, рівень лояльності працівників до компанії. Створюючи 
комфортну атмосферу на робочих місцях, керівники досягнуть не лише 
кращого самопочуття співробітників, але й забезпечать підвищення рівня 
продуктивності праці. Мотивація праці - найважливіший фактор 
результативності роботи, і в цій якості вона складає основу трудового 
потенціалу працівника, тобто всієї сукупності властивостей, що впливають на 
виробничу діяльність. Мотивація праці на підприємстві також включає в себе 
особисті потреби, вони  носять активний характер, є спонукальним мотивом 
діяльності людини, мають такі напрями розвитку: зростання загального обсягу 
та розширення видів; якісні зміни в структурі; підвищення потреб усіх 
соціальних прошарків і груп працюючих та пов'язане з цим вирівнювання 
соціально - економічних відмінностей у рівні і структурі особистих потреб; 
наближення особистих потреб до раціональних науково обгрунтованих 
орієнтирів, з одного боку, із змістовністю і корисністю праці, а з іншого - із 
самовиявленням і самореалізацією працівника.  

Для  мотивації працівників будь-якої організації в Україні необхідно 
виявити глибокі мотиваційні потреби персоналу з єдиною ціллю — налагодити 
систему стимулювання, яка направлена на задоволення виявлених 
мотиваційних потреб працівників. 

Підприємствам нашої держави необхідно формувати культуру праці і 
певну систему цінностей, яка з часом може стати фундаментом створення 
національної моделі управління. Існуючі сучасні методи мотивації, які 
використовуються в Україні, не відповідають зазначеним вимогам, а в 
більшості випадків навіть суперечить їм. 
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КАДРОВОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Основним і головним багатством будь-якого підприємства є люди. В 

умовах сучасної економіки роль і значення людини на підприємстві не тільки 
не зменшилась, а й навіть зросла. Стрімке розширення інформаційно-
технологічної сфери економіки, впровадження засобів інформатизації у всі 
сфери життєдіяльності суспільства проводить до необхідності формування 
кадрового потенціалу.  При цьому людина є не тільки ключовим і найціннішим 
«ресурсом» підприємства, але й самим дорогим. 

Тому на сучасному етапі перед вітчизняними підприємствами 
посилюється значимість задачі самостійного ініціативного управління 
стратегічним розвитком кадрового потенціалу. З огляду на це важливими 
стають питання обґрунтування доцільності управління стратегічним розвитком 
кадрового потенціалу саме на рівні підприємства, та формування науково-
методичних рекомендацій щодо вибору програм управління стратегічним 
розвитком кадрового потенціалу на підприємстві. 

Багато дослідників успіхи функціонування підприємства пов’язують з 
правильним вибором виду діяльності, наявністю достатньої кількості ресурсів і 
вмінням орієнтуватися в ринкових умовах. Тому одним із першочергових 
завдань керівництва є формування поточних і перспективних можливостей 
підприємства, тобто його кадрового потенціалу.  Це викликанo неoбхiднiстю 
забезпечення ефeктивнoстi господарювання і змiцнeння 
кoнкурeнтоспрoмoжнoсті нa ринку.  

Кадровий потенціал підприємства є стратегічним ресурсом у забезпеченні 
конкурентоспроможності на ринку. На нього впливають особистісні якості 
людини, професійні знання, культура, прагнення до професійного зростання, 
формальна і неформальна структури колективу, організаційно-управлінські 
фактори і фактори макроструктури. Ступінь реалізації кадрового потенціалу 
визначає його ефективність. 

Наявність висококваліфікованих кадрів, досвід персоналу в певній галузі, 
здатність до розробки та реалізації інновацій, наявність системи підготовки і 
підвищення кваліфікації кадрів мають велике значення для досягнення 
стратегічних цілей підприємства [6, с. 74]. 

Нові моделі управління персоналом, відповідно до яких кадри 
розглядаються як стратегічний ресурс, що здатен забезпечити більший 
прибуток та підвищити конкурентоспроможність підприємства на ринку, 
передбачають [5]: 

 створення умов для розширення знань, підвищення кваліфікації, 
безперервного самовдосконалення; 
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 активне використання мотивації праці, у тому числі розширення 
повноважень робітників у прийнятті управлінських рішень; 

 формування нових моральних цінностей для персоналу підприємства; 
 гнучке використання "людських ресурсів", підвищення творчої та 

організаторської активності персоналу, формування гуманізованої 
організаційної культури.  
Сучасна система стратегічного управління підприємствами – це система 

організаційно-економічних взаємин суб’єктів управління, що визначають зміст 
управлінських процесів від формування стратегії розвитку до її реалізації, яка 
спирається на відповідну систему забезпечення - інформаційну, стратегічне 
мислення. Вона гнучко реагує на зміни зовнішнього середовища і дозволяє 
проводити інновації, направленні на досягнення конкурентних переваг 
підприємства.   

Стратегічне управління є найважливішим фактором успішного 
виживання підприємства  у конкурентній боротьбі на ринку товарів і послуг. 
Відсутність стратегії приведе до поразки у ринковій боротьбі. 

Процес управління кадровим потенціалом на підприємстві включає 
реалізацію відповідних функцій управління: планування, контроль, організація 
розвитку, мотивація та керівництво [4, с. 11]. 

Удосконалення мотивації та стимулювання працівників на підприємствах 
може бути досягнуто при наявності наступних умов: пожвавлення системи 
управління розвитком персоналу, заохочення розвитку ініціативи у персоналу, 
поширення інноваційної діяльності, поширення само мотивації серед 
працівників підприємства, впровадження системи мотиваційного моніторингу 
щодо коректування системи мотивації, уведення конусної системи 
стимулювання якості праці.    

Здійснення стратегічного управління кадровим потенціалом підприємства 
передбачає використання сучасних концепцій теорії і практики управління 
персоналом. Однією з таких концепцій є маркетинг персоналу. Основним 
завданням маркетингу персоналу як специфічного виду управлінської 
діяльності у сфері управління персоналом є визначення і покриття потреби 
підприємства в персоналі [3]. 

Сутність управління кадровим потенціалом розглядається на основі його 
двоїстої природи: з одного боку, це реалізовані здібності в певних умовах, а з 
іншого – це невиявлені здібності. Тому доцільно розділяти зміст управління 
кадровим потенціалом на дві підсистеми: 

 управління реалізованою частиною кадрового потенціалу, яке 
пов’язане з оперативною роботою з персоналом; 

 управління нереалізованою (невиявленою) частиною кадрового 
потенціалу, яке пов’язано із забезпеченням поєднання наявних трудових 
ресурсів та стратегією розвитку підприємства [4, с. 10]. 
Управління кадровим потенціалом підприємства передбачає 

використання можливостей висококваліфікованих працівників підприємства 
застосовувати нові знання, навички і технології, організаційні та управлінські 
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рішення, виготовляти інноваційну продукцію, що підлягає планомірному 
впливу та регулюванню з боку працівників на етапі формування, розподілу та їх 
використання на підприємстві.    

Однією з умов успішної  реалізації стратегії розвитку кадрового 
потенціалу є створення ефективної системи мотивації трудової діяльності. 
Мотивація праці з одного боку визначає якісний склад кадрового потенціалу, а 
з іншого вона повинна бути пристосована до параметрів кадрового потенціалу 
та сприяти його вдосконаленню. 
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

 
Сучасний етап розвитку української економіки характеризується 

незадовільними результатами діяльності значної кількості підприємств. Так 
більше 40% підприємств є збитковими, 60% їх основних фондів є знеціненими.  
Вихід із такої ситуації потребує значних капіталовкладень, але разом з тим 
фінансово-економічні можливості підприємств є обмеженими. Крім того, на 
кредитному ринку ситуація погіршена світовою кризою, що досі має відголоски 
не тільки в Україні, а й у світі в цілому. Актуальність фінансового забезпечення 
інвестиційних проектів обумовлена тим, що пожвавлення інвестиційних 
процесів має важливе місце для поліпшення економічного становища. 

Проблемі фінансового забезпечення інвестиційних проектів присвячені 
роботи багатьох вчених-економістів, серед яких Бланк І.А., Брігхем Ю., Буб’як 
Н.Д., Дорошенко Т.В., Ковальов В.В., Майорова Т.В., Пересада А.А., Просяник 
В.М., Синельников Д.А., Удалих О.О., Хобта В.М. 
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Метою роботи є аналіз та систематизація джерел фінансування 
інвестиційних проектів у сучасних умовах господарювання. 

Реалізації інвестиційних проектів забезпечується фінансовими ресурсами, 
що формують підприємства. Джерела фінансового забезпечення проектів 
можна групувати за різними ознаками. Здебільшого зустрічається класифікація 
за відношенням суб’єкта господарювання до ресурсів, що підрозділяється на 
три основні групи : власні, позикові та залучені.  

Власні інвестиційні джерела підприємства є основними. До них належать: 
прибуток, щозалишається у розпорядженні підприємства після сплати податків 
та інших обов'язкових платежів; амортизаційні відрахування; раніше виконані 
довгострокові фінансові вкладення, строк сплати яких закінчується в 
поточному періоді; реінвестований прибуток шляхом продажу частини 
основнихфондів; страхова сума відшкодування збитків, викликаних втратою 
майна; частка зайвих оборотних активів, що іммобілізується в інвестиції; 
гранти. 

Прибуток — головна форма чистого доходу підприємства, що відображає 
вартість додаткового продукту. Розмір прибутку визначається як різниця між 
ціною реалізації продукції (робіт, послуг) й витратами на її виробництво на 
підприємстві. Прибуток є узагальнюючим показником комерційної діяльності 
підприємства, важливим джерелом формування фінансових ресурсів як для 
самого підприємства, так і для держави  [1]. 

Також важливою складовою джерел інвестицій є амортизація. 
Необхідність безперервного оновлення активної частини основного капіталу, 
зумовлена конкуренцією товаровиробників, змушує як державу, так і 
підприємства використовувати прискорену амортизацію з метою формування 
накопичень для подальшого інвестування в інновації та підвищення 
конкурентоспроможності суб'єкта. Отже, здійснюється інтенсивне відтворення 
інвестиційного капіталу, бо не треба сплачувати позиковий відсоток у різних 
його формах. Прискорена амортизація є важливим власним джерелом 
інвестицій і стимулом інвестування. Однак нерівномірне списання зносу 
означає, що підприємство бере в борг у самого себе, інвестує кошти майбутніх 
періодів  [2]. 

Серед позикових джерел фінансування розвитку підприємства перевага 
надається банківському кредиту та інвестиційному лізингу. У світовій практиці 
довгострокові кредити є основним позичковим джерело фінансування 
інвестицій. В умовах України це джерело відіграє незначну роль через високий 
ступінь нестабільності сучасної економічної ситуації. Так, на протязі останніх 
років понад 50% кредитів, наданих вітчизняними банками, направлялися в 
сектор загальнодержавного управління. У нефінансовому секторі економіки 
лише близько 15% отриманих кредитів мали довгостроковий характер. 

Саме інвестиційний лізинг є найбільш перспективною формою залучення 
позикових ресурсів, тому що дефіцит інвестиційних коштів, з одного боку, та 
значна кількість невикористаного обладнання, з іншого, створюють умови для 
успішного функціонування.  
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Емісія облігацій як позикове джерело інвестицій поки не одержала 
бажаного розповсюдження. Обсяги випуску корпоративних облігацій суттєво 
відстають від обсягів випуску облігацій у країнах з розвиненою економікою. 
Формування повноцінного ринку корпоративних облігацій вимагає часу і 
значних зусиль у процесі створення діючого механізму, який би забезпечував 
поступальний розвиток ринку з мінімальною кількістю негативних наслідків.  

Перевагами позикового капіталу є: достатність широти залучення, 
особливо за високого кредитного рейтингу підприємства; забезпечення росту 
фінансового потенціалу підприємства за необхідності суттєвого розширення 
його активів та зростання темпів росту обсягів його господарської діяльності; 
більш низька вартість порівняно до власного капіталу за рахунок забезпечення 
ефекту "податкового щита"; можливість генерувати приріст фінансової 
рентабельності  (коефіцієнт рентабельності власного капіталу). 

Серед залучених джерел фінансування інвестицій в першу чергу 
розглядається можливість використання акціонерного капіталу, емісія акцій 
компаній – надійне джерело інвестицій, однак актуальне тільки для 
підприємств промисловості з акціонерною формою власності. 

Внески сторонніх вітчизняних, а особливо іноземних інвесторів в 
статутний фонд мають збільшити продуктивність праці та обсяги виробництва і 
привести до підвищення ефективності функціонування вітчизняних 
підприємств Це багатообіцяюче джерело надходження інвестицій. Акціонерний 
капітал розглядається найпершим серед залучених джерел фінансування. 
Підприємства широко використовують можливості залучення акціонерного 
капіталу до інвестиційних проектів. Як і всі джерела має свої переваги та 
негативні моменти. До переваг можна віднести відсутність необхідності 
постійних обов’язкових виплат із прибутку це здійснюється за рахунок розміру 
дивідендів. Негативні моменти при акціонерному фінансуванні полягають у 
тому, що, по-перше, витрати акцій здебільшого вищі, ніж при випуску 
облігацій, бо в облігації, як правило, закладається більш висока номінальна 
вартість. По-друге, є потенційна можливість втрати контролю над акціонерним 
товариством з боку його засновників унаслідок зростання обсягу акціонерного 
капіталу. Однією з форм додаткового залучення капіталу є розширення 
статутного фонду за рахунок додаткових внесків (паїв) вітчизняних та 
закордонних інвесторів. 

Серед залучених коштів розглядається також безоплатне цільове 
інвестування, що надається державними органами та комерційними 
структурами [3]. 

Таким чином, фінансове забезпечення реалізації інвестиційних проектів 
відіграє важливу роль в покращенні результатів діяльності підприємств та 
загального стану економіки держави. Особливої актуальності в умовах 
обмеженості власних інвестиційних ресурсів суб’єктів господарювання відіграє 
залучення позикових джерел фінансування. Ї раціональне використання разом з 
проведенням правильної інвестиційної політики дозволить зменшити частку 
збиткових підприємств, провести оновлення основних фондів та забезпечити 
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загальне покращення результатів діяльності. Як наслідок, це призведе до 
покращення економічної ситуації в державі взагалі. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
При управлении предприятием необходимо брать во внимание такой 

факт, как экологический риск, который может негативно сказаться на всей 
деятельности хозяйственного объекта. Экологический риск – это вероятность 
наступления неконтролируемых ситуаций вследствие природных и 
техногенных катаклизм, что ведут за собой негативные последствия для 
компонентов окружающей среды, человека, его деятельности и общества в 
целом. 

Для исключения возможных последствий осуществления экологического 
риска необходимо осуществлять процесс управления экологическим риском в 
процессе производственной деятельности. Под управлением экологическими 
рисками на предприятии следует понимать повторяющуюся на всем 
протяжении жизненного цикла данной деятельности последовательность 
действий, которые способствуют сохранению устойчивости процессов 
хозяйственной деятельности последствиям, связанных с ухудшением состояния 
окружающей природной среды. 

При управлении экологическими рисками предприятия следует 
учитывать их природу. В этой связи, следуя рассуждениям известного в данной 
области специалиста К.А. Олейника [1], предприятие выступает в качестве 
экологического объекта, являющегося специфической социальной группой, а 
возникающие при его функционировании экологические риски 
характеризуются как вероятности изменения его устойчивости и/или гибели 
(банкротства) вследствие изменений в окружающей среде. 

Ключевую роль в управлении экологическими рисками являются методы, 
которыми предприятие руководствуется при принятии тех или иных решений. 
Однако до настоящего времени формальные методы анализа, оценки и 
прогноза риска оказались зачастую неприменимыми из-за малого объема 
исходной информации о потенциальных ущербах и их связями с 
экологическими и энвиронментальными факторами. В таких условиях должны 
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использоваться, и используются, универсальные эвристические методы 
управления рисками [2]: 

1) метод уклонения от риска – нельзя проводить рискованные в 
экологическом отношении эксперименты по внедрению чужеродных 
организмов для их экономической эксплуатации;  

2) репрессивный метод – коммерческий сектор несет фактическую 
ответственность за само наличие экологических рисков в полной мере. Однако 
зачастую в коммерческом секторе отсутствует само понимание именно 
экологических ущербов, а только энвиронментальные риски, т.е. это готовность 
платить за загрязнения и только. За последствия воздействий этих загрязнений 
на экосистемы, жизнь и здоровье человека предприятия платить не готовы; 

3) экологическое страхование. Оно может быть обязательным и 
добровольным; 

4) метод уменьшение негативных последствий экономической 
деятельности предприятий за счет выбора места жительства населением, 
воздействия на коммерческий сектор и сектор власти путем акций, в том числе 
и с помощью некоммерческих экологических организаций; 

5) компенсационные методы – судебные иски виновникам негативных 
событий, приведших к экономическим ущербам через ухудшение 
экологических характеристик в окрестностях экономических объектов. 
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ПІДПРИЄМСТВА 

 
Бажання досягти успіху характерне для багатьох компаній. А щоб 

вирішити, чи досягнуто успіху або що необхідно, щоб досягти успіху, спочатку 
слід визначити, що ж таке успіх. Організація існує для досягнення певних 
цілей. Можна вважати, що вона досягла успіху, якщо вона втілила в життя свою 
мету. Для того, щоб бути успішною протягом тривалого часу, щоб вижити і 
досягти своїх цілей, організація має бути як ефективною, так і результативною. 
За словами класика сучасного менеджменту П. Друкера, результативність є 
наслідком того, що «робляться потрібні, правильні речі». А ефективність є 
наслідком того, що «правильно створюються саме ці речі» [1, с. 352]. 

Варто відмітити, що на сьогодні у економічній літературі ці дві 
економічні категорії залишаються дискусійними. Одні вчені схильні виділяти 
окремо поняття «результативність» і «ефективність», інші – їх ототожнюють. 
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Загалом ефективність визначається відношенням ефекту до витрат, що 
забезпечили його отримання. Дану залежність можна відобразити формулою: 

,
В

Е
е                                                               (1) 

де е – показник економічної ефективності;  
Е – величина економічного ефекту;  
В – витрати, що забезпечили отримання ефекту. 
Також загальну економічну ефективність можна визначити за допомогою 

зворотного показника економічного ефекту: 

,
Е

В
е                                                               (2) 

Так прямий показник характеризує величину економічного ефекту, 
отриманого на одиницю витрат, а зворотній – величину витрат, необхідних для 
досягнення економічного ефекту. 

Ефективність вказує не на результат господарської діяльності 
підприємства, а на те, якою ціною він був досягнутий. Економічна ефективність 
– це вид ефективності, що характеризує результативність діяльності 
економічних систем (підприємств, територій, національної економіки). 

У визначенні показників ефективності науковці ідуть різними шляхами. 
Одні вважають за доцільне нехтувати необхідністю отримання єдиної оцінки і 
будувати систему показників оцінки ефективності, інші – обмежують величину 
факторів впливу і визначають комплексний показник ефективності. Варто 
відмітити, що серед прибічників єдиного показника є такі, які будують 
настільки складний комплексний показник, який за шириною охоплення 
початкових параметрів фактично не поступається системам показників. Проте 
практика переконує – справді точна оцінка ефективності може бути отримана 
лише на основі поглибленого аналізу ситуації і врахування великої кількості 
обставин [2, с. 363]. 

Так система показників ефективності діяльності підприємства може 
включати декілька груп: 

1. узагальнюючі показники діяльності (рівень задоволення потреб ринку, 
рентабельність виробництва, витрати на одиницю товарної продукції тощо); 

2. показники ефективності використання праці (трудових ресурсів) 
(продуктивність праці, трудомісткість одиниці продукції, коефіцієнт 
використання корисного фонду робочого часу та інші); 

3. показники ефективності використання виробничих фондів 
(фондовіддача, рентабельність основних фондів, матеріаломісткість одиниці 
продукції тощо); 

4. показники ефективності використання фінансових коштів 
(рентабельність оборотних коштів, строк окупності вкладених інвестицій, 
рентабельність інвестицій та інші). 

Під результативністю розуміють сукупний результат функціонування 
підприємства та потенціал для можливого його розвитку і розраховують за 
формулою: 
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,
В

R
r                                                               (3) 

де r – показник результативності; 
R – величина результату діяльності. 
Результативність, з одного боку, залежить від створення умов і 

результатів праці на конкретному об’єкті, а з іншого — від зовнішнього 
середовища та ситуацій, які визначають кон’юнктуру ринку та від величини 
акціонерного капіталу і величини ситуаційного доходу від реалізованого товару 
[1, с. 353]. 

На сьогодні дискусійним залишається питання стосовно того, що вважати 
результатами виробництва, а що — витратами, які зумовили появу цих 
результатів. Вчені-економісти висунули чимало пропозицій стосовно 
вирішення цього питання. Але з усієї їх множини найбільш обґрунтовані точки 
зору можна об’єднати в межах таких трьох підходів: 

– ресурсний, коли економічний результат зіставляється з економічною 
оцінкою виробничих ресурсів, які застосовуються під час виробництва; 

– витратний, коли економічний результат порівнюється з поточними 
витратами, які безпосередньо пов’язані з його досягненням; 

– ресурсно-витратний, що, як це видно з самої назви, являє собою 
певний компроміс між двома попередніми. Тобто до уваги береться як певна 
оцінка наявних ресурсів, так і оцінка поточних витрат. Проте застосування 
цього підходу має бути досить зваженим, адже виникає проблема подвійного 
рахунку, а також значного впливу галузевих особливостей виробництв 
(фондомісткості, капіталомісткості, трудомісткості тощо). 

Кожен із цих підходів має свої переваги та недоліки, і доцільність 
застосування того чи іншого з них визначається конкретними обставинами і 
поставленими завданнями [2, с. 358]. 

Таким чином можна дійти висновку про те, що більшість вчених 
схиляються до думки про те, що поняття «результативність» є ширшим за 
поняття «ефективність», хоча дуже часто ці два поняття помилково 
ототожнюють, вкладаючи в них один зміст. Так, результативність діяльності 
визначається співвідношенням між результатами діяльності підприємства і 
використаними для одержання цих результатів ресурсами підприємства 
(витратами), тобто характеризується наслідками діяльності. Ефективність 
підприємства являє собою комплексну оцінку кінцевих результатів 
використання активів підприємства за певний період часу. 
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РОЛЬ БАНКОВ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Система управления современным предприятием выполняет множество 
функций. Среди них, в частности, выделяют планирование, маркетинг, 
предпринимательство, финансы, организацию, производство, инновации,  
информацию и  социальное развитие. При этом роль финансовой составляющей 
становится наиболее очевидной в условиях экономических и финансовых 
кризисов.  

Практика показывает, что современная банковская система не вполне 
адекватна требованиям взаимодействия с реальным сектором экономики. 
Аналогично предприятия не готовы эффективно использовать уже имеющиеся 
возможности во взаимоотношениях с финансово-кредитными организациями. 
Формирование института взаимодействия реального и банковского секторов 
экономики происходит достаточно медленно и сопровождается серьезными 
проблемами, связанными  с периодически возникающими кризисами 
финансовой системы и экономики в целом, в том числе в мировом масштабе. 

В связи с этим целесообразно проанализировать возможные, с одной 
стороны, и фактически реализуемые – с другой,  формы взаимоотношений 
предприятий и банков, предоставляемые банковским законодательством, с 
учетом соответствующего международного опыта.  

Первым шагом в таком исследовании, на наш взгляд, должен быть обзор 
и критический анализ возможностей, предусмотренных Федеральным законом 
«О банках и банковской деятельности». 

В целом совокупность форм связи предприятий и банков, регулируемых 
нормами указанного Федерального закона, можно разбить на несколько групп 
взаимоотношений, возникающих по поводу:  

1) выполнения банковских операций и других сделок кредитной 
организации по договорам с клиентами–предприятиями;  

2) участия в консолидированной группе (банковском холдинге); 
3) участия в капитале; 
4) выполнения операций с корпоративными финансовыми инструментами 

в собственных интересах; 
5) выполнения банком надзорных требований Центрального банка 

Российской Федерации. Речь идет об обязательных нормативах, установленных 
Центробанком, которые накладывают определенные ограничения на 
проводимые коммерческим банком операции с клиентами; 

6) прочих отношений, в частности, связанных с необходимостью 
соблюдения «банковской тайны» в отношении клиентов–предприятий, борьбой 
с отмыванием незаконно полученных доходов и т.д. 
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Наибольшее значение с точки зрения влияния на экономическое 
положение хозяйствующих субъектов (как предприятий, так и банков) 
традиционно оказывают отношения, связанные с непосредственным 
банковским обслуживанием клиентов.  

Закон дает исключительный перечень банковских операций и основанное 
на этом перечне определение категорий «кредитная организация» и «банк». 
Согласно Закону банком признается кредитная организация, которая имеет 
исключительное право выполнять в совокупности первые три операции из 
списка банковских. Соответствующие этим операциям нормативные правовые 
акты (НПА), формируют институциональную базу взаимоотношений банков и 
предприятий и включают, в первую очередь,  Гражданский кодекс, 
определяющий  основы обязательственных отношений и основные 
характеристики договоров банковского счета, банковского вклада, займа и 
кредита, а также порядок и формы проведения расчетов. 

Среди НПА, относящихся к специальному банковскому праву и 
регулирующих три «ведущие» банковские операции с предприятиями, следует 
назвать такие как: Федеральный закон «О кредитных историях» (от 30.12.2004 
№ 218-ФЗ); Федеральный закон «О национальной платежной системе» (№ 161-
ФЗ от 27.06.2011); «Положение о порядке начисления процентов по операциям, 
связанным с привлечением и размещением денежных средств банками» (№ 39-
П от 26.06.1998); «Положение о порядке предоставления (размещения) 
кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)» (№ 
54-П от 31.08.1998); «Положение о системе валовых расчетов в режиме 
реального времени Банка России» (№ 303-П от 25.04.2007); «Положение «О 
сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций»; 
Инструкция ЦБ РФ № 110-И от 16.01.2004 «Об обязательных нормативах 
банков» и другие [1]. 

Специальное банковское законодательство, связанное с регулированием 
банковских операций по обслуживанию клиентов-предприятий включает также 
федеральные законы «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (№ 115-ФЗ от 
07.08.2001); «О валютном регулировании и валютном контроле» (№ 173-ФЗ от 
10.12.2003); «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (№ 41-ФЗ от 
26.03.1998), Унифицированные правила для гарантий по требованию 
(публикация МТП № 458) Гражданский кодекс в части регулирования 
банковской гарантии (Часть I, § 6 ГК РФ) и Унифицированные правила для 
гарантий по требованию (публикация МТП № 458) [1]. 

Приведенный выше, далеко не полный, перечень не учитывает аспекты 
взаимоотношений предприятий и банков, связанные с осуществлением 
кредитными организациями сделок, не относящихся к банковским операциям. 
Особенностью последних является их правовое регулирование 
преимущественно не специальным банковским законодательством. 

К числу таких сделок кредитных организаций, имеющих важное значение 
для эффективного хозяйствования предприятий, относятся следующие: выдача 
поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной 
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форме; факторинг; доверительное управление; лизинг; консультационные, 
информационные и прочие услуги в соответствии с законодательством 
Российской Федерации [2]. 

Важными являются также отмеченные ранее аспекты взаимосвязи через 
участие в капитале предприятий и банков, а также через создание 
консолидированных образований в форме банковских холдингов. 
Институциализация последних становится особенно актуальной в связи с 
признанием утратившим силу Федерального закона от 30.11.95 г. № 190-ФЗ «О 
финансово-промышленных группах». Финансовые кризисы и сопутствующие 
им банкротства банков зачастую выступают в качестве весомого аргумента в 
пользу отстранения банков от участия в корпоративном управлении и контроле. 
Однако при решении таких стратегических вопросов следует исходить, прежде 
всего, из интересов и потребностей реального сектора экономики [3]. 

Недостаточная реализация возможных форм взаимоотношений банков и 
предприятий свидетельствуют о наличии значительных резервов повышения 
эффективности управления предприятиями. Всесторонний анализ банковского 
законодательства и его практического применения с точки зрения его 
взаимосвязи с реальным сектором должен способствовать укреплению 
долговременных связей реального и банковского секторов экономики и 
повышению роли банков в управлении финансами предприятий. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР 
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 
Перехід національної економіки до ринкових відносин, зміни умов 

господарської діяльності зумовлюють необхідність формувати організаційну 
структуру управління підприємством (ОСУП) відповідно до його стратегії, 
цілей, завдань. Для побудови раціональної організаційної структури управління 
керівництву підприємства необхідно володіти інформацією про його величину, 
чисельність працівників, види господарської діяльності, стратегічні цілі і 
орієнтири, масштаби охоплення ринку тощо. Огляд літературних джерел 
показав, що відсутньою є узгодженість думок науковців щодо відсутності 
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ОСУП та їх класифікації. Узагальнення думок різних науковців щодо 
трактування сутності організаційна структура управління дає змогу сформувати 
власне означення даного терміну. Таким чином, організаційна структура 
управління підприємством – це сукупність посадових осіб, структурних 
підрозділів і взаємозв’язків між ними, яка відображає рівні управління, 
розподіл функціональних обов’язків, повноважень та відповідальності і сприяє 
досягненню поставлених цілей і реалізації завдань підприємства.  

 Щодо класифікації ОСУП, то теоретики менеджменту виділяють три 
класифікаційні ознаки, [1; 2; 4] :  

1) за способом побудови ( лінійна, функціональна, комбінована); 
2) за рівнем централізації ( централізована, децентралізована, комбінована);  
3) за особливістю господарської діяльності підприємства (територіальна, 

продуктова). 
Лінійну структуру управління можна використовувати тоді, коли система 

організації є простою та має сталі умови функціонування, тобто на малих 
підприємствах, або під час створення підприємств. При функціональній 
структурі управління керівник може зосередитись на виконанні 
адміністративно-управлінської роботи, тобто він має можливість доручити 
виконання певних завдань висококваліфікованому управлінському персоналу. 
Комбінована організаційна структура управління утворюється шляхом 
поєднання лінійних і функціональних організаційних структур, або створення 
принципово нових її видів. 

В централізованій ОСУП управлінські повноваження і права прийняття 
рішень зосереджені на верхньому рівні управління, що не завжди гарантує їх 
правильність, проте забезпечує якісне передавання інформації, сильне 
керівництво, полегшує вертикальну координацію. Своєю чергою, в 
децентралізованій ОСУП відповідальність, права, повноваження щодо певних 
питань передається на нижчі рівні управління, що сприяє можливості 
працівників впливати на процес управління підприємством, зменшує кількість 
необхідних узгоджень, забезпечує швидке розроблення та прийняття рішень. 
Комбінована ОСУП поєднує в собі співвідношення між централізованою та 
децентралізованою структурами за відповідними функціями управління [1; 3].  

Територіальна ОСУП будується в залежності від географічного 
розташуванням підрозділів підприємства і дозволяє домогтись успіхів у 
проведенні комплексної й диференційованої ринкової політики, чіткого 
координування ринкової стратегії підприємства. Продуктова, у свою чергу, 
формується за товарно-галузевою ознакою, відображає делегування 
повноважень керівнику з управління певним типом продукції, а керівники 
вторинних служб знаходяться у підпорядкуванні цього керівника [1, с. 83,85]. 

Враховуючи вище сказане, необхідно розвинути класифікацію 
організаційних структур управління шляхом введення класифікаційних ознак і 
видів ОСУП, що зображено в табл. 1. 

Як видно з табл. 1 дана характеристика видів допоможе керівникам 
підприємств обрати раціональну та ефективну організаційну структуру 
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управління у відповідності до стратегічних цілей підприємства, що у 
подальшому сприятиме його розвитку.  

Таблиця 1 
Характеристика видів організаційних структур управління підприємством* 

* Примітка: власна розробка авторів 

№ Види Характеристики видів 
1. За рівнем пристосування до змін середовища функціонування підприємства 

1.1. Гнучка  
здатна адаптуватися до ситуацій, що швидко змінюються, і 
здійснювати цей процес з мінімальними витратами. 

1.2. Негнучка  
не здатна реагувати на зміни середовища функціонування 
або повільно адаптується до них. 

2. За масштабом охоплення підприємством ринку 

2.1. 
Орієнтована на 
внутрішній ринок 

відповідає потребам лише внутрішнього ринку 
функціонування підприємства. 

2.2. 
Орієнтована на 
зовнішній ринок 

враховує особливості зовнішнього ринку функціонування 
підприємства. 

2.3. 
Орієнтована на 
внутрішній і зовнішній 
ринки 

відповідає потребам як внутрішнього, так і зовнішнього 
ринків функціонування підприємства. 

3. За тривалістю функціонування 

3.1. Тимчасова  
формується на визначений період часу, функціонує протягом 
періоду реалізації проекту чи певного завдання.  

3.2. Постійна  
формується та функціонує протягом усього періоду 
існування підприємства.  

4. За етапом життєвого циклу структури управління 

4.1. На етапі створення 
початкова, документально затверджена структура 
підприємства. 

4.2. 
На етапі 
реструктуризації 

організаційна структура, яка зазнала змін під впливом зміни 
форми власності, способів фінансування і керування 
активами підприємства. 

4.3. На етапі ліквідації 
кінцева організаційна структура, яка до момент припинення 
існування підприємства не зазнала жодних змін. 

5. За рівнем ефективності структури 

5.1. Ефективна  
відображає цілі, стратегію розвитку підприємства, забезпечує 
раціональний процес управління, його 
конкурентоспроможність, високу продуктивність праці тощо.

5.2. Неефективна  не створює передумов економічного розвитку підприємства. 
6. За частотою організаційних змін у структурі 

6.1. Постійно змінна 
структура, зміни в якій відбуваються хоча б раз протягом 
року.  

6.2. Рідко змінна 
структура, зміни в якій відбуваються раз або декілька разів 
протягом усього періоду існування підприємства. 

6.3. Незмінна 
структура, яка за весь період функціонування підприємства 
залишається такою, якою була на початку його створення 

7. За рівнем інтегрування з іншими структурами

7.1. 
Не інтегрована 
структура управління 

не передбачає зв’язків із структурами інших організацій. 

7.2. 
Частково інтегрована 
структура управління 

характеризується наявністю лінійних і функціональних 
зв’язків із організаційною структурою материнської 
компанії. 

7.3. 
Високо інтегрована 
структура управління 

лінійно і функціонально пов’язана зі всіма організаційними 
структурами, що входять до складу об’єднання. 
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Одним з недоліків аграрних реформ в державі було те, що радикальні 

економічні перетворення в агрокомплексі не супроводжувалися адекватним 
реформуванням системи управління галуззю. Сформована і налагоджена в 
дореформений період централізована система управління АПК, розпалася, а 
інша, відповідна новим економічним умовам, не створена.  

Питання теорії та практики управління підприємствами і галузями 
агропромислового комплексу в умовах ринкових відносин широко висвітлені в 
працях таких вчених-економістів як В. Андрійчук, І. Ансофф, Ф. Беккер, Ф. 
Бутинець, М. Гладій, М. Дем’яненко, П. Друкер, М. Кропивко, А. Кулипанов, 
Ю. Лупенко, М. Малік, В. Месель-Веселяк, Ю. Наумов, С. Оддонел, М. 
Поліщук, П. Саблук, Г. Саймон, Е. Фірсов, Ю. Цал-Цалко,  О. Шпичак, В. 
Юрчишин. Однак багато сторін даної проблеми залишаються недостатньо 
теоретично і практично розкритими. Сучасний стан сільського господарства 
вимагає подальшої розробки теоретичних підходів і практичних рекомендацій 
щодо вдосконалення структури та системи управління сільськогосподарським 
виробництвом на різних рівнях.  

Втрата керованості, характерна в цілому для народного господарства 
пореформеного періоду, особливо негативно позначилася на стані економіки 
сільського господарства, як найбільш складної системи, функціонування якої 
відбувається під впливом закономірностей не тільки економічного, але також 
соціального, біологічного характеру, інших факторів, що визначають специфіку 
і унікальність сільськогосподарського виробництва. Відсутність систем і 
структур управління сільським господарством на різних рівнях регіонального 
АПК, адекватних складності керованої системи, необхідних стратегій, 
концепцій, програм розвитку, привели галузь у стан глибокої економічної 
кризи, в якому вона перебуває до теперішнього часу. 

Зміна умов господарювання і трансформація основ елементів системи 
управління економікою потребують удосконалення системи управління 
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сільським господарством на всіх рівнях регіонального агрокомплексу (від 
окремого внутрішньогосподарського підрозділу і підприємства до рівня 
регіонального АПК), з урахуванням сформульованих в процесі досліджень 
принципів: раціонального розподілу функцій і відповідальності за рівнями 
управління, прискорення впровадження досягнень науки в аграрне 
виробництво, підвищення оперативності, надійності та ефективності системи 
управління; переважного використання економічних методів впливу. 

В умовах ринкових відносин система управління повинна охоплювати всі 
елементи механізму функціонування агрокомплексу, від первинних трудових і 
технологічних процесів на рівні підприємства до формування 
макроекономічних умов, що сприяють ефективному розвитку аграрного 
виробництва на регіональному рівні. Ефективне функціонування 
сільськогосподарських підприємств, підтверджує необхідність широкого 
використання економічних методів управління. Значна мінливість основних 
економічних показників сільськогосподарського виробництва та невисокий 
рейтинг сільськогосподарського виробництва свідчать про наявні резерви 
вдосконалення структури та системи управління сільським господарством як на 
районному, так і на регіональному рівнях.  

Дослідженнями встановлено, що проблема формування ефективного 
механізму управління АПК в сучасних умовах найбільш актуальна, оскільки в 
адміністративних районах, в основному, зосереджені сільськогосподарські 
підприємства різних форм власності, підприємства переробки, реалізації, 
агросервісу. У зв'язку з цим, пропонуємо побудову системи управління 
районним АПК, що передбачає виділення двох підсистем: 1) державне 
регулювання у формі впливу економічними методами на агропромислове 
виробництво району з метою найбільш ефективного його функціонування; 2) 
господарське управління, засноване на об'єднанні економічних інтересів 
товаровиробників, стимулювання їх господарської самостійності та розвитку 
підприємницької ініціативи. З урахуванням зарубіжного досвіду запропоновано 
в якості основного елемента системи господарського управління 
агрокомплексом на рівні районів організовувати районні центри 
агромаркетингу і консалтингу з метою повного задоволення потреб 
сільськогосподарських товаровиробників у інформаційно-консультаційних 
послугах, сприяння впровадження інноваційних технологій та проектів у 
аграрне виробництво.  

Наукові розробки мають велике практичне значення для органів 
управління АПК на господарському, районному та регіональному рівнях, так як 
дозволяють обгрунтовано формувати систему економічного регулювання 
аграрного виробництва, відповідно до нових умов господарювання. 

Вивчення зарубіжного досвіду управління агрокомплексом дозволило 
виявити, що основний потенціал агрокомплексу більшості економічно 
розвинених країн полягає в науково-технічному рівні забезпечення 
виробничого процесу, в якості використовуваних матеріальних ресурсів, умінні 
ними розпоряджатися, підвищувати віддачу від них за рахунок ефективності 
управління. Система управління агрокомплексом в зарубіжних країнах 
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підтверджує необхідність вдосконалення економічного механізму державного 
регулювання аграрного виробництва, а також розвитку системи господарського 
управління АПК на основі кооперації та інтеграції. 

Істотний вплив на ефективність сільськогосподарського виробництва 
робить механізм управління якістю виконання трудових і технологічних 
процесів. Впровадження системи раціонального управління трудовими і 
технологічними процесами у сільськогосподарських підприємствах, основними 
елементами якої є механізм розподілу відповідальності на підприємстві, 
застосування організаційно-технологічних карт та ефективна система 
матеріального стимулювання працівників, дозволить значно підвищити якість 
робіт і рівень технологічної дисципліни. Проведені розрахунки показали, що 
при впровадженні розробленої системи управління якістю трудових і 
технологічних процесів у сільськогосподарських підприємствах середня 
врожайність зернових зросте мінімум на 10-12%, а рівень рентабельності 
виробництва і реалізації зерна при середніх цінах реалізації, що склалися в 2002 
році збільшиться майже в два рази – з 8,7% до 16,4% [3]. 

Одним з основних напрямів вдосконалення системи управління АПК є 
відновлення керованості за рахунок забезпечення чіткої взаємодії функцій 
міністерств (відомств) та державних органів управління в регіонах. Необхідне 
посилення вертикалі державного управління в АПК щодо здійснення 
контрольних функцій, реалізації цільових програм, інформаційному 
забезпеченню ринків сільськогосподарської продукції, сировини і 
продовольства, розвитку матеріально-технічної бази. Паралельно з системою 
державного управління і регулювання на регіональному рівні має формуватися 
ефективна система господарського управління, за допомогою створення на 
основі кооперації та інтеграції господарських об'єднань товаровиробників. 
Розвиток кооперації та інтеграції дозволить паралельно вирішувати проблеми 
створення ефективної системи господарського самоврядування АПК і 
підвищення ефективності агропромислового виробництва і на регіональному 
рівні, за допомогою формування вертикально інтегрованих продовольчих 
холдингів, корпорацій, фінансово-промислових груп. 
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ПАРТНЕРСТВО ДЕРЖАВИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА:  
ВИД СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

 
В умовах глобалізації світової економіки і постіндустріального розвитку 

стан інноваційної сфери в країні стає найважливішим фактором забезпечення 
конкурентоздатності вітчизняних підприємств і умовою сталого розвитку 
національної економіки. Інноваційні зміни української економіки 
характеризуються складними суперечливими процесами. З одного боку, досить 
великий потенціал у фундаментальній і галузевій науці, а з іншого — низький 
рівень доведення результатів наукових досліджень до практичного 
використання. Тим часом, саме здатність до створення і зуживання інновацій 
стає необхідною умовою досягнення якісного економічного росту, науково-
технічного і суспільного прогресу 

Вивчення партнерство держави і підприємництва різних видів 
економічної діяльності відображалось в роботах багатьох вітчизняних та 
зарубіжних вчених-економістів: Г. Ецковіц, В. Варнавський, М. Циганков, М. 
Джеррард та інші. 

Підприємництво - це самостійна ініціатива, систематична, на власний 
ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг 
та заняття торгівлею з метою одержання прибутку [1, с.40]. 

Сьогоднішні реалії життя в Україні вимагають радикального оновлення 
курсу реформ. Зміни можуть здійснюватися чи самими ринковими силами, які 
визначають обличчя країни, і тоді роль держави полягатиме в згладжуванні 
негативних наслідків чи докладатимуть (в межах ринкової парадигми розвитку) 
наполегливих зусиль з метою цілеспрямованого реформування економіки.  

Цивілізовані взаємовідносини між державою і підприємцями повинні 
мати взаємно доброзичливий, вимогливий та економічно й соціально вигідний 
характер. Звісно - ці відносини не були і не можуть бути рівними і 
безхмарними. Однак державне втручання мусить розглядатися господарчими 
суб'єктами всіх рівнів не просто як складова частина ринкового господарства, 
але насамперед як об'єкт власного економічного інтересу. Планування того, як 
отримати користь з державного регулювання, стає також компонентом 
діяльності менеджерів з вироблення стратегії менеджменту та маркетингу 
фірми. Більше того, можна стверджувати, що не існує такої сфери регулювання, 
де воно не відбувалося і його дії не були б спрямовані фірмами на 
дискредитацію конкурентів, применшення їхніх переваг для одержання високих 
прибутків. Можна впевнено стверджувати, що суб'єкти малого і середнього 
бізнесу не є пасивними об'єктами державного регулювання. Практика свідчить 
про активне пристосування підприємницького середовища до втручання 
держави в економіку. Підприємництво не лише намагається використати це 
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втручання собі на користь, але й активно впливає на сам процес регулювання. 
Щоправда, питання полягає в тому, наскільки цей взаємозв'язок є 
результативним, суспільно-корисним. 

Державне регулювання намагаються використати в своїх інтересах ті, хто 
безпосередньо займається формуванням економічної політики, в тому числі, й у 
сфері розвитку підприємництва. Фахівці, причетні до цього процесу, 
раціональні у своїй поведінці та виборі рішень і діють відповідно до власних 
інтересів, що є складовими у накопиченні їхнього політичного капіталу.  

Уряд України з метою досягнення політичних цілей нерідко здійснює 
регулювання всупереч вектору економічного розвитку. А це знижує 
ефективність державного регулювання, робить його непослідовним, 
деструктивним, а подекуди просто згубним для розвитку окремих секторів 
національної економіки [1;4].  

Саме державне регулювання підприємництва супроводжується великими 
фінансовими витратами. Хоча воно є не лише економічним феноменом, 
причому не тільки в їхній організаційній гармонізації, але й також у аспекті 
використання державних ресурсів та ініціатив на користь підприємницьких 
структур або їхніх груп. Не тільки господарчі суб'єкти є об'єктом впливу з боку 
держави, але, що головне, сама держава стає об'єктом впливу з боку малого і 
середнього бізнесу [3, с.126].  

Керуючись власними приватними інтересами, підприємницькі структури, 
як державні, так і недержавні, постійно конкурують між собою за вплив на 
державні структури, розподіл ресурсів, за можливість отримання державної 
підтримки [3, с.105].  

З цього випливає те, що держава, обираючи методи регулювання, 
використовує приватні засоби, а загальногосподарська заданість державного 
регулювання перетікає певною мірою в його приватну реалізаційність. З іншого 
боку, якщо зауважити, що держава - це немонолітне явище, де присутні різні 
інтереси, течії, тенденції та різні сили тиску, то державне регулювання являє 
собою складний суспільно-приватний інтерес, який не має достатньо певного 
ані суспільного, ані приватного розв'язання. Тобто можна впевнено говорити 
про конкуренцію, яка характерна не тільки для підприємницького (базисного) 
середовища, але й про її наявність у господарській надбудові, на рівні 
державного господарювання, саме в межах макрорегулювання. 

Підприємництво як одна з конкретних форм проявлення суспільних 
відносин сприяє не тільки підвищенню матеріального та духовного потенціалу 
суспільства, не тільки створює сприятливий ґрунт для практичної реалізації 
здібностей та талантів кожного індивіду, але й веде до єднання нації, 
збереження її національного духу та національної гордості. Зараз ми всі 
являємося свідками кризового стану нашої економіки, знецінення національної 
валюти і падіння життєвого рівня населення. 

За підприємництвом в Україні майбутнє, процес накопичення критичної 
маси невідворотно приведе до «підприємницького буму». Тому на даному етапі 
важливо вивчити поведінку підприємця, щоб у подальшому не допускати 
помилок, допущених раніше. Основним стимулом для розвитку 
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підприємництва в Україні являється державна підтримка. І тільки тоді, коли 
держава зверне свою увагу на проблеми вітчизняного підприємництва та 
надасть свою підтримку, можна буде говорити, що підприємництво в Україні 
розвивається і приносить свої плоди. 

Література 
1. Варналій З.С. Основи підприємництва, навчальний посібник; Київ: Знання-Прес, - 

2002. 
2. Закон України "Про підприємства в Україні". 
3. Сизоненко В.О. Сучасне підприємництво. Довідник; Київ: Знання-Прес, 2007. 
4. Указ Президента України “Про усунення обмежень, що стримують розвиток 
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асистент 

Одеський державний аграрний університет 
 

СПЕЦИФІЧНІ АТРИБУТИ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Не зважаючи на теоретичну проробленність загальних положень 

стратегічного управління, потребують додаткового вивчення питання 
розроблення стратегій з урахуванням специфіки виду економічної діяльності та 
підсистеми підприємства у якій розробляється стратегія. Оскільки економічна 
система підприємства складається із ряду підсистем (наприклад, маркетинг, 
логістика, фінанси, інновації, кадри, інжиніринг, інвестиції), то стратегія 
підприємства є синтезом стратегій всіх підсистем. Маркетологи підприємства 
свій вклад в розробку корпоративної стратегії вносять за рахунок розробки 
маркетингової стратегії. 

Теорія стратегічного маркетингу висвітлювалась в роботах багатьох 
фахівців, що свідчить про складність та актуальність даної проблеми (табл.1). 

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика визначень поняття «маркетингова стратегія» 
Автор Визначення 

Ассель Г. 
«припускає: 1) розробку товарів, що задовольняють потреби 
споживачів; 2) позиціонування товарів для цільових сегментів; 3) 
розробку ефективного комплексу маркетингу [1, С. 8] 

Еванс Дж., Берман Б. 
«діяльність, що визначає, як треба застосовувати структуру 
маркетингу, щоб привернути і задовольнити цільові ринки» [2, С. 46] 

Джоббер Д. 
«комерційна логіка бізнеса, яка повинна визначати конкурентні 
переваги чи сферу виключної компетентності фірми» [3, С. 47] 

Котлер Ф., Армстронг 
Г., Сондерс Д., Вонг В. 

«логічна схема маркетингових заходів, за допомогою якої компанія 
сподівається виконати свої маркетингові завдання» [4, С. 129] 

Хілл Ч., 
Джонс Г. 

«повинна створювати цінності, орієнтуючись на потреби споживачів, 
має відношення до позиції компанії стосовно розробки товару, 
ціноутворення, просування, реклами та дистриб’юції» [5, С. 121] 
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Вважаємо, що маркетинговій стратегії повинні бути властиві наступні 
атрибути: 

 специфічність — врахування сутності концепції і змісту маркетингу; 
 цілеспрямованість — спрямованість на досягнення мети маркетингу; 
 перспективність — пов’язаність з довгостроковим розвитком; 
 адаптивність — необхідність врахування можливості змін 

маркетингового середовища; 
 ресурсозабезпеченність — обумовленість наявними і потенційними 

ресурсами; 
 ризикованість — довгостроковий горизонт планування підвищує ризик 

невиконання стратегії; 
 опосередкований характер оцінки ефективності — можливість оцінки 

через отримані результати тактичних дій; 
 наявність системи показників оцінки ефективності — одночасно з 

встановленням цілей стратегії повинна бути розроблена система 
показників оцінки ефективності. 
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СЕКЦІЯ 3.  Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка 
 

Дадыкин В.С. 
аспирант, 

Брянский государственный технический университет,  
г. Брянск, Российская Федерация 

 
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫМИ 
ПОЛЕЗНЫМИ ИСКОПАЕМЫМИ НА УРОВНЕ РЕГИОНА 

 
В отечественных словарях-справочниках по недропользованию 

приводятся различные формулировки понятия общераспространенные 
полезные ископаемые (ОПИ). Согласно одному из них: широко 
распространенные в данном регионе полезные ископаемые, используемые для 
производства строительных материалов, строительства дорог и других целей 
(кирпичные глины, строительный песок, бутовый камень и др.) [1] 

В Модельном кодексе о недрах и недропользовании для государств – 
участников СНГ предлагается следующее определение: 
«общераспространенными полезными ископаемыми признаются песок, супесь, 
галька, щебень, гравий, песчаник, глина, суглинок, лёсс, аргиллит, алевролит, 
мел, известняк, доломитовый мергель, изверженные породы, вулканические 
породы, измененные породы и сланцы, торф» [1]. Каждый субъект РФ 
формирует свой перечень полезных ископаемых, отнесенных к 
общераспространенным.  

Общераспространенные полезные ископаемые для экономики региона -  
это часто встречающиеся горные породы и минералы в субъекте РФ, 
использование которых способно инициировать экономическое развитие 
территории региона и направлено на улучшение жизнеобеспечения населения.  

В настоящее время ни федеральный, ни региональный бюджет не 
финансируют геологоразведочные работы (ГРР) на общераспространенные 
полезные ископаемые.  Кроме того, на региональном уровне отсутствуют 
комплексные программные документы, предполагающие воспроизводство этих 
видов полезных ископаемых. Такая ситуация способна привести к потере 
темпов социально-экономического развития территории. В качестве примера 
рассмотрим состояние дорожно-транспортной сети Брянской области, как один 
из индикаторов экономического состояния региона. 

Брянская область располагает развитой и разнообразной транспортной 
сетью. В частности, протяженность железных дорог составляет 10 тыс. км, 
автомобильных дорог с твердым покрытием более 9,7 тыс. км.  

Транспортный комплекс области – одно из важнейших звеньев в 
обеспечении устойчивого экономического и социального развития. В то же 
время, согласно Отчету об эффективности деятельности Администрации 
Брянской области в 2011 году, доля региональных автодорог, не отвечающих 
нормативным требованиям (ГОСТ Р 50597-93), составляет 65,4 процента, доля 
муниципальных автодорог местного значения составляет - 65,7 процента [2]. В 
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частности, из-за бездорожья в  сельской местности экономика региона 
ежегодно теряет до 15% убранных трав и около 5% зерновых культур. 
Отсутствие дорог в сельской местности и их низкое качество становятся одной 
из причин опустынивания сел. Выживают, в основном, деревни-пригороды или 
поселки у оживленной трассы. Придорожные деревни обрастают 
инфраструктурой, а это новые рабочие места и дополнительные налоговые 
поступления в бюджеты различных уровней. 

Строительство, реконструкция и ремонт дорог местного назначения 
финансируются в основном из региональных бюджетов. Поэтому актуальным 
становится вопрос о нахождении дополнительных источников финансирования 
дорожного строительства. В настоящее время, в связи с монополизмом 
действующих недропользователей и сложностей с получение лицензии, 
стоимость дорог значительно возрастает. В России стоимость 1 км автодороги 
достигает 4,8 млрд. руб., что в 38 раз выше, чем в сходной по природно-
климатическим условиям, Канаде [1].    

Сырьевой основой для дорожного строительства являются ОПИ. Поэтому 
решение проблем дорожно-транспортной сети должно согласовываться с 
минерально-сырьевым обеспечением ОПИ. 

ОПИ также играют важную роль и в жилищном строительстве. Если в 
2010 г. в Брянской области введено 390,9 тыс. кв. м жилья, то в 2011 г.  – 420 
тыс. кв. м жилья. Сохранение темпов роста в дальнейшем возможно при 
условии развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы ОПИ. 
Потребление ресурсов должно компенсироваться разведкой и приростом 
запасов. Без финансирования  геологоразведочных работ эту задачу решить не 
удастся [3].   

Предоставление недр в пользование для добычи ОПИ происходит на 
конкурсной основе, в результате аукционов. Однако, победители аукционов, 
внесшие стартовый платеж, желают, прежде всего, вернуть затраченные 
средства. В связи с этим, происходит нарушение условий лицензии, чем 
наносится вред экономике и экологии региона. В таких условиях не удается 
заботиться  о воспроизводстве минерально-сырьевой базы региона.   Еще 
больший вред экономическому развитию наносят предприятия, добывающие 
ОПИ незаконно, т.е. без действующей лицензии.  

На основании вышесказанного, для решения сложившихся проблем в 
системе управления общераспространенными полезными ископаемыми 
предлагается осуществить комплекс мероприятий: 

 внести изменения в действующий закон «О недрах» в части ОПИ, 
наделив регионы правом иметь собственный закон «Об 
общераспространенных полезных ископаемых», который будет 
учитывать социально-экономические особенности развития конкретного 
региона; 

 наделить органы местного самоуправления правом пользования недрами, 
содержащими ОПИ в целях создания инфраструктуры и поддержки 
федеральных программ жилищного строительства; 

170



 

 создать на региональном уровне фонд воспроизводства минерально-
сырьевой базы, задача которого – финансирование геологоразведочных 
работ по изучению и экономической оценке минерально-сырьевого 
потенциала месторождений; 

 усовершенствовать систему стартового платежа за пользование недрами, 
установив обязательные отчисления в фонд воспроизводства минерально-
сырьевой базы региона; 

 создать систему мониторинга недропользования в части 
общераспространенных полезных ископаемых, осуществляющего, в том 
числе, контроль соблюдения вышеуказанных мероприятий. 
Осуществление мониторинга возложить на действующие региональные 

отделы мониторинга и развития минерально-сырьевой базы (или 
соответствующие комитеты при Администрации региона). 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК МАЛИХ МІСТ ДОНЕЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 
 

Економіка – це наука про вміння раціонально вести господарство, 
незалежно на якому рівні,  -  підприємства, населеного пункту, області та 
країни в цілому.    Господарство Донецького регіону є відкритою економічною 
системою, що функціонує на основі спеціалізації, міжрегіональної інтеграції, 
зміст яких реалізується через галузеві, міжгалузеві та міжрегіональні 
виробничо-економічні зв’язки.  

Донецька область - адміністративно-територіальна одиниця України. Її 
площа - 26 517 км²,  що складає 4,4% загальної території України.  

Влітку 2012 року Донецька область відзначила своє 80-річчя.  
За адміністративно-територіальним устроєм у Донецькій області 

налічується 52 міста, з них 28 – обласного значення, 24 міста районного рівня, 
21 внутрішньоміський район, 18 районів, 131 селище міського типу. Найбільші 
міста:  Донецьк, Маріуполь, Макіївка, Горлівка, Краматорськ. 
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Донецька область – найбільша в України за чисельністю населення. Тут 
проживає 4,44 млн. осіб,  що складає 10% населення країни. Щільність 
населення  - 173 особи на 1 кв. км, 90,4% населення мешкає в містах. 
Переважна більшість трудових ресурсів зайнята у промисловості. 

Область має високий індустріальний рівень розвитку та є основним 
постачальником металу, продукції машинобудування і хімічної промисловості. 
Регіон дає 20% валового внутрішнього продукту України. Характерною рисою 
господарського комплексу області є сполучення потужної промисловості з 
багатогалузевим сільським господарством і розвинутою транспортною 
системою. 

Вугільна промисловість забезпечує 70% загального обсягу 
вуглевидобутку в Україні та понад 80% видобування коксівного вугілля. 

Було досліджено соціально-економічний потенціал Єврорегіону – Донбас. 
Розглянемо соціально-економічний розвиток малих міст Донецької 

області на прикладі міст Зугрес, Торез, Шахтарськ. 
Зугрес - місто районного значення. Підпорядковане Харцизькій міській 

раді. На сьогодні в місті мешкає  17,5  тис. осіб.  
 До основних підприємств міста відносяться: ТЕЦ (теплоелектроцентраль 

- колишня ГРЭС) і Зуєвська ТЕС; "Донбассенергоспецремонт" (ДЕСР); 
Зуєвский енергомеханічний завод (ЗЕМЗ). 

Ці підприємства є і основними працедавцями. Окрім них в місті є 
ковбасна фабрика, ВАТ "Зугреський племптахорепродуктор". У 90-і роки 
промисловість прийшла до великого занепаду, по суті працюють з підприємств 
тільки електростанції і частково ЗЕМЗ. Збанкрутіли щебеневий завод, кар'єри, 
шлакоблочний завод, рибгосп, овочева база.  

Торез  - місто обласного значення. На сьогодні в місті мешкає  81,6 тис. 
осіб.  

На території міста розташовані та функціонують 18 промислових 
підприємств. В економіці міста відбиті всі галузі індустріального краю: сучасне 
машинобудування, кольорова металургія, деревообробна, харчова 
промисловість, промисловість будматеріалів. 

Вугільна промисловість є пріоритетною галуззю в місті, її представляють 
державне підприємство «Торезантрацит», 3 шахти і збагачувальна фабрика 
приватної форми власності. В структурі промислової продукції міста вугільна 
галузь займає близько 80%. 

Галузь машинобудування представляє найбільший виробник в Україні 
вибухозахищеного електрообладнання,  яке використовується у вугільних 
шахтах, небезпечних по газу та вугільному пилу – це ПрАТ «ТЕТЗ-ІНВЕСТ». 

Галузь металургії представлена унікальним підприємством з виробництва 
наплавочних твердих сплавів для наплавлення і напилення деталей машин і 
механізмів, що працюють в умовах інтенсивного абразивного зносу і в 
агресивних середовищах – це ТОВ «Торез ТС-ІНВЕСТ». 

Харчову промисловість міста представляє ПрАТ "Торезька харчосмакова 
фабрика" - виробник кондитерських виробів, переробник давальницької 
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сировини (соняшнику) на масло. Крім того, в місті виробляються хлібобулочні 
та кондитерські вироби підприємствами приватної форми власності. 

Місто Шахтарськ  -  місто обласного підпорядкування, районний центр 
Донецької області. На сьогодні в місті мешкає 61,2 тис. осіб.  

Середньооблікова кількість працюючих складає 15,2 тис. осіб (24% 
населення). 

Історично місто розвивалось як вугільний регіон, і сьогодні 
промисловість Шахтарська на 87% представлена вугледобувною галуззю.  

В цій сфері працюють:  Державне підприємство «Шахтарськантрацит», до 
складу якого входять 2 відокремлених підрозділи по вудобутку вугілля (Шахта 
«Шахтарська-Глибока», Шахтоуправління імені 17 Партз’їзду), збагачувальна 
фабрика «Шахтарська», Управління допоміжного виробництва у складі 7 
дільниць та Автобаза; шахта «Постніківська 2»  і шахта „Вінницька 2” і та інші. 
Основним виробником хліба та хлібобулочних виробів в місті є підприємство 
харчової  промисловості ВАТ «Шахтарський хліб».  

Також в місті діють: ТОВ „Каменеобробний завод «Омфал», яке здійснює 
виробничу діяльність з видобутку та переробки неенергетичних корисних 
копалин – граніту, ТОВ «Шахтарський ливарно-механічний завод». 

В малому бізнесі працюють 166 малих підприємств та 2045 підприємців – 
фізичних осіб. Середньооблікова кількість працюючих на малих підприємствах 
- 1355 осіб. 

 Мешканців міста обслуговують 425 торгівельних підприємств, 83 
підприємства громадського харчування і 117 підприємств сфери послуг. 

В місті функціонують 16 загальноосвітніх шкіл, де навчаються 5202 
учнів,   18 дошкільних закладів, які відвідують 2205 дітей. До мережі 
навчальних  закладів також належать: Шахтарський технікум Донецького 
національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-
Барановського, Шахтарське педагогічне училище, Шахтарський кінотехнікум 
та інші.  

Головним управлінням статистики в Донецькій області оприлюднений 
рейтинг соціально-економічного розвитку 28 міст і районів Донецького регіону 
за січень-вересень 2012 року, згідно якому наше місто Шахтарськ обіймає 12 
місце,  Торез – на 6-му, Зугрес – на 17-му. 

За результатами проведеного дослідження  можна зробити висновок, що 
існує ряд проблем демографічного, економічного і соціального характеру, які 
перешкоджають поступовому розвитку малих міст.  

Для покращення  соціально-економічного стану малих міст Донецької 
області пропонуємо наступні заходи: 

- запровадження ефективних механізмів стимулювання соціально-
економічного розвитку; 

- активне сприяння створенню високопродуктивних робочих місць у 
сферах господарювання та забезпеченню зайнятості населення; 

- розвиток малого підприємництва, місцевої промисловості, оновлення 
технологічної бази виробництва; 

- розвиток соціальної сфери міст; 
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- підвищення ролі територіальних громад, органів місцевого 
самоврядування в розробленні та виконанні програм розвитку міст; 

- формування та відновлення складових частин екологічної мережі як    
основного природного елемента екологічної безпеки території. 
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На сьогоднішній день машинобудування розглядається як найбільший 

комплекс, від діяльності якого залежить конкурентоспроможність товарів і 
послуг як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Машинобудування 
України об’єднує 11267 підприємств, з яких 146 – великих, 1834 – середніх та 
9287 – малих з виробництва різноманітних машин і устаткування, приладів і 
апаратури тощо. У машинобудуванні зосереджено понад 15% вартості 
основних засобів і майже 6% оборотних активів вітчизняної промисловості та 
понад 22% кількості найманих працівників [1, с. 317]. Машинобудівні 
підприємства є одними з найбільш постраждалих від економічної кризи. Через 
зменшення зовнішнього попиту відбулося зниження експорту продукції 
машинобудування, зменшення обсягів виробництва та збільшення кількості 
готової продукції на складах, погіршення фінансових результатів. 

За останні 5 років кількість збиткових підприємств промисловості 
перевищує 30% від загальної кількості збиткових підприємств України. 
Рентабельність виробництва становить близько 5%. Державна стратегія в 
машинобудуванні розроблялася на тлі досить оптимістичних прогнозів 
експертів: вони обіцяють стійке зростання у найближчі три-чотири роки. 
Відповідно до звіту Ukrainian economic trends forecast, підготовленого 
фахівцями аналітичної групи, цього року вітчизняні машинобудівні 
підприємства відіграватимуть роль одного з головних драйверів зростання 
обсягів промислового виробництва країни взагалі. При цьому вони 
відзначають, що збереження за українським машинобудуванням ролі двигуна 
всієї економіки напряму залежить від подолання кризових явищ у Росії. А от 
аналітики ІК Astrum Investment Managementу важають, що темпи зростання 
обсягів виробництва в галузі все-таки значно знизяться – до 15%. І вже до 2013 
року, уважають фахівці Міністерства промислової політики України, галузь 
нарешті з обсягів виробництва досягне докризового максимуму [2]. 

Утім, незалежні експерти схильні вважати, що це станеться не раніше 
2014 – 2015 років. Починаючи з 2009 року спостерігається зменшення частки 
підприємств машинобудівної галузі, які зазнали збитків. Однак у поточному 
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році очікується її збільшення, про це свідчать статистичні данні, наведені у 
табл.1  

Таблиця 1  
Фінансові результати діяльності підприємств машинобудівного комплексу 

України в 2009-2012 рр.* 

Показники 2009 2010 2011 
Cічень-
вересень 
2012 року 

Фінансовий результат від звичайної 
діяльності до оподаткування, млн. грн. 

37,3 4235,5 10777,9 6711,6 

Підприємства, які одержали прибуток у 
% до загальної кількості підприємств 

59,1 60,4 65,6 62,2 

Прибуток, млн.грн. 6481,9 8043 14087,5 9140,8 
Підприємства, які одержали збиток у % 
до загальної кількості підприємств 

40,9 39,6 34,4 37,8 

Збиток, млн.грн. 6444,6 3807,5 3309,6 2429,2 
* Джерело: [3] 
Машинобудування є фундаментом економічного потенціалу країни, від 

рівня ефективності діяльності його підприємств залежить стан її соціально-
економічного розвитку. Підприємства машинобудування відіграють важливу 
роль у реалізації досягнень науково-технічного прогресу всіх галузей країни, у 
забезпеченні інноваційної складової розвитку вітчизняної економіки. Але 
сьогодні підприємства вітчизняного машинобудування перебувають не у 
кращому стані, невисокою є ефективність їх діяльності. Погіршення стану 
машинобудівних підприємств є наслідком зменшення інвестицій в їх діяльність, 
наявності дебіторської та кредиторської заборгованостей, відсутності 
технічного переоснащення, невідповідності продукції стандартам якості, 
наявності значної кількості ресурсів, які не використовуються. Це зумовлює 
необхідність пошуку способів та засобів, які можуть сприяти переходу 
вітчизняних машинобудівних підприємств у кращий стан. 

Крім того, машинобудівні підприємства України мають низький рівень 
рентабельності виробництва, високий рівень накладних витрат, енергомісткості 
і металомісткості технологій, тривалий виробничий цикл і, як наслідок, 
тривалий період повернення інвестицій, низький рівень фондовіддачі, високий 
рівень спеціалізації, потребу в високотехнологічному устаткуванні і у 
висококваліфікованих інженерно-технічних і робочих кадрах. В той же час, 
машинобудівний комплекс України містить значний науково-виробничий 
потенціал, тут зосереджена третина промислово-виробничих фондів і майже 
половина промислово-виробничого потенціалу країни. Але в умовах 
трансформації вітчизняної економіки більшість машинобудівних підприємств 
не змогли вийти на світовий рівень якості. В таких умовах споживач 
намагається придбати більш якісну імпортну продукцію. [1, с. 318] 

Проблем додає те, що українське машинобудування значною мірою 
залежить від постачання комплектуючих з країн СНД, що склалося ще за часів 
існування Радянського Союзу. Частка імпортних компонентів у продукції 
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машинобудування становить 41 % (для порівняння: у Франції – 20,5 %, Японії – 
14 %, США – 9,5 %). Таким чином, одне з головних завдань комплексу – 
зменшення залежності від інших країн через вертикальну диверсифікацію 
виробництва, тобто розвиток власного виробництва багатьох необхідних 
компонентів [4, с.103]. 

На нашу думку, одним із шляхів підвищення прибутковості 
машинобудівного комплексу може стати створення на декілька років 
пільгового податкового режиму для підприємств, які впроваджують новітні 
технології, випускають імпортозаміщуючу продукцію; а також забезпечення 
вітчизняних виробників державними замовленнями. Водночас, за рахунок 
розвитку диверсифікації машинобудівних виробництв відбуватиметься 
диверсифікація української економіки в цілому, імпортозаміщення, створення 
робочих місць, підвищення податкових надходжень, доходів від експорту, 
стійкості економіки до криз.  
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Сільське господарство України є стратегічною галуззю національної 

економіки. Частка сільського населення в Україні складає 31,5%, але вже 
протягом багатьох років відбувається зниження соціально–трудового 
потенціалу українського села. Це виявляється у постійному зменшенні 
сільського населення, скороченні кількості зайнятих у сільськогосподарському 
виробництві, погіршенні стану загального та професійного здоров’я 
працюючих [1; с.14]. Результатом є втрати робочого часу через 
непрацездатність внаслідок професійних захворювань, відтік молоді з села в 
пошуку більш прийнятних умов праці, погіршення вікової структури 
працездатного населення. 
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Статистичні дані (рис.1) свідчать про вищу питому смертність на 
виробництві в сільському господарстві України ніж, в середньому, в 
національній економіці. Насправді ситуація ще гірша. Значна кількість 
потерпілих в сільському господарстві не реєструється через приховування 
нещасних випадків, або через те, що деякі категорії зайнятих (сезонні 
робітники, разові виконавці, члени сімей фермерів та ін.) не входять до числа 
найманих працівників, отже обліку не підлягають.  

В нашій країні поширена думка, що у проблемах травматизму серед 
працівників сільського господарства винна непродумана реформа галузі. 
Підприємства, мовляв, збідніли і в них не вистачає коштів на заміну чи 
підтримання техніки,будівель, споруд в належному стані. 

 
Рис. 1. Динаміка кількості випадків смертельного травматизму на 100 тис. 

працюючих в Україні та в сільському господарстві України  
за період з 2000 по 2009 рік [2, с.114] 

 
Вважаємо необхідним звернути увагу на те, що за результатами 

розслідувань нещасних випадків впродовж багатьох років, головними 
причинами травматизму в сільському господарстві є організаційні. До них 
відносяться порушення вимог інструкцій з охорони праці, невиконання правил 
виконання робіт і правил дорожнього руху, порушення технології, недоліки під 
час навчання безпечним прийомам праці, відсутність належного контролю з 
боку посадових осіб і т.п. Усунення цих причин не вимагає занадто великих 
коштів і часу, що вимірюється роками. Воно залежить, головним чином, від 
неухильного дотримання роботодавцями законодавства про охорону праці. 
Держава повинна забезпечувати постійний контроль, надавати кваліфіковану 
допомогу підприємцям, та проводити роз’яснювальну роботу. Необхідно 
посилити стимулюючий вплив на роботодавця системи загальнообов’язкового 
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. 
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Говорячи про залежність трудового потенціалу українського села від 
стану охорони праці не можна не згадати проблеми професійної 
захворюваності. 

Як видно з діаграми (рис.2), рівень профзахворюваності на 100 тис. 
працівників, зайнятих в сільському господарстві, підвищився за десять років (у 
2009 р. він перевищував рівень 2000 р. на 44%).  

 
Рис. 2. Динаміка кількості випадків професійних захворювань на 100  тис. 

працюючих в Україні та сільському господарстві України  
за період 2000-2009 рр. [3, с.115] 

 
На нашу думку реальна ситуація набагато гірша. Велика кількість 

працівників в сільському господарстві України (8,3% облікової чисельності) 
працює в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, і з 2005 по 
2009 рр. ця частка скоротилась лише на 0,4% [4;с. 304]. Низька смертність від 
професійних захворювань пояснюється тим, що в лікарнях смерть записують як 
таку, що сталась через поганий стан здоров’я та інші захворювання. В 
результаті багато випадків захворювань і навіть смерті, якими вони 
закінчуються, не відносять до професійних і все це спотворює статистику, а 
отже не дає можливості встановлювати справжні причини. Особливу тривогу 
викликає використання праці неповнолітніх без належного оформлення і, 
відповідно, без медичного контролю за їхнім здоров’ям до початку та протягом 
роботи. Погіршуються умови праці жінок. Порушуються норми гранично 
допустимих навантажень для жінок при піднятті та переміщенні вантажів. 
Фактично відсутня система працевлаштування вагітних жінок на роботи з 
більш легкими і безпечними умовами праці. Більшість жінок продовжує 
працювати на своїх робочих місцях до декретної відпустки, піддаючи ризику 
здоров'я і своє, і майбутньої дитини. Слід відзначити і той очевидний факт, що 
навіть при своєчасному виявленні професійних захворювань сучасний стан 
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медичної допомоги в Українському селі не дозволяє надавати необхідні 
послуги потерпілим під час лікування та реабілітації. 
Система обліку профзахворювань не виконує своєї задачі і це негативно 
позначається на можливостях аналізу причин захворювань. Стан сільської 
медицини позбавляє хворих належної допомоги під час лікування та 
реабілітації. Зниження рівня захворюваності можна досягти за рахунок 
організаційних заходів без надмірних витрат часу та коштів.  
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АНАЛІЗ ЗМІСТОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 
 

Перспективи розвитку та підвищення конкурентоспроможності 
національної економіки тісно пов’язані з ефективністю розвитку її регіонів. Ідеї 
розвитку отримали широке розповсюдження у другій половині ХІХ ст. В цей 
період історія суспільства та розвиток науки уже накопичили достатній 
емпіричний матеріал, що підтверджував складний, неоднозначний характер 
процесів розвитку та їх механізмів та спростовував уявлення про розвиток як 
про лінійний прогрес. Історія соціального руху ХХ ст. показала, що прогрес 
досягається не автоматично, загальна висхідна лінія розвитку суспільства є 
результатом складної діалектичної взаємодії багатьох процесів, передусім, 
внутрішніх механізмів, в яких важлива роль належить цілеспрямованій 
діяльності людей. Сучасною парадигмою просторового розвитку, яка 
сформувалась на початку ХХІ ст., є регіональний саморозвиток. Згідно цього 
підходу наголос зроблено не на природних і сировинних багатствах та 
географічному розташуванні регіонів, а на потенціалі їхньої економічної 
конкурентоспроможності. Отже, дослідження питань економічного розвитку 
регіону не втрачають своєї актуальності і сьогодні, що потребує додаткового 
розгляду змістовних характеристик поняття «розвиток регіону» з урахуванням 
сучасних умов та тенденцій. 
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В загальному розумінні розвиток – це вищий тип руху, зміни матерії та 
свідомості; перехід від одного якісного стану до іншого, від старого до нового 
[1, с. 453], або безповоротна, спрямована, закономірна зміна систем [2, с. 8]. 
Розвиток є характеристикою об’єктів з більш-менш складною будовою. Одним 
з таких об’єктів є регіон, сучасні знання про який узагальнюють у три основні 
парадигми: регіон може виступати як територія, як економічна система та як 
економічний простір (середовище) [3, с. 6].  

Так, розглядаючи регіон як територію, вчені при визначенні сутності його 
економічного розвитку акцентують увагу на структурі (механізмі) самого 
процесу розвитку регіону, який представляє собою сукупність низки складових 
регіональної системи, що приймають участь у процесі розвитку. Одні з цих 
складових відіграють роль утворюючих процесу (вихідні процесу – потенціал 
території та результат процесу – певні параметри рівня і якості життя населення 
й ін.), а інші – його умови (відповідний режим функціонування регіону). Вони 
також виокремлюють таку важливу характеристику процесів розвитку, як час, 
бо розвиток здійснюється в реальному часі, і тільки час виявляє спрямованість 
розвитку. При цьому поняття «хід часу» не є тотожним поняттю «процес 
розвитку», оскільки протягом певного часу в економіці регіону можуть не 
виникати якісні зміни та різним регіонам необхідний різний час для реалізації 
цих змін. Відтак процес розвитку регіону з точки зору структури (механізму) у 
цілому – це низка історичних станів регіону в їх зв’язках, переходах від одного 
до іншого, від попереднього до наступного. 

По відношенню до регіону як до економічної системи або економічного 
простору (середовища) дослідники його економічний розвиток пов’язують не з 
будь-якими змінами, а, передусім, з якісними змінами, обумовленими 
перетвореннями у внутрішній будові регіону, в його структурі. Розвиток 
«супроводжується більш-менш серйозною субстанціональною чи 
функціональною перебудовою всієї маси складових у межах системи в цілому» 
[1, с. 454]. При цьому якісні зміни структури, поява в ній нових складових 
(підприємств, організацій, елементів соціальної сфери, на яких зосереджена або 
на які спрямована економічна діяльність) може мати місце і без видимого 
збільшення кількості елементів, за рахунок перерозподілу старих елементів, 
зміни характеру відносин між ними й ін. Крім того, регіональна система, 
прагнучи досягти цілей у майбутньому, будує свою теперішню поведінку у 
відповідності з очікуваним результатом. «Розвиток регіону – це багатогранний і 
багатоаспектний процес, який найчастіше розглядається з точки зору 
сукупності різних соціальних і економічних цілей, а соціально-економічний 
розвиток регіону включає такі аспекти, як зростання виробництва і доходів; 
зміни в інституціональній, соціальній і адміністративній структурі суспільства; 
зміни у суспільній свідомості та зміни у традиціях і звичках» [4, с. 87]. 
Оскільки зміни повинні бути кількісними, тобто повільними, поступовими 
змінами в структурі регіону, та якісними, тобто змінами, пов’язаними з 
корінними перетвореннями у всій структурі регіону, то розвиток відбувається у 
двох формах, які змінюють одна одну, – еволюційній та революційній.  

Таким чином, результати аналізу наукової літератури засвідчили, що 
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різноманіття у трактуванні поняття «розвиток регіону» пов’язано, перш за все, з 
розумінням сутності поняття «регіон», змістовними характеристиками поняття 
«розвиток», а також зі змінами, які відбуваються на регіональному рівні.  

Література 
1. Философская энциклопедия. Т.4. / Под ред. Ф.В. Константинова.– М.: Советская 

энциклопедия, 1967. – 592 с. 
2. Лапыгин Ю.Н. Стратегическое развитие организации: учеб. пособ. / Ю.Н. Лапыгин, 

Д.Ю. Лапыгин, Т.А. Лачина; под ред. Ю.Н. Лапыгина. – М.: КНОРУС, 2005. – 288 с. 
3. Василенко В. Методология экономической диагностики регионов / В. Василенко // 

Экономика Украины. – 2008. – № 9. – С. 4-17. 
4. Гаврилов А.И. Региональная экономика и управление: учеб. пособ. / А.И. Гаврилов. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 239 с. 
 

Ушкальов В.В. 
к.е.н., доцент, 

Харківський національний економічний університет, м. Харків 
 

АНАЛІЗ МЕТОДІВ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА  
 

Необхідність підвищення рівня професіоналізму персоналу вітчизняних 
підприємств обумовлена нагальними соціально-економічними проблемами в 
країні, зростанням вимог до компетентності працівників та наявністю значних 
резервів та можливостей, що криються у розкритті особистісного та 
професійного потенціалу працівників. Прагнення підприємств до підвищення 
якості кадрового складу зумовлює необхідність пошуку методів, що надали б 
можливість за наявних матеріальних ресурсів та обмеженого часу забезпечити 
набуття персоналом нових компетентностей та професійно важливих якостей в 
контексті досягнення цілей підприємства. З огляду на зазначене актуальним є 
здійснення оцінки можливостей існуючих та розробка нових методів розвитку 
персоналу. 

Дослідженню різних аспектів методологічного забезпечення розвитку 
персоналу присвячена значна кількість робіт зарубіжних та вітчизняних 
авторів: К. Арджирис, С. Барнард, П. Белл, У. Бенніс, Ф.Селзнік, Дж. Р. Френч, 
В. Даринська, Г. Суков,  В. Спивак,  Л. Шимановська-Діанич та інших [1–4]. 
Втім, можливості методів розвитку персоналу та потреби в збагаченні 
методичного забезпечення досліджені недостатньо. 

Метою публікації є систематизація наявних методів розвитку персоналу, 
оцінка можливостей, що надаються їх використанням, а також визначення 
методів, що можуть бути використані в зазначеному процесі. 

Розглядаючи розвиток персоналу як проведення заходів, що сприяють 
повному розкриттю особистого потенціалу працівників і зростанню їх здатності 
вносити вклад у діяльність організації за рахунок набуття нових якостей, слід 
зазначити, що однозначного бачення методичного забезпечення цього процесу 
на сьогодні не існує. Методи та інструменти, що використовуються в 
управлінні персоналом для розвитку персоналу, як правило, не 
відокремлюються дослідниками від методів навчання. Це призводить до 
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значних труднощів під час вибору доцільних засобів впливу, невизначеності в 
оцінці отриманих результатів та зменшенню ефективності процесів розвитку. 

Проблема розвитку персоналу є системною, що включає в себе 
розв’язання цілої низки завдань: оцінку перспективних потреб підприємства; 
оцінку особливостей, задатків та здібностей працівника; вибір інструментів 
впливу з урахуванням індивідуальних можливостей працівника; створення 
умов для формування нових якостей; зміни в професійній самосвідомості 
працівника, що дозволили б сформовані новоутворення зробити повсякденним 
та дієвим чинником професійної діяльності; формування умов для подальшого 
індивідуального пошуку, зростання та розвитку [2; 3].  

Значне місце в процесі розвитку персоналу займають методи навчання. 
Вони є важливою складовою розвитку персоналу, ступінь їх дослідженості на 
сьогодні є достатньо високим. Охоплюючи різні аспекти діяльності працівника 
на підприємстві, ці методи пропонують чітко визначений інструментарій для 
досягнення прогнозованих результатів. Широка варіативність навчальних форм 
робить ці методи достатньо гнучкими та чутливими до особливостей 
предметної сфери їх застосування.  

Маючи незаперечні переваги, проте, методи навчання не є єдиною 
передумовою успіху в процесі розвитку персоналу. У забезпеченні швидкого та 
стійкого ефекту розвитку важливе місце займає оцінка перспектив розвитку [4] 
та   створення умов для формування новоутворень. Причому умови розвитку 
доцільно розглядати як зовнішні (матеріально-технічне, ресурсне та інше 
забезпечення) та внутрішні (мотивація розвитку, готовність до розвитку та змін, 
комплекс особистісних чинників успішності розвитку). І, якщо методи 
навчання та мотивації в аспекті професійного розвитку досліджені достатньо 
ретельно (табл. 1), то методи створення умов для розвитку за іншими аспектами 
потребують уточнення. 

Таблиця 1 
Методи розвитку персоналу навчанням (узагальнено з використанням [3–5]) 

 

Назва методу 
Короткий опис 

методу 
Результат Переваги Недоліки 

1. Наставниц-
тво  

Оволодіння 
професійними 
компетентностями в 
процесі діяльності та 
комунікації з 
професіоналом 

Формування 
умінь, 
удосконалення 
навичок, 
розвиток 
професійного 
сприйняття, 
свідомості

Урахування 
індивідуаль
них 
особливосте
й, висока 
гнучкість 
методу 

Орієнтація на 
існуючі види 
діяльності, високі 
вимоги до 
професіоналізму та 
дидактичних 
здібностей 
наставника

2.   Навчання 
на робочому 
місці  

Оволодіння 
професійними 
компетентностями в 
процесі діяльності 
після інструктажу 
та/чи демонстрації 

Професійні 
компетентності
, розвиток 
професійної 
свідомості  

Мінімальні 
затрати, висока 
практична 
направленість  

Орієнтація на 
існуючі види 
діяльності, низькі 
варіативні 
можливості 

3. Формалізо-
ване навчання 

Розвиток в процесі 
використання 

Професійні 
знання, уміння, 

Прогнозовані 
затрати, 

Незначна ступінь 
урахування впливу 
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традиційних форм 
навчання: лекцій, 
практикумів, 
семінарів тощо 

розвиток 
професійної 
свідомості та 
мотивації 

алгоритмізованіс
ть процесу 

розвиваючих умов, 
низька 
прогнозованість 
ефекту розвитку 

3. Коучінг 

Формування 
компетентностей та 
розвиток професійних 
якостей в процесі 
специфічної 
діяльності   

Удосконалення  
умінь, розвиток 
професійної 
свідомості, 
задатків та 
здібностей 

Урахування 
індивідуальних 
особливостей, 
висока гнучкість 
методу 

Високі вимоги до 
професіоналізму 
коуча, значна 
тривалість процесу 

4. Тренінг 

Формування 
компетентностей та 
розвиток професійних 
якостей в діяльності у 
специфічному 
середовищі 

Уміння, 
навички, 
розвиток 
професійної 
свідомості та 
мотивації 

Алгоритмізовані
сть процесу, 
висока 
прогнозованість 
результату 

Фрагментарність 
змін, що 
здійснюються, 
високі вимоги до 
професіоналізму 
тренера 

5. Ротація 
кадрів 

Оволодіння 
компетентностями за 
суміжними видами 
діяльності 

Компетентност
і, мотивація, 
розвиток 
професійної 
свідомості 

Можливість 
впливу на 
мотивацію 
працівника мало 
затратними 
заходами 

Обмеженість 
існуючим колом 
робіт, орієнтація на 
вже існуючі види 
діяльності 

6. Розвиваюча 
діагностика 

Оцінка та самооцінка 
якостей, визначення 
цілей професійного 
розвитку 

Інформація для 
професійного 
розвитку, 
розвиток 
мотивації 

Можливість 
подальшого 
урахування 
індивідуальних 
особливостей 

Обмеженість 
впливу сферою 
мотивації та 
усвідомленням 
професійних 
завдань 

З огляду на цілі та завдання й особливості процесу розвитку персоналу, 
групу методів забезпечення умов розвитку можна представити таким чином:  

методи створення розвиваючого ергономічного середовища (організація 
простору, у якому відбувається діяльність; технічне забезпечення формування 
професійних новоутворень); 

методи створення готовності до розвитку (методи формування 
когнітивних установок, методи модифікації когнітивних установок, методи 
управління станом працівника (фізичним та психологічним), методи управління 
активністю. 

Отже, за допомогою комбінації методів навчання та забезпечення 
внутрішніх і зовнішніх умов розвитку можливо урахувати специфіку цілей 
організаційного розвитку, індивідуальні особливості працівника і підвищити 
ефективність розвиваючого процесу. В подальших дослідженнях варто 
зосередити увагу на побудові моделі вибору методів розвитку. 
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АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДІ В УКРАЇНІ 
 

Однією з найбільш серйозних проблем ринку праці України є утримання 
невисокого рівня економічної активності, що складається з населення обох статей 
віком від 15 до 70 років включно, яке упродовж певного періоду часу забезпечує 
пропозицію робочої сили на ринку праці.  

Аналіз статевовікового складу економічно активного населення свідчить про 
наявну нерівномірність розподілу економічної активності між окремими віковими 
групами. Економічна активність жінок в Україні удвічі нижча за економічну 
активність чоловіків. 21,2% жінок повсякденно працюють у домашніх 
господарствах – є економічно неактивними. Вони відторгнуті від соціальної 
політики, будь-якого виборчого процесу, будь-якої економічної активності. 
Наслідки пенсійної реформи для цих жінок є загрозливими: вони не матимуть 
необхідного пенсійного стажу і будуть фактично відділені від системи 
пенсійного страхування тощо. Кількість жінок, які працюють у неформальному 
секторі, також становить 21,2%. Разом це 40% жінок у віці 15-70 років, які 
фактично виключені з офіційного ринку праці [1].  

Погіршення макроекономічної ситуації, зумовлене посиленням кризових 
явищ в економіці України, призвело до збільшення диспропорцій розвитку 
національного ринку праці наприкінці 2011 р. Насамперед це стосується 
розбалансування попиту та пропозиції, звуження можливостей застосування 
праці, збільшення масштабів безробіття.  

У табл. 1 приведений рівень економічної активності населення за статтю, 
віковими групами та місцем проживання у 2011 році [4].  

Молодь є специфічною соціально-економічною групою населення, яка 
потребує додаткових заходів підтримки на ринку праці. Порівняння рівня 
безробіття населення за віковими групами вказує на те, що серед молоді 
спостерігається  найбільше безробітних (52,9% від усієї  чисельності 
безробітних) [3]. Дані статистики свідчать, що причини безробіття молоді 
мають специфічний характер і суттєво розрізняються за її віковими групами. 
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Таблиця 1 
Рівень економічної активності населення за статтю, віковими групами та 

місцем проживання у 2011 році 

 Всього 
У тому числі за віковими групами, років Працездатного 

віку 15–24 25–29 30–39 40–49 50–59 60–70 
Все 

населення 
64,3 41,7 79,7 84,2 85,3 65,4 24,2 72,7 

жінки 58,5 36,6 69,0 78,4 84,2 58,5 22,1 68,9 
чоловіки 70,7 46,5 90,1 90,2 86,4 73,9 27,4 76,3 
міське 

населення 
62,6 38,1 80,2 85,0 85,3 63,1 15,9 72,2 

сільське 
населення 

68,1 49,3 78,5 82,3 85,2 71,1 42,1 73,8 

 
Переважна більшість (53,4%) безробітних віком 15-24 роки не змогли 

працевлаштуватися після закінчення загальноосвітніх та вищих навчальних 
закладів 1-4 рівнів акредитації. Другою за вагомістю причиною незайнятості 
молоді першої вікової групи є  звільнення за власним бажанням (21,7%), ще 
7,9% було звільнено з економічних  причин і 17,0% втратили роботу з інших  
причин. Серед молоді 15-24 роки основною причиною неучасті в ринку праці  є 
навчання (81,1%) [3].  

Серед безробітних віком 25-29 років головною причиною незайнятості 
(48,1%) було звільнення за власним бажанням , 22% - вивільнені з економічних 
причин і 8,8% - не працевлаштовані після закінчення загальноосвітніх та вищих 
навчальних закладів 1-4 рівнів акредитації, 21,1% - стали безробітними з інших 
причин. Основною  причиною економічної неактивності вікової групи 25-29 
років є зайнятість у домогосподарстві (57,3%), що найчастіше викликано 
формуванням сім’ї та народженням дітей. Частка зневірених знайти роботу 
становить 5,2%.  

Розподіл безробітних віком 30-34 роки має свої особливості, зокрема 
49,0% - звільнені за власним бажанням, 34,3% - вивільнені з економічних 
причин, лише 1,1% не працевлаштованих після закінчення навчальних закладів 
та 15,6% стали безробітними з інших причин. Основна причина  економічної 
неактивності для цієї вікової групи – зайнятість у  домогосподарстві (53,5%), 
6,5% - зневірені  в можливості знайти роботу [3].  

Можна зробити  висновок, що в Україні не використовується значна частина 
трудового потенціалу молоді. На сучасному етапі в Україні існує значний ресурс 
робочої сили молоді, який не знаходить свого використання. Хоча зниження рівня 
молодіжного безробіття відбувається швидше, ніж по старшому населенню, 
проблема працевлаштування молоді не втратила своєї актуальності.  

Щоб підвищити економічну  активність молоді на ринку праці, доцільно буде 
зробити наступні кроки: 

1.Розвиток  трудової й соціальної активності молодих  людей, їх правовий 
захист, забезпечення зайнятості молоді, посилення мотивації  до продуктивної 
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легальної зайнятості, зниження рівня безробіття та зменшення  його тривалості 
мають стати головними  пріоритетами державної молодіжної політики в Україні. 

2. Розв’язання проблеми підвищення конкурентоспроможності молоді на 
ринку праці потребує здійснення: виробничо-технічних заходів, що полягають  у 
підвищенні професійно-технічних  якостей працівника, його здатності  освоювати 
новітні технічні засоби та устаткування; організаційно-економічних  заходів, які 
передбачають формування навичок праці з урахуванням  вимог її наукової 
організації, раціоналізації трудового процесу; урахування соціально-психологічних  
аспектів з метою реалізації соціальних і психологічних важелів підвищення 
конкурентоспроможності робочої сили молоді. 

3.Оскільки  однією з основних причин незайнятості безробітної молоді є 
неможливість працевлаштування після закінчення загальноосвітніх та вищих 
навчальних закладів, то державна молодіжна політика має формуватися з 
урахуванням інформації щодо прогнозу пропозиції робочої сили згідно  з 
потребами роботодавців [5].  

Конкурентоспроможність молоді на регіональному ринку праці дуже 
сильно залежить від рівня соціально-економічного розвитку даного регіону та 
його місця  в системі розміщення продуктивних сил. 

Молодь України має реальну можливість обирати вид економічної 
діяльності і здатна скласти конкуренцію  на ринку праці старшому поколінню  
працівників. Разом з ти, процес формування раціональної, продуктивної 
зайнятості молоді перебуває на початковому  етапі. Без припливу молодих кадрів 
сфера матеріального виробництва  та соціальна сфера припечені  на занепад.  

В Україні не використовується значна частина трудового потенціалу молоді. 
Наявні серйозні проблеми з працевлаштуванням  молоді, яка шукає своє перше 
робоче місце, у тому числі після закінчення спеціальних навчальних закладів. 
Пошуки роботи потребують тривалого часу, і значна частина молоді вже встигла  
зневіритись у пошуках роботи [5].  

Держава повинна створювати умови для активної участі у праці, особливо в 
підприємницькій діяльності, майже для кожного, хто до цього прагне, зокрема 
молоді.  
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СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ  

 
Туризм – це галузь світового господарства, яка розвивається надзвичайно 

динамічно. Різноманіття видів туризму на сьогодішній день просто вражає. 
Останнім часом в усьому світі прискореними темпами розвивається діловий 
туризм. Щорічно в світі здійснюється більш як 100 млн. бізнес-поїздок, що 
складає 20 % від усіх туристичних подорожей [1]. 

Діловий туризм –  це порівняно нове явище, яке набуло свого розвитку у 
80-х роках ХХ ст., чому сприяла інтенсифікація ділових, наукових та 
культурних обмінів між країнами. За цей час в індустрії ділового туризму 
склалася стійка організаційна структура, з’явилися і оформилися асоціації, 
наукові і навчальні заклади, спеціалізовані друковані видання.   

Діловий туризм є одним з найприбутковіших і перспективних видів 
туризму, який характеризується високим і стабільним ростом та відносною 
стійкістю до впливу економічних, політичних, кліматичних, погодних та інших 
чинників.  

Діловий туризм – це складне поняття. В його структурі виділяють два 
сегменти – класичні ділові поїздки (КДП), і сегмент, назву якого утворює  
англомовна абревіатура – "MICE" (переговори (Meetings), інсентив-заходи 
(Incentives), конференції (Conventions), виставки (Exhibitions) [1].   

Понад 70% обсягу ділових поїздок становлять відрядження – як 
індивідуальні ділові поїздки, так корпоративні для участі у заходах, проведених 
промисловими і торговими корпораціями.  

Поїздки для участі у роботі тематичних з'їздів, конференціях, семінарах 
під егідою політичних, економічних, наукових, культурних, релігійних та 
інших організацій, становлять близько 16% ринку ділового туризму. На 
інсентив-тури – поїздки,  що організовуються компаніями з метою мотивації 
співробітників, зайнятих переважно просуванням і продажем виробленого цієї 
компанією товару припадає 2% ринку ділового туризму. І, нарешті, 11% обсягу 
ділового туризму займають подієві поїздки - з метою участі та огляду торгово- 
промислових виставок, ярмарків [2].  

Експерти відзначають наступні тенденції розвитку вищезазначених 
складових MICE в найближчому майбутньому: 

- основну частку становитимуть індивідуальні ділові поїздки, які 
продовжуватимуть зростати; 

-    підвищуватиметься попит на відвідини різних галузевих виставок; 
-  буде чітко простежуватися ріст конгресного туризму, при цьому все 

більше будуть затребувані послуги з організації мінівиставок, презентацій, а 
також семінарів і тренінгів під час проведення конференцій; 

-  досить бурхливими темпами розвиватиметься сектор інсентив-туризму; 
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- зберігатиметься тенденція скорочення тривалості ділових заходів до 2-3 
днів і середньої кількості учасників. 

З великої кількості туристичних підприємств України лише невеликий 
відсоток туристичних фірм надає послуги з ділового туризму. Вони надають 
бізнес-туристам різноманітні послуги, починаючи із зустрічі в аеропорту, 
транспортування по місту, бронювання місць в готелях, оренди конференц-
залів, офісного обладнання, організації харчування, культурного та 
спортивного дозвілля і закінчуючи придбанням авіаквитків у зворотний бік. В 
даний час відповідати потребам ділових туристів в Україні прагнуть не лише 
туристичні компанії, готелі, але й авіакомпанії – поліпшення розкладу 
авіарейсів допомагає діловим туристам оптимальним чином побудувати свій 
графік, скориставшись, наприклад, нічним перельотом. Також наявність  нічних 
та експрес-поїздів між регіональними центрами країни є позитивним моментом 
в плануванні бізнес-подорожей. Розвиток світових новітніх технологій в 
електроніці та супутникового зв’язку вже сьогодні вимагає від організаторів 
національного конгресового туризму проводити в Україні ділові конференції з 
використанням сучасних інноваційних технологій. 

Сьогодні існує нагальна необхідність модернізації засобів розміщення для 
ділових відвідувачів України. За дослідженнями міжнародних ділових 
організацій столиця та інші міста України виявляються далеко не на висоті за 
якістю ділової інфраструктури.  Ще одна відмінна риса українських готелів – 
висока вартість номерів, часто не відповідає якості пропонованих послуг.  

  В нашій державі лише 18% готелів відповідають вимогам міжнародних 
стандартів якості за рівнем комфорту бізнес-класу, які розташовані в Києві та 
найбільших регіональних центрах (Донецьку, Одесі, Львові, Харкові, 
Дніпропетровську). Цілком очевидно, що місце бізнес-центрів і бізнес-готелів в 
діловій інфраструктурі України, попит на офісні приміщення і ділові послуги 
високої категорії постійно збільшуватимуться.  

Розвиток ділового туризму на базі новітніх інформаційних технологій, 
останніх світових досягнень у цій галузі може стати одним з ефективних 
ресурсів розвитку вітчизняних компаній та їх інтеграції у світовий економічний 
процес.  
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РАЦІОНАЛЬНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ 

БАНКІВСЬКИХ СТРАТЕГІЙ 
 

Необхідність раціонального впровадження та ефективної реалізації 
економічно-організаційної стратегії в діяльності вітчизняних комерційних 
банків набула особливої актуальності під впливом таких факторів, як 
загострення банківської конкуренції, приєднання до конкурентної боротьби 
небанківських фінансово-кредитних установ, інтернаціоналізація економічних 
процесів, що супроводжується проникненням в Україну іноземних банків, 
тенденція щодо розширення продуктового ряду, яка зростає з розвитком 
українського фінансового ринку та його входженням у світову банківську 
систему. 

Стратегія банку - це концептуальна основа його діяльності, яка визначає 
пріоритетні цілі і завдання, та шляхи їх досягнення. Стратегія банку служить 
орієнтиром для прийняття ключових рішень, що стосуються майбутніх ринків, 
продуктів, організаційної структури, прибутковості. Стратегія здебільшого 
формулюється і розробляється вищим керівництвом [2]. 

Оцінка обраної стратегії здійснюється у вигляді аналізу правильності і 
достатності обліку при виборі стратегії основних факторів, що визначають 
можливості здійснення стратегії. Якщо стратегія відповідає цілям фірми, то її 
подальша оцінка проводиться у таких напрямках:  

 відповідність обраної стратегії стану і вимогам оточення; 
 відповідність потенціалу і можливостям фірми; 
 чи вивірена програма стратегії у часі; 
 прийнятність ризику, закладеного у стратегії [1]. 

Заради оцінки ефективності обраної стратегії було проведено 
дослідження на прикладі ПАТ «Кредит Європа Банк», за допомогою таких 
економіко-математичних методів, як метод парної кореляції та метод лінійної 
множинної регресії.  

Використання методу кореляції і регресії дозволяє вирішити такі основні 
завдання: 1) встановити характер і тісноту зв'язку між досліджуваними 
явищами; 2) визначити і кількісно виміряти ступінь впливу окремих факторів і 
їх комплексу на рівень досліджуваного явища; 3) на підставі фактичних даних 
моделі залежності економічних показників від різних факторів розраховувати 
кількісні зміни аналізованого явища при прогнозуванні показників і давати 
об'єктивну оцінку діяльності підприємств [3]. 
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В дослідженні використовувалися дані із щомісячних форм звітності – 
балансу банку та звіту про фінансові результати. 

В якості результуючої змінної, вплив на яку саме і визначає доцільність 
використання тієї чи іншої стратегії, був використаний показник чистого 
доходу після відрахування податку на доходи; в якості факторних ознак 
використовувалися різноманітні показники в залежності від рівня тісноти 
зв’язку між цільовим показником та кожною з факторних ознак. 

По закінченню дослідження були отримані такі результати: 
1. За період до зміни стратегії Банку (2010-2011 рр) простежувався 

найбільший зв'язок чистого доходу після відрахування податку на доходи із 
показниками акціонерного капіталу банку та коштів в банках; помірний 
зворотний зв’язок із показником обсягу депозитів, наданих фізичним і 
юридичним особам, та міжбанківських депозитів. Подальший розгляд 
регресійної моделі підтвердив її значущість та привів до рівняння 
багатофакторної регресії залежності показнику чистого доходу після 
відрахування податку на доходи  ПАТ «Кредит Європа Банк» від факторних 
ознак, внаслідок якого можна зробити наступний висновок: у разі збільшення 
коштів у банках на 1 млн. грн. відбудеться збільшення показнику чистого 
доходу після відрахування податку на доходи на 0,0256 млн. грн.; при зростанні 
акціонерного капіталу ПАТ «Кредит Європа Банк» на 1 млн. грн.  чистий дохід 
після відрахування податку на доходи збільшиться на 0,885 млн. грн. Отримані 
дані цілком вписуються в ситуацію нового на українському банківському ринку 
банку, який у період свого становлення та закріплення первісних позицій на 
новому ринку збуту цілком логічно та передбачено зустрівся із труднощами, які 
мали свій вплив на показники  банківської діяльності.  

Пошуки свого місця на банківському ринку України тривали до кінця 
2011 року, внаслідок чого керівництвом Банку було прийнято рішення 
призупинити роздрібний бізнес. З початку 2012р. банк вирішив фокусуватись 
на своїх корпоративних клієнтах та вже співправцює з Європейським банком 
реконструкції та розвитку (ЄБРР) з питань кредитування малого та середнього 
бізнесу. Водночас, банк вирішив змінити свою стратегію щодо розвитку 
роздрібного бізнесу та призупинити свою діяльність в цьому напрямку в 
Україні. 

2. Аналіз економіко-математичної моделі за 2012 рік свідчить про 
наявність значного прямого зв’язку між показником чистого доходу після 
відрахування податку на доходи та показниками ринкових цінних паперів, 
прострочених кредитів та позик, отриманих в банку; сильного прямого зв’язку 
між результуючим показником та показниками кредитних операцій і 
нарахованого доходу. Подальший розгляд моделі множинної регресії дозволяє 
виділити такі моменти: у разі збільшення обсягу кредитних операцій на 1 млн. 
грн. відбудеться збільшення показнику чистого доходу після відрахування 
податку на доходи на 0,0265 млн. грн.; при зростанні обсягу операцій із 
цінними паперами на 1 млн. грн.  чистий дохід після відрахування податку на 
доходи збільшиться на 0,007652 млн. грн. 
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Все це свідчить про те, що після обрання нової стратегії банк почав 
рішуче втілювати в життя заходи, які саме і були обрані найбільш ефективними 
та раціональними для нової ситуації банку на ринку. 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ВИТРАТ В УКРАЇНІ 
 

Реалізація політики витрат в Україні пов’язана із безліччю дискусій та 
великою кількістю критики. Як і дискусії, так і критика пов’язані, передусім, із 
тим, у яких обсягах витрачаються бюджетні кошти та на що вони 
спрямовуються. Протягом аналізованого періоду динаміка питомої ваги 
видатків бюджету у ВВП має слабо виражену циклічну динаміку. 

Траєкторія циклу питомої ваги видатків бюджету у ВВП практично 
повторює траєкторію динаміки ВВП. Найбільшого значення питома вага 
видатків бюджету у ВВП набуває у 2010 р., найменшого – у 2002 р. Більшою 
мірою отримані значення пов’язані із коливаннями ВВП. 

Фіскальну політику держави (у частині політики державних витрат) 
характеризує не стільки загальна динаміка видатків, скільки їх структура – 
фінансуванню яких сфер економічного та соціального життя віддає перевагу 
держава. Найбільшою стабільністю характеризується питома вага видатків на 
загальнодержавні функції, оборону та громадський порядок. Стабільно 
низькими протягом аналізованого періоду (без значних коливань) є видатки на 
утримання житлово-комунального господарства, охорону навколишнього 
середовища, духовний та фізичний розвиток. Зважаючи на катастрофічну 
екологічну ситуацію в Україні така тенденція є негативною, її збережння буде 
сприяти подальшому погіршенню екологічної ситуації в Україні. Найбільш 
виражений циклічний характер мають видатки на економічну діяльність та 
соціальний захист і соціальне забезпечення, освіту та охорону здоров’я. 

Одним з ключових показників якості політики державних витрат є 
віддача від сплачених податків (1): 

,        (1) 
де Вп – віддача від сплачених податків; 
БВСП – бюджетні видатки на суспільні послуги платникам податків: 
СП – обсяги сплачених податків. 
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Теоретично необхідне значення показника – 0,8 – 0,9, якщо нижче – існує 
загроза надмірного перерозподілу коштів платників податків на утримання 
державного апарату. В Україні маємо протилежну ситуацію – з 2004 р. 
спостерігається перевищення досліджуваним показником значення 1. Таке 
перевищення виникло внаслідок зростання видатків соціального характеру. 
Така ситуація небезпечна для України тим, що фінансування суспільних послуг 
(у тому числі соціального забезпечення) відбувається за рахунок не тільки 
сплачених податків, але і запозичень. Це не означає, що необхідно скоротити 
видатки на надання суспільних послуг – необхідно створювати умови для 
підвищення ділової активності, що, у свою чергу, сприятиме збільшенню 
податкових надходжень до бюджету. 

З точки зору впливу на макроекономічну динаміку, науковий інтерес 
являє аналіз впливу видатків на економічну діяльність на ключові показники 
економічного і соціального розвитку. Передусім проаналізуємо вплив видатків 
на економічну діяльність на ВВП. Результати аналізу свідчать відсутність 
помітного зв’язку між аналізованими показниками, що підтверджується 
результатами кореляційного аналізу. Залежність лінійна, коефіцієнт 
детермінації складає 0,2707, зв’язок слабкий. Перевірка моделі на достовірність 
за критеріями Фішера і Стьюдента показала, що зв’язок може бути випадковий, 
а модель – недостовірна. Відсутність тісного зв’язку свідчить про низьку 
ефективність політики державних витрат. Аналогічні тенденції характерні для 
динаміки ВВП на душу населення. 

Описана ситуація негативно характеризує політику державних витрат в 
Україні. Протягом останніх 15 років в Україні декларується державна 
підтримка пріорітених галузей економіки, приймається велика кількість 
бюджетних програм. Однак в реальній дійсності більшість програм до кінця 
недофінансовується, що призводить тільки до розпорошення бюджетних 
коштів та відсутності позитивного ефекту для економіки.  

Результати дослідження також показали, що видатки на економічну 
діяльність практично не впливають на динаміку інвестицій. Це є негативним, 
оскільки не спрацьовує мультиплікативний ефект – коли збільшення інвестицій 
в одну сферу  (точку росту) викликає збільшення інвестицій в інші сфери. Для 
стимулювання економічного розвитку інвестування у точки росту економіки 
може відбуватися за рахунок бюджетних коштів.  В Україні це не відбувається, 
що свідчить про непродуманість політики державних витрат. Результати 
кореляційного аналізу засвідчили наявність незначного зв’язку між 
аналізованими показниками. Можна відмітити, що темпи зростання інвестицій 
в основний капітал тільки на 18,21% залежать від видатків на економічну 
діяльність. Аналіз структури видатків на економічну діяльність показав, що 
протягом аналізованого періоду у загальному обсязі видатків на економічну 
діяльність частка видатків на інвестиції була незначною і не відрізнялася 
стабільною, тому діяльність держави у цій сфері не змогла стати позитивним 
індикатором для інших інвесторів щодо доцільності здійснення інвестиційної 
діяльності у реальний сектор економіки. 
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Потягом останніх десяти років держава приділяє увагу динаміці розвитку 
будівельної галузі, у періоди економічних спадів держава декларує значну 
підтримку будівельникам. Однак відсутність тісного зв’язку між аналізованими 
показниками свідчить про непродуманість фіскальних заходів підтримки 
будівельної галузі, що обумовлює їх низьку ефективність. 

Залежність є слабкою, виходячи із значення коефіцієнта детермінації, 
обсяги виконаних будівельних робіт тільки на 19,66% визначаються питомою 
вагою видатків на економічну діяльність. Така тенденція може мати два 
пояснення. Перше – задекларовані державою обсяги бюджетної підтримки 
будівельникам так і не були отримані галуззю. Друге – обсяги видатків є 
недостатніми або використовуються вони неефективно. 

Підсумовуючи, можна відмітити, що політика державних витрат у період 
з 2002 по 2011 рр. не відзначається високою ефективністю, внаслідок чого 
потенціал економічного та соціального розвитку не було реалізовано. Така 
ситуація обумовлена тим, що при обгрунтуванні рішень у сфері політики 
державних витрат не було враховано турбулентний характер економічного 
розвитку. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ 
 

Людський капітал відіграє важливу роль у забезпеченні 
конкурентоспроможності національної економіки. Стан і відтворення 
людського капіталу залежить від наступних факторів (табл. 1). 

Таблиця 1 
Фактори стану і відтворення людського капіталу 

Показники 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Темпи приросту 
оплати праці, % 

18,49 28,86 37,57 24,02 31,01 33,68 -4,06 19,79 18,17

Темпи приросту 
доходів 
домогосподарств, % 

16,53 27,16 39,08 23,77 32,04 35,67 5,75 23,13 9,42 

Темпи приросту 
реальної заробітної 
плати, % 

-1,56 6,15 8,86 -15,06 -1,25 -12,06 2,16 11,50 0,45 

Темпи приросту 
безробіття, % 

-6,2 -5,04 -16,04 -5,36 -6,43 0,53 37,45 -8,84 -2,96 

Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики 
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Як видно з даних, представлених в табл. 1, показники розвитку людського 
капіталу характеризуються нерівномірністю. Протягом досліджуваного періоду 
часу зміни заробітної плати щороку характеризувалися приростом, окрім 2009 
р., де падіння було обумовлено наслідками кризи. Доходи домогосподарств 
характеризуються наявністю приросту протягом всього досліджуваного 
періоду, уповільнення приросту характерне для 2009 і 2011 рр., що зумовлено 
кризою та повільним відновленням економіки після кризи.  

 

 

Рис. 1. Темпи приросту оплати праці та внесків до Пенсійного фонду 
 
Графіки, зображені на рис. 1 , показують, що темпи приросту фонду 

оплати праці та заробітної плати практично співпадають, оскільки саме фонд 
оплати праці формує основу бази оподаткування внесками до Пенсійного 
фонду. Аналогічну ситуацію отримали і при дослідженні динаміки доходів 
домогосподарств та внесків до Пенсійного фонду (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Темпи приросту оплати праці та внесків до Пенсійного фонду 
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Тенденції реальної заробітної плати нестабільні – у 2003, 2006-2008 рр. 
спостерігається падіння реальної заробітної плати, в інші роки – зростання, яке 
також є нерівномірним. Темпи приросту безробіття мають тенденції до 
збільшення у кризові роки, що пояснюється скороченням персоналу у цей 
період. 

Проаналізуємо, як на досліджувані показники впливає оподаткування 
фонду оплати праці. У якості індикативних величин було обрано темпи 
приросту платежів до Пенсійного фонду та навантаження, яке чинять на фонд 
оплати праці, платежі до Пенсійного фонду. 

 

 

Рис. 3. Темпи приросту реальної заробітної плати та внесків до Пенсійного 
фонду 

Графіки, зображені на рис. 3, показують, що темпи приросту внесків до 
Пенсійного фонду суттєво перевищують темпи приросту реальної заробітної 
плати, що негативно позначається на відтворенні людського капіталу. 

 

Рис. 4. Темпи приросту реальної заробітної плати та внесків до Пенсійного 
фонду 
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Негативним аспектом є те, що темпи приросту внесків до Пенсійного 
фонду зменшуються пропорційно звуженню базі оподаткування, яка може 
частково переміщатися у тіньовий сектор економіки. 

Графіки, зображені на рис.4, показують, що збільшення темпів приросту 
платежів до Пенсійного фонду супроводжується зростанням рівня безробіття. 
Тобто, зростання навантаження на фонд оплати праці супроводжується 
зменшенням кількості офіційних занятих, що негативно позначається на 
відтворенні людського капіталу. 

Таким чином, оподаткування людського капіталу на сьогоднішній день не 
дає можливості повноцінно реалізувати потенціал людського капіталу. Це 
пов’язано з ти, що збільшення податкового навантаження на фактори, які 
впливають на розвиток людського капіталу, сприяють переміщенню бази 
оподаткування у тіньовий сектор економіки та зростанню рівня безробіття. 
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ОБГРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ЧАСТКИ ІНОЗЕМНОГО 
КАПІТАЛУ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

 
Вагомий внесок у розвиток науково-методологічних засад обґрунтування 

доцільності, способів та меж участі іноземного капіталу в банківських системах 
різних країн світу здійснено такими зарубіжними дослідниками, як: Д. Бонін, 
П. Вочтел, Л. Голдберг, Р. Гросс, Г. Гудзінга, П. Гупта, Е. Деміргук-Кунт, 
Є. Детраджиєч, Дж. Кларк, С. Клесенс, Сучасні глобалізаційні процеси та 
участь в них України призвели до лібералізації руху іноземного капіталу у 
вітчизняну банківську систему. Вступ України до СОТ та поява можливості 
банків-нерезидентів відкривати свої філії на її території стали ще однією 
причиною для проникнення іноземних інвестицій у вітчизняний банківський 
сектор. Немає сумніву, що прихід нових іноземних власників у вітчизняні 
банки створює ряд переваг та перспектив для розвитку банківської справи в 
Україні та інтеграції всієї фінансової системи країни у світове господарство 
загалом. Однак зважаючи на доволі швидке зростання частки іноземного 
капіталу в банківській системі України за останні п’ять років, виникає 
проблема появи загроз для вітчизняного банківського сектору. 

У першу чергу, головною загрозою надмірного обсягу іноземного 
банківського капіталу в Україні є ризик захоплення стратегічно важливих 
позицій на ринку та отримання «монопольної влади» на здійснення банківської 
діяльності. Це несе негатив для розвитку вітчизняного банківництва та можливе 
витіснення українських банківських структур з сегментів ринку або ж вихід 
останніх взагалі. У той же час дії банків з іноземним капіталом в Україні мають 
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співпадати з загальними стратегічними цілями держави та не порушувати 
цілісності та збалансованості фінансової системи країни [3].  

Отже, політика регулювання частки іноземного капіталу в банківській 
системі України має враховувати одночасно переваги та недоліки присутності 
банків з іноземним капіталом у банківському секторі. Тому, не зважаючи на 
зобов’язання України перед СОТ бути відкритою для іноземних інвестицій, 
політика державних органів в сфері банківського регулювання та контролю має 
бути направлена не лише на створення умов для збільшення присутності 
іноземного банківського капіталу, а й на визначення його мінімальних та 
максимальних меж, в яких присутність іноземного капіталу в банківській 
системі України матиме позитивний вплив на банківську діяльність та не 
створюватиме перешкод для формування здорової конкуренції на українському 
ринку банківських послуг. 

У зв’язку з цим постає необхідність розробки відносних показників, які б 
всеохоплююче характеризували динаміку рівня іноземного капіталу в 
банківській системі України, та їх граничних меж, дотримання яких сприяло 
розвитку вітчизняного банківництва та не ставило б банківську систему країни 
у залежність від іноземних банківських структур. 

Таким чином, в даному аспекті актуальності набуває пошук критичного 
рівня іноземного капіталу в банківській системі України. Значення цього 
показника в сучасних умовах розвитку вітчизняної банківської системи є 
однією з характеристик її інтегрованості у світову фінансову систему та місця 
іноземного капіталу в банківському секторі, що в свою чергу визначає рівень 
конкуренції на ринку банківських послуг, спектр останніх та рівень 
задоволення клієнтів у всебічних потребах, які можуть надавати банківські 
установи. 

Кількісно рівень присутності іноземного капіталу в банківській системі 
України можна оцінити за наступними показниками. 

1) Відношення обсягу іноземного капіталу до загального обсягу 
капіталу в банківській системі (формула (1)): 

 

%100
BS

f
C C

C
LFC ,     (1) 

де LFCC – рівень іноземного капіталу в банківській системі України 
(через участь іноземних учасників в капіталі банку); 

Cf – обсяг іноземного банківського капіталу; 
CBS – загальний обсяг капіталу банків у країні. 
2) Відношення обсягу активів іноземних банків до загального обсягу 

активів банківської системи (формула (2)): 
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A
LFC ,         (2) 

де LFCA – рівень іноземного капіталу в банківській системі України 
(через участь іноземних учасників в активах банку); 

Аf – обсяг іноземних банківських активів; 
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АBS – загальний обсяг активів банків у країні. 
Розрахунок обсягу іноземних банківських активів здійснюється 

відповідно до частки іноземного власника в капіталі банку (формула (3)): 
  fbfbf SAA ,      (3) 

де Аf – обсяг іноземних банківських активів; 
Afb – активи окремого іноземного банку; 
Sfb – іноземна участь в капіталі банку. 

 Отже, ґрунтуючись на ключових теоретичних положеннях щодо оцінки 
іноземного капіталу та аналізу рівня його присутності можемо зробити 
висновок, що більш доцільним буде використання другого підходу. Тобто 
оцінку рівня іноземного капіталу в банківській системі України будемо 
здійснювати на основі розрахунку відношення обсягу активів іноземних банків 
до загального обсягу активів банківської системи. Використання такого підходу 
враховує диспропорції, що виникають в процесі існування різних форм 
власності в одній банківській установі. 
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ПРОБЛЕМИ  КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ  КОМЕРЦІЙНИМИ 
БАНКАМИ УКРАЇНИ 

 
Акумуляція грошових доходів і заощаджень населення - це традиційна 

функція банків.  Банки акумулюють тимчасово невикористовуємі грошові 
доходи і заощадження населення і використовують їх для кредитування 
поточної діяльності та інвестицій своїх клієнтів. Комерційні банки можуть 
здійснювати активні та інші операції в межах власних, залучених і емітованих 
коштів. Таким чином, у зв'язку з цим в сучасних умовах питання нарощування 
ресурсного потенціалу і забезпечення його стабільності набувають особливої 
гостроти. 

Розглядаючи значення обслуговування фізичних осіб для комерційного 
банку необхідно зазначити, що на руках у фізичних осіб зосереджено за 
різними оцінками від 50 до 80 млрд. доларів США і ті банки, які навчаться 
обслуговувати фізичних осіб, використовуючи різноманітні засоби, будуть 
розпоряджатися цими ресурсами. 

Кредитування фізичних осіб – важлива складова економіки і фінансового 
сектора України. В період 2005-2008 рр. кредитування переживало справжній 
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бум розвитку: за цей період ринок виріс більш ніж в 5 разів. Зросла  і 
значущість кредитів населення для банківського сектора і економіки країни – 
частка кредитів населенню в активах банківської системи виросла в 3 рази, а 
співвідношення роздрібних кредитів і ВВП – майже в 4 рази. Активне 
зростання споживчого кредитування протягом 2002-2008 рр. було, з одного 
боку, високим рівнем дохідності зазначеного виду операцій, спрощенням 
процедури видачі коштів, а з іншого, зниженням попиту на кредити з боку 
суб’єктів господарювання через несприятливий інвестиційний клімат в Україні 
та збільшенням вартості кредитних ресурсів [1]. Основні показники діяльності 
комерційних банків України за даними НБУ станом на 1 січня 2012 року 
відображені у табл. 1. 

Таблиця 1 
Основні показники діяльності комерційних банків України за даними НБУ 

станом на 1 січня 2012 року 
№ 
з/п 

Назва показника 
Одиниця 

вимірювання 
Сума 

1 
Кількість ліцензій на здійснення банківських 
операцій 

штук 176 

2 Кількість банків у стадії ліквідації штук 18 
3 Обсяг активів банківської системи млрд. грн. 942,1 
4 Приріст з початку року активів млрд. грн. 61,8 
5 Зростання вкладень у цінні папери  млрд. грн. на 44,2 
6 Зростання зобов’язань банків  млрд. грн. на 19,6 
7 Зобов’язання банків млрд. грн. 804,4 
8 Зростання коштів клієнтів банків млрд. грн. 89,6 

9 
Приріст власного капіталу банківської системи 
України 

млрд. грн. на 22,6 

10 Власний капітал банківської системи України млрд. грн. 137,7 
11 Збільшення обсягу статутного капіталу банків млрд. грн. на 26,67 
12 Збиток  млрд. грн. 13,0 
13 Облікова ставка НБУ % на рік 7,75 

14 
Зменшення кредитних ставок банків у 
національній валюті  

% 
з 19,6 
до 15,0 

15 
Зростання обсягу кредитів, наданих суб’єктам 
господарювання 

% на 7,0 

16 
Зменшення обсягу кредитів, наданих фізичним 
особам 

% на 16,2 

 
З початком фінансової кризи внаслідок зменшення тимчасово вільних 

коштів банків, введення обмежень на кредитування, зростання вартості 
кредитних ресурсів спостерігалося уповільнення темпів споживчого 
кредитування [2]. Впровадження кредитування фізичних осіб потребує 
системного підходу, тому що належить до системних банківських продуктів  
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Як правило, коли мова йде про проблеми впровадження кредитування в 
нашій країні, насамперед вказують на відсутність правової бази для такого 
кредитування. Це справді надзвичайно складна проблема. ЇЇ особливість 
полягає у тому, що деякі засадні моменти створення необхідного правового 
поля для кредитування лежать у політичній площині. Утім, окрім законодавчо-
правових, не менш важливими є економічні чинники, які безпосередньо 
впливають на успішне запровадження і розвиток кредитування. Зважаючи на 
нинішній стан економіки держави, ці проблеми можуть надовго загальмувати 
розвиток кредитування фізичних осіб в Україні. 

Аналіз практики кредитування індивідуальних клієнтів в Україні 
дозволив нам зробити ряд висновків. Перш за все сучасна практика 
кредитування населення різними комерційними банками має ряд загальних 
особливостей, які властиві початковому етапу розвитку споживчого 
кредитування в Україні. 

По-перше, відомо що в умовах монобанківської системи ні банки, ні тим 
більше ощадні каси кредитуванням населення не займались. Як наслідок 
відносно нова практика кредитування фізичних осіб насичена проблемами. 

До числа останніх можна віднести: 
 недоліки процесу кредитування (наприклад, аналіз кредитоспроможності 

індивідуальних позичальників, якщо він взагалі проводиться, носить, як 
правило, формальний характер; складність процедури оформлення видачі 
позики; складнощі із забезпеченням повернення кредитів: нерідкість 
випадків нецільового використання позик або несвоєчасного погашення 
населенням заборгованості перед банком); 

 використання готівкових коштів при видачі і погашенні позики, що не 
сприяє економії витрат обігу; 

 відсутність економічно обґрунтованої процентної політики; 
 проблеми законодавчого характеру (відсутність необхідних законів і 

наявність законів невисокої якості) та ін; 
 відносно вузький (в порівнянні із західною практикою) спектр видів 

споживчих позик. 
По-друге, складна ситуація в країні (політична та економічна 

нестабільність) накладає свій відбиток на розвиток кредитних відносин банків з 
населенням. Аналіз ринку, проведений з точки зору рівня доходів населення, 
купівельної спроможності, забезпечення банківськими з установами в 
регіональному аспекті показав, що питання розвитку несе в собі певні ризики: 
ризик різкого знецінення цінних паперів, прийнятих в забезпечення позики, 
втрати майна клієнта в результаті стихійного лиха і т.д., шахрайства з боку 
позичальника, вибуття останнього з постійного місця проживання в невідомому 
напрямку і т.д. Тим не менше, в умовах фінансової кризи, яка вразила 
банківську систему, важливою характеристикою сучасного стану ринку 
кредитів є можливість забезпечити великий рівень повернення кредитів за 
споживчими позиками, ніж по позиках, наданих підприємствам і організаціям. 
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Банкам України доцільно використовувати досвід зарубіжних країн для 
здійснення споживчого кредитування 
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БАЗЕЛЬСЬКИЙ КОМІТЕТ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВ: 
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Сьогодні у світі практично не існує держав, які, здійснюючи свою 

внутрішню та зовнішню політику, не співпрацювали б з іншими державами 
безпосередньо або через відповідні міжнародні організації. Успішне 
функціонування значною мірою залежить від здатності оперативно та 
ефективно адаптуватися до різноманітних зовнішніх та внутрішніх ризиків, 
формування конкурентного середовища, наповнення кредитного ринку всім 
спектром банківської продукції, забезпечення нормативів щодо статутного 
капіталу, забезпечення правової бази консолідованого нагляду. Всі процеси що 
відбуваються, необхідно аналізувати з урахуванням досвіду зарубіжних 
банківських систем і загальносвітових тенденцій, а зокрема в контексті 
інтеграції – правової бази ЄС [1, с. 27]. Слід опрацьовувати нові стандарти і 
технології. Передусім йдеться про рекомендації Базельського комітету із 
банківського нагляду 2004 р., відомі як Базель ІІ та Базель ІІІ 2010 р.  

Питанням дослідження та вивчення стандартів Базельського комітету з 
банківського нагляду, їх запровадження та визначення ефективності в 
банківських системах присвячено багато праць не лише вітчизняних, 
закордонних науковців, дослідників та банківських спеціалістів, але й фахівців 
світових фінансових організацій, таких, як Світовий банк або Міжнародний 
валютний фонд. Особливу зацікавленість представляють праці А. Лемана, С. 
Волтера, П. Боднарчука, І. Ларіонової, А. Тавасієва, В. Міщенка, С. 
Хвалінського та інших. 

 Базельський комітет з питань банківського нагляду при Банку 
міжнародних розрахунків (“Committee on Banking Supervision of the Bank for 
international Settlements”) засновано в м. Базель у 1974 р. центральними банками 
та органами нагляду провідних держав світу – США, Канади, Японії, 
Об’єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії, Федеральної 
Республіки Німеччини, Франції, Італії, Нідерландів, Бельгії, Швейцарії. Згодом 
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до них приєдналися Люксембург, Швеція та Іспанія (Європейська Комісія бере 
участь в роботі на правах спостерігача).  

Основне завдання Комітету полягає у впровадженні високих та єдиних 
стандартів у сфері банківського регулювання та нагляду. З цією метою Комітет 
випускає директиви та рекомендації для органів нагляду держав-членів. 
Зазначені рекомендації не є обов’язковими до виконання, проте в більшості 
випадків знаходять своє відображення в національному законодавстві держав-
членів (та не тільки, наприклад, “Базель І” запроваджено в більше ніж 100 
країнах), оскільки опрацьовуються у співробітництві із банками та органами 
нагляду з усього світу. В ЄС вони також використовуються для взаємної 
інтеграції держав-членів Союзу.  

Основними документами Базельського комітету вважаються “Базель І” 
1988 року та “Базель ІІ” 2004 року.  

Базель І у редакції 1988 року містив три основні постулати:  
1) капітал банку складається з основного та додаткового;  
2) банки повинні утримувати капітал для покриття кредитного ризику. 

Кредитний ризик оцінювався за допомогою вагових коефіцієнтів ризику;  
3) в будь-який момент часу співвідношення між капіталом банку та його 

активами, взятими з урахуванням коефіцієнта кредитного ризику, не повинно 
бути меншим ніж 8 %.  

Перше, що привертає увагу в Базелі ІІ, – це поділ документа на чотири 
частини та три компоненти. 

Перший компонент (мінімальні вимоги до рівня капіталу). Для того, щоб 
банки і наглядові органи могли використовувати підхід, найбільш відповідний 
характеру ділової активності кожного банку і системам його внутрішнього 
контролю, в рамках першого компонента Базеля II передбачено наступні 
методи оцінки кредитного ризику:  

1) в рамках стандартизованого підходу до оцінки кредитного ризику 
банки, здійснюючи менш складні форми позикових операцій і кредитного 
андерайтингу, а також простіші структури внутрішнього контролю, можуть 
використовувати зовнішні джерела оцінки кредитного ризику для визначення 
кредитної якості позичальників в цілях підтримки капіталу на рівні, потрібному 
наглядовими органами;  

2) банки, здійснюючи складніші операції, що використовують 
вдосконалені системи оцінки ризиків, можуть (за наявності дозволу 
наглядового органу) вибрати одну з двох форм підходу до оцінки кредитного 
ризику, засновану на використанні методик внутрішньої оцінки ризиків 
(“internal ratings-based” (IRB) approach). В рамках IRB-підходу банки частково 
використовують власні системи оцінки кредитного ризику позичальників для 
визначення необхідної величини капіталу [2]. 

Базель II встановлює чіткі вимоги до капіталу відносно ризику в 
діяльності банку, обумовленого помилками у внутрішніх системах, процесах, 
діях персоналу, або зовнішніми подіями, такими як, наприклад, стихійні лиха. 
Розрахунок необхідності в капіталі для покриття операційного ризику може 
проводитися одним з трьох наступних способів:  
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1) базовий індикативний підхід (БІП, Basic Indicator Approach), відповідно 
до якого потреба в капіталі розраховується у відсотках від середнього валового 
річного доходу за три роки;  

2) стандартизований підхід (СП, Standardized Approach), що базується на 
діленні операцій банку на вісім так званих бізнес-ліній і визначенні потреби в 
капіталі для кожної з них;  

3) альтернативні підходи (ПП, Advanced Measurement Approach), 
розроблені банками в рамках, заснованих на кількісних і якісних критеріях 
внутрішніх систем вимірювання операційного ризику.  

Другий компонент (Поточний контроль). Базель II встановлює 
необхідність здійснення ефективного наглядового процесу за внутрішніми 
системами оцінки ризиків. Цей процес направлений на підтвердження того 
факту, що керівництвом банку виносяться адекватні рішення про рівень ризику 
і, відповідно, величина капіталу, що створюється банком для їх покриття, є 
достатньою.  

Третій компонент (Ринкова дисципліна). Піднімає значущість ринкової 
дисципліни в цілях розумного управління банками шляхом підвищення ступеня 
відкритості офіційної звітності. Цей компонент визначає перелік інформації, 
яка підлягає публічному розкриттю, що дозволяє точніше оцінити адекватність 
капіталізації банку [2]. 

Перший компонент істотно підвищує ефективність мінімальних вимог до 
капіталу, другий і третій компоненти є інноваційними доповненнями у сфері 
нагляду за капіталом. Слід зазначити, що в Україні повністю стандартів Базеля 
ІІ ще не затвердили, але вже розробляється система Базель ІІІ. 

Передбачається, що нові вимоги Базеля ІІІ будуть спрямовані на 
регулювання банківської діяльності як мінімум у 27 країнах, що є членами 
Базельського комітету або офіційно проголосили про дотримання його вимог. 

Вони мають упроваджуватися поступово й поетапно – протягом 2013–
2019 років. У першу чергу, починаючи з січня 2013 року до кінця 2014-го, 
планується провести реформу вимог щодо структури активів і капіталу банків. 
Водночас буде посилено вимоги щодо частки акціонерного капіталу в структурі 
загального регулятивного капіталу, які мають бути виконані до січня 2019 року. 

Поступове підвищення якості капіталу шляхом вилучення певних 
компонентів, які нині враховуються в основному капіталі, має статися 
починаючи із січня 2014 року до січня 2018-го. Зрештою, запровадження так 
званих буферів збереження капіталу та контрциклічного буфера розпочнеться у 
січні 2016 року й завершиться у січні 2019-го [3]. 

Крім зазначених вище змін, вимоги Базеля ІІІ передбачають 
запровадження трьох нових коефіцієнтів –коефіцієнта лівериджу та двох 
окремих коефіцієнтів ліквідності. Отже, впродовж наступного десятиріччя має 
бути сформована суттєво вдосконалена система банківського регулювання. 

Одними з найголовніших цілей запровадження «Базеля ІІІ» в нашій країні 
є приведення банківського регулювання та нагляду до міжнародних стандартів 
та забезпечення стабільності вітчизняної банківської системи, підвищення її 
спроможності протистояти всіляким кризовим явищам. При цьому, процес 
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запровадження рекомендацій «Базеля ІІІ» є доволі тривалим.  Даний процес 
також передбачає і значну, ґрунтовну, комплексну підготовчу роботу з боку 
державних органів і, в першу чергу, з боку Національного банку України, на 
який покладено функції з державного регулювання банківської діяльності. Ця 
підготовча робота включає не лише внесення змін до нормативно-правової 
бази, а й вдосконалення та зміну засад регулювання та нагляду, розробку 
методичних засад оцінки ефективності «Базеля ІІІ», ризиковості вітчизняної 
банківської системи, тощо. Водночас, процес запровадження рекомендацій 
«Базеля ІІІ» не повинен бути відокремленим і повинен здійснюватись в межах 
стратегічних завдань та цілей розвитку вітчизняної банківської системи. І саме 
цей аспект є найбільш актуальним для подальшого вивчення та дослідження. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

В УКРАЇНІ 
 

На даний час споживчі позики надаються індивідуальним позичальником 
різними комерційними банками. При цьому до основних факторів, які 
вживають на вибір форми кредитного договору в умовах кредитування, можна 
віднести макроекономічні фактори (загальна економічна і політична 
нестабільність, рівень офіційної процентної ставки НБУ, інфляційні очікування 
населення, купівельна спроможність гривні, її стабільність, розвинутість 
валютного і фондового ринків, кон’юнктура ринку позичкових капіталів і т.д.) і 
мікроекономічні фактори, які діють на рівні банку та його клієнта 
(конкурентноздатність банку, ризики, які відчуває він та його клієнти, 
платоспроможність клієнта, якість забезпечення позики, чи є клієнт постійним 
клієнтам банку, чи має постійне джерело доходів і т.д.) Ці та багато інших 
факторів приймає до уваги банк при розробці своєї кредитної політики, яка 
визначає строки кредитування, рівень взаємних процентних ставок та інші 
умови кредитування [1]. 

Формування ресурсної бази відбувається шляхом проведення пасивних 
операцій, які є вихідними в діяльності комерційних банків, оскільки банк, як 
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правило, спочатку формує ресурси, а потім розміщує серед позичальників на 
різних умовах з метою отримання доходу. Серед пасивних операцій 
комерційного банку найбільше значення для залучення грошових коштів має 
формування депозитів, тобто внесків грошових коштів окремими особами і 
суб'єктами господарської діяльності. 

Актуальність проблеми управління проблемними активами банків 
знайшла відображення в низці публікацій вітчизняних та іноземних науковців і 
практиків. Зокрема, значний внесок у розкриття цієї теми зробили В. 
Герасименко та Р. Герасименко, О. Дзюблюк, Г. Карчева, В. Крилова, Л. 
Примостка, В. Міщснко, І. Нідзельська, Х. Мінскі, Б. Моісеєв, О. Лаврушин та 
інші вчені [2]. Проте дослідження наукових джерел та аналіз сучасної практики 
ризик-менеджменту показує, що питання управління проблемними активами 
вітчизняних банків ще не вирішені повною мірою. У наукових працях 
фрагментарно досліджуються методи управління проблемними активами. У 
зв'язку з цим виникає необхідність подальшого вдосконалення роботи банків з 
проблемними активами та поліпшення систем кредитного ризик-менеджменту 
загалом. Адже якість активів відображає якість банківської діяльності загалом 
та її цільові орієнтації на перспективу. 

Широке впровадження в практику роботи комерційного банку вкладів 
фізичних осіб є найважливішим напрямом зміцнення і підвищення стійкості 
ресурсної бази. Вклади фізичних осіб - це найбільш стійка частина , яка 
мобілізується банком. Чим більше число клієнтів обслуговується банком, тим 
більша частина ресурсів може бути використана для банківських операцій. 
Необхідно відзначити те, що не дивлячись на економічну нестабільність в 
нашій країні, сума вкладів не знижується, а навіть навпаки зростає. 

Розглядати значення обслуговування фізичних осіб для комерційного 
банку потрібно з декількох позицій, наприклад з точки зору прибутковості. 
Сама назва «комерційний банк» говорить за себе - банки, практично, не 
проводять операції, які не приносять доходу, і обслуговування фізичних осіб не 
є винятком. Комерційні банки за проведення операцій отримують доходи: за 
кредитними операціями - відсотки за користування кредитом, за надання 
посередницьких та інших послуг - комісійна винагорода та інші доходи.  З 
рештою, всі ці доходи формують прибуток комерційного банку. 

В умовах ринкових відносин роль операцій із залучення коштів фізичних 
осіб у комерційні банки повинна зрости. Правильна ефективна організація цих 
операцій необхідна для забезпечення нормальної банківської діяльності на 
комерційних засадах, регулювання грошової маси в країні, успішного 
здійснення традиційних банківських операцій, особливо безготівкових 
розрахунків, розширення послуг клієнтам і послуг, в кінцевому рахунку, 
переходу до комплексного банківського обслуговування. 

озглядати значення обслуговування фізичних осіб необхідно з точки зору 
підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських 
послуг. Обслуговуючи фізичних осіб, комерційний банк повинен орієнтуватися 
на надання якісних, конкурентоспроможних послуг, акцентуючи свою увагу на 
обслуговуванні клієнтів, введення нових форм роботи з ними. Комерційний 
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банк повинен докладати всіх зусиль, щоб надані їм послуги були ефективними, 
сприяючи тим самим стабільності і процвітання, як самого банку, так і його 
клієнтів. 

Аналіз вітчизняного та закордонного досвіду особливостей участі банків 
у кредитних правовідносинах дозволив виявити сім спеціальних принципів 
регулювання банківського кредитування фізичних осіб: захист прав кредиторів; 
кредитоспроможність позичальника; забезпечення банківського кредиту; 
мінімізація кредитних ризиків банку; цільове використання банківського 
кредиту; прибутковість кредитних операцій банку; відповідальність 
позичальника за повернення кредиту. 

Як свідчить аналіз сучасного стану кредитування в Україні, на жаль, 
відсутній системний підхід до реалізації зазначених вище принципів. Тому, з 
нашої точки зору, перш за все, необхідно впровадити спеціальне законодавство, 
яке б на комплексній основі закріпило систему норм, спрямованих на 
імплементацію цих принципів на основі концепції пріоритету прав та інтересів 
банків-кредиторів. Одним з основних завдань законодавства про банківський 
кредит є регламентація переддоговірних відносин з приводу надання кредиту як 
одного з ключових аспектів забезпечення практичної реалізації принципів 
правового регулювання банківського кредитування. Переддоговірні відносини 
у сфері банківського кредитування фізичних осіб – це комплекс організаційно-
правових та фінансово-економічних заходів, що здійснюються банком і 
потенційним позичальником до моменту укладення кредитного договору і 
спрямовуються на перевірку кредитоспроможності потенційного позичальника, 
характеру запропонованого ним забезпечення та аналіз на цій основі 
кредитного ризику банку [3]. 

Але, аналізуючи кредитування фізичних осіб, слід також відмітити, що 
удосконалення його організаційного та фінансово-економічного механізму 
дозволить реалізувати величезні можливості цього виду кредитування 
піднесення соціального добробуту населення, особливо в частині придбання 
житла, як способу зменшення напруги в цій сфері, зокрема: 

1 Розширити і вдосконалити організаційно-правову та фінансово-
економічну основу банківського кредитування фізичних осіб на партнерських 
засадах в системі банк – фізична особа. 

2. Забезпечити конкретизацію кредитних схем, їх вибіркову динамічність 
та підвищити надійність кредитування на основі заходів стимулювання 
розвитку цього виду кредитування. 

3. Удосконалити механізм оцінки кредитоспроможності позичальника та 
забезпечити зменшення ризику кредитування фізичних осіб. 

Реалізація цих, а також заходів щодо впровадження спеціального 
законодавства буде сприяти зростанню масштабності та якісного рівня 
банківського кредитування як запоруки прискорення темпів соціально-
економічного розвитку держави. 
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       ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО ДЕПОЗИТНОГО РИНКУ НА 
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 
В наш час в Україні банківська система розвивається, змінюються також і 

методи оцінки ефективності діяльності комерційного банку. Показники, що 
показують рівень та якість доходів, витрат та прибутку замінюються на нові – 
більш сучасні, які краще відповідають сучасним вимогам. Банківська система 
України знаходиться на етапі якісного зростання, що визначається 
загостренням конкуренції і посиленням вимог до діяльності банківських 
інститутів, що визначає необхідність розробки ефективної депозитарної 
політики з метою залучення потенційних клієнтів.  

Теоретичні концепції, присвячені проблематиці депозитної діяльності 
банків, ускладнюються та диференціюються разом зі зміною умов 
функціонування і обігу позичкового капіталу. Значні розробки у вивченні 
депозитів у складі ресурсної бази сучасних банківських інститутів здійснили 
такі зарубіжні економісти як Г. Айленбергер, Р. Еллер, П. Роуз, що аналізували 
проблеми формування депозитних вкладів у структурі ресурсної бази 
комерційного банку з двох позицій: управління банківським капіталом і 
управління зобов’язаннями банку. Проблема формування ефективної 
депозитної політики комерційних банків присвячені дослідження вітчизняних 
економістів, зокрема В. Антонюка, О. Васюренко, О. Дмітрієва, Д. Олійника, Н. 
Парасія-Вергуленко та інших.  

Віддаючи належне науковим напрацюванням вітчизняних та зарубіжних 
вчених з даної проблематики, слід зауважити, що існує потреба в її подальшому 
дослідженні. Це обумовлено недостатнім рівнем розробки окремих питань 
щодо оптимального співвідношення депозитних інструментів та особливість 
формування депозитної політики в умовах зростаючої конкуренції. 

Важливим чинником зростання обсягів депозитного ринку в Україні є 
зростання грошових доходів юридичних та фізичних осіб, що за умови 
відсутності фінансового ринку, як альтернативи інвестування визначає 
депозитні вклади як головне джерело портфеля активів. За цих умов особлива 
увага звертається на фінансові аспекти діяльності банку. Відповідно 
ефективність управління та функціонування комерційного банку в значній мірі 
визначається ефективністю реалізації депозитної політики.  

Досвід країн з розвиненою ринковою системою підтверджує, що 
головною функцією комерційних банків є сприяння мобілізації заощаджень 
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суб’єктів господарювання, спрямування їх у напрямку найефективнішого 
використання, опосередковано збільшуючи загальну масу інвестицій та 
потенціал економічного зростання. Необхідними умовами для створення 
ефективної банківської системи в Україні є можливість та практичне 
здійснення переливу фінансових коштів між суб’єктами господарювання, 
надання споживачам свободи вибору між різними об’єктами розміщення 
тимчасово вільних грошових коштів, а також надання рівних прав усім, хто 
пред’являє попит на кредитні ресурси. 

Розвиток банківської системи спричинив загострення конкуренції між 
комерційними банками за ресурси та ефективні напрямки їх розміщення. Це 
призвело до поступового зниження прибутковості банківської діяльності. Тепер 
для успішного функціонування та розширення діяльності банківської установи 
недостатньо залучати кошти за нижчою ціною, а розміщувати за вищою, для 
цього необхідно створювати ефективну систему менеджменту банку. Для 
підтримки своєї конкурентоспроможності банки вимушені пропонувати своїм 
клієнтам все нові послуги, застосовувати різноманітні фінансові інструменти та 
розширювати свою діяльність. 

Існує пряма залежність між заощадженнями, споживанням і депозитною 
політикою. Кожен комерційний банк включає в механізм банківського 
менеджменту необхідність розробки і реалізації депозитної політики. 

Депозитна політика комерційного банку виступає складовою 
банківського менеджменту, це комплекс заходів по формуванню депозитного 
портфеля, а також різноманітні форми та методи щодо реалізації конкурентних 
позицій на ринку депозитних послуг з метою забезпечення необхідних обсягів 
депозитних послуг.  

На сьогодні обсяг готівки на руках у населення є досить значним, і ті 
комерційні банки, які зможуть запропонувати індивідуальним вкладникам 
більший комплекс високоякісних послуг, отримають у своє розпорядження 
значні суми додаткових ресурсів. Розвиток таких послуг вимагає від 
банківських установ нових підходів до встановлення форм депозитних 
рахунків, впровадження нової техніки та технології ведення банківських 
операцій із застосуванням різноманітних засобів. Це дозволило б повніше 
задовольнити потреби клієнтів банку у різноманітних послугах, поліпшити 
якість обслуговування, підвищити зацікавленість фізичних осіб у розміщенні 
своїх коштів на поточних рахунках в банку і таких чином залучити нових 
вкладників. 

Як перспективний напрям удосконалення депозитних операцій можна 
запропонувати розширення кола депозитних рахунків клієнтів з різноманітним 
режимом функціонування, що надаватиме вкладникам банку додаткові 
можливості по використанню своїх коштів із прийнятним рівнем доходів. У 
відносинах комерційних банків з різними групами клієнтів, як з фізичними 
особами, так і з юридичним, доцільно було б використовувати депозитні 
рахунки, що мають змішаний режим функціонування.  

З метою оптимізації депозитного портфеля та для забезпечення більшого 
надходження коштів на строкові та ощадні депозити можна рекомендувати 
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спрощення режиму функціонування відповідних рахунків, тобто порядку 
зарахування коштів на вклади, видачі готівки та перерахування з депозитних 
рахунків. Слід більш широко застосовувати строкові вклади з додатковими 
внесками, а також скоротити обмеження на здійснення розрахунків із 
використанням коштів, що містяться на ощадних та строкових депозитах. У 
перспективі чітке розмежування різних видів депозитів – до запитання, 
строкових, ощадних – буде поступово зникати, що підтверджується досвідом 
комерційних банків розвинених країн, де все більше розширюється сфера 
застосування змішаних типів рахунків. 

Ефективним методом додаткового залучення комерційними банками 
коштів на депозити може стати застосування комплексного обслуговування 
клієнтури. Крім традиційного кредитно-розрахункового та касового 
обслуговування, надання різноманітних консультацій сприятимуть збільшенню 
обсягів кредитних ресурсів банку, забезпечуючи йому належний рівень 
прибутковості при здійснені активних операцій. 

Депозитна політика повинна бути взаємопов’язаною із кредитною 
політикою і забезпечувати реалізацію останньої. Саме такий підхід на сьогодні 
може забезпечувати ліквідність, фінансову стійкість і одночасно прибутковість 
комерційного банку. 

Зростання конкуренції на депозитному ринку за умови одночасного 
зниження відсоткової ставки визначає необхідність для банківських інститутів 
запровадження якісно нових депозитних інструментів, використання яких  
забезпечує клієнтам банку можливість їх реалізації як фінансових активів при 
здійсненні кредитних операцій. У подальшому це стане передумовою для 
використання депозитних інструментів на фондовому ринку.       
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ОСОБЛИВОСТІ МОНЕТАРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ 
 
Грошова маса — це сукупність залишків грошей у всіх їх формах, які є в 

розпорядженні суб'єктів грошового обігу на певний момент. Для визначення 
обсягу та структури грошової маси застосовується відповідний набір грошових 
агрегатів (це визначено законодавством, відповідно до ступеня ліквідності, 
специфічне угруповання ліквідних активів).[3] 

Складність структуризації маси грошей за ступенем ліквідності дає змогу 
визначити різні за складом і обсягом показники, що називаються грошовими 
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агрегатами. Грошовий агрегат – це показник обсягу і структури грошової маси. 
Дослідженням грошової маси займались такі вітчизняні вчені як Круш П. 

В., Щетинін А. І., Колодізєв О. М., Алєксєєв І. В., Михайловська І. М. та інші. 
Основними завданнями роботи є провести аналіз стану грошової маси, 

також проаналізувати обсяги грошової маси, динаміку її зміни протягом 2011 – 
2012 років, з’ясувати методи і засоби НБУ щодо регулювання обсягу її 
пропозиції в економіці. 

Гроші обслуговують потреби економіки, опосередковуючи рух товарів і 
доходів у сферах виробництва, розподілу, обміну та споживання національного 
продукту. Обслуговування потреб економіки грішми потребує, щоб кількісна 
їхня маса і структура в обігу відповідала потребам функціонування економіки. 
Тому грошовий обіг в усіх його секторах має забезпечуватися певною кількістю 
грошей - грошовою масою. Обсяг грошової маси має важливе значення для 
діяльності центрального банку та грошово-кредитного регулювання економіки 
країни. Зміна маси грошей, що циркулює в економічній системі, може суттєво 
вплинути на реальний випуск продукту, рівень цін, зайнятість тощо. 

У статистичній практиці України визначаються і використовуються для 
цілей аналізу і регулювання чотири грошові агрегати: М0, М1, М2, М3. Дані 
агрегати визначаються НБУ. 

Агрегат М0 включає готівку в обігу (банкноти, казначейські квитки, 
монети). Готівка в касах банків сюди не входить. Агрегат М1 складається з 
агрегату М0 і коштів на поточних рахунках банків, які можуть бути негайно 
використані їх власниками для здійснення платежів у безготівковій формі без 
попередження банків, тобто запаси коштів на поточних рахунках та ощадних 
рахунках до запитання. 

Агрегат М2 містить агрегат M1, термінові й ощадні депозити в 
комерційних банках, а також короткострокові державні цінні папери. Державні 
цінні папери не функціонують як засіб обігу, однак можуть перетворитися на 
чекові гроші або готівкові рахунки. 

Агрегат М3 включає агрегат М2 та довгострокові приватні депозитні й 
ощадні сертифікати в спеціалізованих кредитних установах, а також цінні 
папери, що обертаються на грошовому ринку. Частка цього агрегату є 
незначною. 

Між агрегатами має зберігатися рівновага, інакше відбувається 
порушення грошового обігу. Практика показує, що рівновага настає за умови, 
коли М2 > М1. Вона зміцнюється, якщо М2 + М3 > М1.[4] 

Аналізуючи стан монетарної бази протягом січня-вересня 2012 року 
можна сказати, що відбулося її збільшення на 3,4 % – до 247,9 млрд. грн., а в 
аналогічному періоді минулого року приріст монетарної бази становив 3,8 %, – 
до 234,4 млрд. грн. Якщо порівнювати ІІІ квартали 2012-2011 років, то ми 
спостерігаємо збільшення монетарної бази у 2012 році на 13,5 млрд. грн. або на 
5,8% [1, c. 11]. 

Такий приріст монетарної бази, з одного боку,  є цілком достатнім для 
обслуговування процесів економічного розвитку в умовах певного 
уповільнення зростання ВВП, з іншого – не провокує накопичення монетарних 
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ризиків стабільності грошової одиниці. 
Обсяг монетарної бази розглядатиметься як операційний орієнтир 

грошово-кредитної  політики на 2013 рік. Уряд прогнозуючи макроекономічні 
показники виділяє два сценарії розвитку економіки, за якими приріст обсягу 
монетарної бази у 2013 році становитиме відповідно 8% чи 6%.  

Також відбулося збільшення грошового мультиплікатора з 2,83 станом на 
1 жовтня 2011 року до 2,95 станом на 1 жовтня 2012 року, тобто на 0,12 або на 
2,4%. Це було спричинено посиленням здатності грошово-кредитної системи 
перерозподіляти наявні кошти та забезпечує більш прискорений темп 
збільшення грошової маси порівняно з монетарною базою.  

Грошова маса за січень – вересень 2012 року збільшилася на 6,7 % – до 
731,7 млрд. грн. порівняно з 10,8 % –  до 662,3 млрд. грн. в попередньому. 
Грошова маса в поточному періоді збільшилася як за рахунок готівкової так і  
депозитної складових. 

Згідно основних засад грошово-кредитної політики на 2013 рік 
збільшення грошової маси у 2012 році становило 5,2 %, а у 2011 році - 14,7% 
(за підсумками другого кварталу). Тобто в 2012 році відбулося зниження темпу 
приросту грошової маси на 9,5%. Тобто ми бачимо значне уповільнення 
зростання грошової маси у поточному році. Зокрема, обсяг готівки поза 
банками протягом січня – вересня 2012 року збільшився на 3,7 % – до 199,8 
млрд. грн., а протягом січня – вересня 2011 року збільшився на 3,8 % – до 189,9 
млрд. грн., тобто на 9,9 млрд. грн. або на 5,3% у ІІІ кварталі 2012 порівняно з ІІІ 
кварталом 2011 року. [2, c. 8] 

Загальний обсяг депозитів за січень – вересень 2012 року збільшився на 
8,2 % – до 529,3 млрд. грн., а протягом аналогічного періоду минулого року -  
збільшився на 13,3 % – до 468,9 млрд. грн. Порівнюючи два періоди різних 
років можна прослідкувати збільшення обсягу депозитів на 60,4 млрд. грн. або 
на 12,9%.  

За підсумками січня – вересня 2012 року обсяг депозитів фізичних осіб 
збільшився на 14,0 % – до 350,4 млрд. грн., протягом аналогічного періоду 
минулого року – на 10,7 %. З огляду на погіршення ринкових очікувань, 
починаючи з червня 2012 року, у структурі приросту депозитів фізичних осіб 
почали домінувати депозити в іноземній валюті. За підсумками січня – вересня 
2012 року депозити фізичних осіб в іноземній валюті збільшилися на 14,8 %, 
тоді як у національній – на 13,2 %, в періоді січня – вересня 2011 року - 11,6 % 
та 9,8%. [1, c. 11-12]. 

У відповідності з засадами грошово-кредитної політики обсяг депозитів 
фізичних осіб за 2011 рік збільшився на 13,1%,а за січень-липень 2012 року – на 
11,3%. При чому вклади в національній валюті зростали більшими темпами 
порівняно з депозитами в іноземній валюті. 

У січні – вересні 2012 року обсяг депозитів юридичних осіб зменшився на 
1,5 % (до 178,9 млрд. грн.), у тому числі в національній валюті – на 0,9 %, в 
іноземній – на 2,8 %. А в січні – вересні 2011 року обсяг депозитів юридичних 
осіб збільшився на  18,4 %, в тому числі в національній валюті – на 14,6%, а у 
іноземній валюті – на 27,4%. Тобто, спостерігається негативна тенденція в 
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обсягах депозитів юридичних осіб. [2, c. 7-8] 
Питома вага довгострокових депозитів у їх загальному обсязі за станом 

на 01 жовтня 2012 року збільшилася до 35 % з 33 % за станом на початок 
поточного року. Збільшення довгострокових депозитів за січень – вересень 
2012 року становило 13,5%.  Це було спричинено оптимізацією Національним 
банком України вимог з формування обов’язкових резервів в напрямі 
стимулювання банків до залучення довгострокових коштів. 

Головними проблемами, які пов’язані з регулюванням грошової маси в 
Україні є: проблема неоптимальної структури грошової маси, розв'язання якої 
допоможе здійснювати дієвий контроль за монетарними агрегатами та 
проведення ефективної монетарної політики; непередбачуваність регулювання 
грошової маси в умовах доларизації економіки; проблема прогнозування як 
грошової маси в цілому, так і монетарних агрегатів зокрема, яка виникає через 
неможливість оцінки деяких факторі, що суттєво впливають на розмір грошової 
маси; проблема визначення та непередбачуваності попиту на гроші, що 
викликано як слабкістю наукового інструментарію так і недостовірністю 
інформації щодо ефективності економічної діяльності; проблема рівня 
збалансованості грошового обігу в зв'язку з макроекономічними показниками 
розвитку; проблема неузгодженості бюджетної та грошово-кредитної політики. 

Таким чином, аналізуючи тенденції зміни грошової маси протягом ІІІ 
кварталу 2011 року та ІІІ кварталу 2012 року, можна зазначити позитивну 
тенденцію збільшення загального обсягу депозитів у ІІІ кварталі 2012 року, але 
негативним є те, що збільшення відбулося за рахунок позитивної зміни обсягів 
депозитів фізичних осіб. Позитивним явищем є збільшення обсягу 
довгострокових депозитів у 2012 році, що спричинене оптимізацією 
Національним банком України вимог з формування обов’язкових резервів. Ще 
одним негативним явищем є збільшення обсягу готівки поза банками у ІІІ 
кварталі 1012 року, порівняно з аналогічним періодом попереднього року.  

Більша частина 2011 року, в умовах існування суттєвих ризиків для 
цінової стабільності, визначалася помірною грошово-кредитною політикою. Це 
було зумовлено неоднорідністю макроекономічної динаміки. Але у зв’язку із 
закріпленням позитивної тенденцій у динаміці споживчих цін у 2012 році 
грошово-кредитна політика характеризувалась стимулюючою спрямованістю. 
Для неї являлось характерним вжиття заходів, спрямованих на сприяння 
економічного зростання через створення умов для активізації кредитної 
діяльності банків  

У зв’язку з вирішенням проблеми необхідності регулювання грошової 
маси діяльність НБУ у короткостроковій перспективі повинна спрямовуватися 
не тільки на досягнення цінової стабільності, а й на сприяння стабільності 
банківської системи та підтримку економічної політики Кабінету Міністрів 
України, спрямованої на економічне зростання. У тому числі НБУ у межах 
своїх можливостей сприятиме зростанню обсягів кредитування реального 
сектору економіки, що забезпечується регулюванням грошової пропозиції. 
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ПРИЙНЯТТЯ НОВОГО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ ТА ЙОГО ВПЛИВ 

НА ТІНЬОВИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 

Податковий кодекс України — закон України, який регулює відносини, 
що виникають у сфері справляння податків і зборів. Він визначає вичерпний 
перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх 
адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, 
компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових 
осіб під час здійснення податкового контролю, відповідальність за порушення 
податкового законодавства [2]. 

Новий податковий кодекс набрав чинності 1 січня 2011 року, його зміст 
був надрукований в газеті «Голос України» № 229 від 04.12.2010. 

В новому податковому законодавстві, порівняно із попереднім, відбулися 
деякі зміни. Деякі науковці розцінюють їх позитивно, інші – навпаки, 
вважають, що дані зміни негативно вплинули на стан економіки. 

Дослідженням проблеми тінізації економіки України та впливу на це 
нового податкового законодавства займаються такі економісти як О. Клименко, 
Т. Оттен, Ж. Зукоскі, Л. Козаченко, А. Кінах, В. Рой, Д. Гетманцев, І. Сухомлин 
та інші. 

Метою статті є проведення аналізу зміни тіньового сектору економіки та 
дослідження впливу нового податкового законодавства на нього. 

На думку науковців загальна недовіра щодо витрат державних грошей, 
корупція, вибіркове правозастосування і непослідовне трактування податкового 
законодавства призводять до того, що від 30 до 53 відсотків з того, що виробляє 
країна, залишається в тіні, не декларується і не обкладається податками. Ця 
сума становить від 50 млрд. доларів до 80 млрд. доларів щорічно. Це практично 
у два рази більше ніж до прийняття нового податкового кодексу. 

Такі висновки є протилежними за змістом заяві начальника Податкової 
служби України Олександра Клименка, який нещодавно сказав, що податкові 
надходження зросли більш ніж на 35% в 2011 році в порівнянні з попереднім 
періодом і, що його відомство успішно почало приборкування тіньової 
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економіки. Також експерти говорять, що новий Податковий кодекс є кроком у 
правильному напрямку для полегшення життя бізнесу.  

На думку Томаса Оттена, директора Оттен Консалтинг, що консультував 
німецькомовних клієнтів на ринку України протягом 5 років, комерційний та 
податковий облік стали більш тісно пов’язані, і податкові ставки були значно 
знижені усюди для компаній всіх розмірів [4]. 

Тим не менш, експерти стверджують, що вони не побачили різкого 
відходу від тіньової економіки. Вони кажуть, що Податковий кодекс не 
управляється і не трактується достатньо владою, спонукаючи підприємства 
залишатися в підпіллі. 

Крім цього, до переваг кодексу ще відносять саме його наявність. 
«Позитивно саме по собі прийняття комплексного нормативного акта у 
податковій сфері, незважаючи на те, що якість його спершу була не 
найкраща»,- вважає почесний президент юридичної компанії Jurimex Данило 
Гетманцев.  

З іншого боку відбулося посилення фіскального тиску на бізнес. За 
розрахунками Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД), 
сьогодні податковий тиск на бізнес зріс на 4%, а за підсумками року він 
збільшиться на 20%.   

За січень-серпнь 2011 року податкові надходження до бюджету зросли на 
72% порівняно з аналогічним періодом минулого року, хоча інфляція в цей час 
була незначна. За оцінками організації, об'єктивні економічні чинники, на 
зразок інфляції, пояснюють 26% цього приросту, ще 20% - заслуга 
законодавчих ініціатив. Але решта 54% приросту були досягнуті за допомогою 
банальних маніпуляцій. "Маніпуляцій, за допомогою яких декларується 
надвисоке виконання показників бюджету. Це переплата податків, хронічна 
затримка з погашенням ПДВ, звільнення від оподаткування ПДВ операцій з 
поставок зернових, а також тиск на платників єдиного податку з метою їх 
переходу на загальну систему оподаткування. Це ті маніпуляції, які мали 
зникнути з прийняттям Податкового кодексу, але не зникли", - відзначає 
Олексій Молдован, завідувач сектором грошово-фінансової політики НІСД. 

Одним із позитивних аспектів нового податкового кодексу вважається 
зниження податкових ставок (ставки податку на прибуток з 20 до 16% з 2014 
року, також зниження ПДВ з 20 до 17%  з 2013 року). 

Період функціонування нового Податкового кодексу показав, що кодекс 
дав податковим органам право дуже довільно тлумачити цей документ і навіть 
приймати власні рішення поза межами, окресленими документом. Найбільш 
наочний приклад такої свободи дій податківців - заборона відносити збитки 
попередніх періодів на витрати з 2011 року. При цьому заборона встановлена 
не кодексом, не законом і навіть не постановою, а простим листом ДПАУ від 8 
вересня 2011 року. Відтоді як "Інвестгазета" писала про це місяць тому, і 
президент Віктор Янукович обіцяв взяти питання "під своє крило", нічого так і 
не змінилося. "У підприємців не приймають податкові декларації зі збитками в 
минулих періодах", - розповідає про своїх клієнтів юрист Данило Гетманцев. У 
результаті бізнес платить податки на інвестиції в розвиток, вкладені в 2009-
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2010 роках. "У таких умовах найбільше постраждали підприємства, які 
вкладали кошти в розвиток бізнесу", - говорить Крейг Річардсон, керівник 
податкового та юридичного консультування компанії KPMG [5]. 

На додачу до жорсткого адміністрування під питанням і просто 
сприятливий економічний ефект. На підтвердження - проста арифметика. За 
словами Анатолія Кінаха, президента Українського союзу промисловців і 
підприємців, у другому кварталі 2011 року кількість зареєстрованих приватних 
підприємців скоротилася в 2,5 рази [4]. 

Ще однією проблемою, яка поглиблюється із прийняттям Кодексу є 
проблема «тіньових» зарплат. 

 «Проект Податкового кодексу, прийнятий Верховною Радою в першому 
читанні, лише поглиблює проблему "тіньових" зарплат на малих і середніх 
підприємствах.», - таку думку висловив голова Федерації профспілок малого і 
середнього підприємництва України В'ячеслав Рой, коментуючи підсумки 
обговорення проекту Податкового кодексу на відкритому засіданні Економічної 
ради при Українському союзі промисловців і підприємців (УСПП) [6]. 

На його думку основними причинами існування «тіньових» зарплат 
являється надмірне податкове навантаження на бізнес і надмірні повноваження 
контролюючих органів. Разом з корупцією це не лише стримує розвиток малого 
і середнього бізнесу, але і призводить до його поступового занепаду і 
практично повної криміналізації. 

В таких умовах, переконаний Рой, профспілки не можуть ефективно 
захистити соціальні права найнятих робітників і змусити підприємців виводити 
з "тіні" розміри зарплат. Податкові органи заявляють, що близько 1 млн. 
зареєстрованих підприємців мають вигоду від спрощеної системи 
оподаткування.  

Але, в той же час, в Україні процвітає лише великий бізнес. Такої думки 
дотримується і мільярдер Дмитро Фірташ. Він нещодавно заявив, що малий і 
середній бізнес приносить лише 10-15% від ВВП країни. Це набагато нижче, 
ніж у розвинених країнах, де на цей сектор припадає 50% або більше від ВВП 
країни.  

У доповіді Світового банку 2012 року щодо легкості ведення бізнесу 
Україна посіла 181 місце з 183 країн за складністю й важкістю виконання вимог 
системи оподаткування. Згідно з доповіддю, щоб дотриматися вимог 
податкового законодавства, потрібно в середньому 667 годин на рік. 

Загальна податкова ставка в Україні у відношення до прибутку 
знаходиться на рівні 57%, повідомляє Світовий банк. Юристи стверджують, що 
загальна ставка податку є нижчою в цьому році, але не достатньою, щоб 
вивести гроші з тіні [4]. Одним із способів стимулювати компанії платити 
податки – зробити ухиляння від сплати надто ризикованим. 

Отже, можна зробити висновок, що при наявності позитивних тенденцій в 
новому Податковому кодексі, досить сильно відчувається негативні наслідки 
його прийняття. Це доводиться аналітичними даними провідних економістів 
України і інших країн, а також сучасним станом економіки та бізнесу. 
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Основними причинами негативного впливу кодексу, є неузгодженість та 
недоробка статей у ньому. 

Прийняття Податкового кодексу є стартом податкової реформи, а отже до 
нього необхідно вносити зміни. Є неузгодженості Податкового кодексу та 
Конституції України. Серед недоліків кодексу, зокрема, подвійна 
відповідальність за одне і теж правопорушення. 6 квітня 2011 року вийшов 
коментар Податкового кодексу України з добіркою його недоліків та казусів під 
назвою "Податковий кодекс: «білі плями» та «підводні камені». Ще більше 
цікавих (на зразок того, що слимаки були віднесені до ссавців), але й тих що 
можуть мати дуже неприємні наслідки (наприклад відносно безмежного 
розширення терміна "постачання послуг") ляпів виявляє бухфорумна 
громадськість. Про недоліки Податкового кодексу пишуть навіть самі автори у 
власних Коментарях до Кодексу (блог Вадима Штефана на всеукраїнському 
діловому порталі - ЛІГА.net). 
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ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ НА ФІСКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ 

 
Будь-яка взаємодія між економічними агентами супроводжується 

виникненням трансакційних витрат, величина яких впливає на кінцевий 
результат трансакції. Як зазначають фахівці у сфері інституціональної теорії [1, 
2], питома вага трансакційних витрат буде зростати там, де права власності 
слабо специфіковані, оскільки недостатньо розвинений правовий бік розвитку 
ринкових відносин створює сприятливі умови для обману або викривлення 
інформації. Також трансакційні витрати зростають пропорційно зростанню 
кількості економічних агентів та кількості трансакцій, які вони здійснюють.  
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Фіскальне регулювання фінансових потоків за своїм економічним змістом 
є сукупністю трансакцій, які також супроводжуються виникненням 
трансакційних витрат. Трансакційні витрати фіскального регулювання 
фінансових потоків збільшують вартість їх обслуговування. На етапі 
інституціоналізації фіскального регулювання зростають як продуктивні 
трансакційні витрати (наприклад, на створення інститутів), так і непродуктивні, 
зумовлені інституціональними деформаціями та зростанням ризиків 
опортуністичної поведінки. 

На сьогоднішній день відсутні досконалі методики розрахунку 
трансакційних витрат на макрорівні. Враховуючи можливості статистичної 
інформації та особливості процесу інституціоналізації в Україні, пропонуємо 
динаміку трансакційних витрат в Україні обчислювати непрямим методом на 
основі витрат трансакційного сектору економіки. За даними відкритої 
статистики до трансакційного сектора відносяться такі види діяльності: оптова 
та роздрібна торгівля, транспорт і зв’язок, готелі й ресторани, фінансова 
діяльність, операції з нерухомістю, державне управління. Варто зазначити, що 
затрати трансакційного сектору на сучасному етапі інституціоналізації можна 
прирівняти до трансакційних витрат на здійснення фіскального регулювання, 
оскільки всі зазначені сектори економіки не просто задіяні у процесах 
фіскального регулювання, але й за їх допомогою економічні агенти реагують на 
зміни у фіскальному регулюванні. Так, при збільшенні податкового 
навантаження економічні агенти можуть використовувати можливості 
підприємств торгівлі, фінансового посередництва для побудови схем уникнення 
або й ухилення від оподаткування, конвертації безготівкових коштів у готівкові 
тощо. 

Такі висновки виходять з наступних міркувань: якщо розглядати 
трансакційні витрати на пошук, обмін та розподіл ресурсів, тоді до 
трансакційного сектору потраплять торгівля (оптова та роздрібна), фінансовий 
сектор та сектор державного управління. Зважаючи на значну роль 
неофіційного сектора економіки на сучасному етапі розвитку економіки 
трансакційні витрати цих секторів можна вважати витратами фіскального 
регулювання фінансових потоків. На сьогоднішній день проростання 
неофіційного сектора економіки в офіційний настільки глибоке, що розділяти ці 
витрати не тільки немає можливості, але і недоцільно. 

Якщо, додержуючись лінії поглядів нових інституціоналістів, вважати, 
що трансакційні витрати це всі витрати за мінусом трансформаційних 
(виробничих) витрат, тоді також до складу трансакційних витрат потрапляють 
витрати зазначених вище секторів. Динаміка витрат трансакційного сектору 
відображена в табл. 1.  

Дані табл. 1 свідчать про зростання трансакційних витрат, яке пов’язане із 
зростанням трансакційного сектору економіки. Темпи зростання є відносно 
рівномірними, окрім 2009р., що обумовлено наслідками глобальної економічної 
кризи та загальним спадом економічної активності. Питома вага трансакційних 
витрат у ВВП за досліджуваний проміжок часу стабільно зростає, найвищі 
показники спостерігаються у 2009-2010 рр., що обумовлено здійсненням 
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масштабних реформ у цей період часу, які неминуче призводять до зростання 
витрат інституціоналізації. 

 Таблиця 1 
Динаміка витрат трансакційного сектору в Україні у 2002-2011 рр. 

Роки 

Витрати 
трансакційного 
сектору, млрд. 

грн. 

Темпи 
зростання, % до 
попереднього 

року 

Питома вага у 
ВВП, % 

Темпи зростання 
питомої ваги 

трансакційних витрат 
у ВВП, % до 

попереднього року 
2002 62,6 124,56 27,72 102,35 
2003 78,5 125,40 29,37 105,95 
2004 96,3 122,68 27,90 94,99 
2005 131,5 136,55 29,78 106,74 
2006 167,2 127,15 30,72 103,16 
2007 228,9 136,90 31,76 103,39 
2008 314,6 137,44 33,18 104,47 
2009 344,1 109,38 37,68 113,56 
2010 394,4 114,62 36,43 96,68 
2011 467,8 118,61 35,53 97,53 
Джерело: розраховано автором на основі інформації Державної служби статистики 

України 
Однак розраховані загальні показники не дають повного уявлення про 

характер трансакційних втрат в економіці України. Тому для більш глибокого 
аналізу пропонуємо використовувати наступні показники: трансакційні витрати 
на 1 грн. ВВП, рентабельність трансакційних витрат, затратність інститутів 
державного управління. Результати розрахунків зазначених показників 
відображені в табл. 2.  

Таблиця 2 
Показники трансакційних витрат 

Роки 
Трансакційні витрати 

на 1 грн. ВВП 
Рентабельність 

трансакційних витрат 
Затратність інститутів 
державного управління 

2002 0,28 23,32 18,38 
2003 0,29 24,97 19,00 
2004 0,28 46,31 17,56 
2005 0,30 43,80 18,23 
2006 0,31 40,73 18,45 
2007 0,32 59,37 17,89 
2008 0,33 2,83 17,85 
2009 0,38 0 20,15 
2010 0,36 13,79 20,31 
2011 0,36 25,35 20,08 
Джерело: розраховано автором на основі інформації Державної служби статистики 

України 
Як видно з розрахунків, представлених у табл. 2, трансакційні витрати на 

1 грн. ВВП зростають, таке зростання відбувається за рахунок того, що темпи 
зростання трансакційних витрат суттєво перевищують темпи зростання ВВП. 
Це свідчить про низьку ефективність економічних інститутів в Україні. 
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Рентабельність трансакційних витрат ілюструє невтішні результати, 
протягом 2008-2010 рр., у 2011 р. рентабельність трансакційних витрат значно 
зростає. Це свідчить про нестійкість базових економічних інститутів, їх 
нездатність протистояти зовнішнім шокам. Таку ситуацію можна вважати 
загрозливою на фоні зростання затратності державного сектору управління, 
оскільки збільшення витрат у цьому секторі не призводить до позитивних 
результатів. 

Таким чином, на сьогоднішній день, з метою підвищення 
результативності фіскального регулювання фінансових потоків важливо не 
просто працювати над зниженням трансакційних витрат, але і над підвищенням 
їх ефективності. 
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СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ 

ПРИВАБЛИВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Формування інвестиційної привабливості підприємства необхідно для 
забезпечення конкурентоспроможності продукції і підвищення її якості; 
структурної перебудови виробництва; створення необхідної сировинної бази 
для ефективного функціонування підприємств; вирішення соціальних проблем 
та ін. Говорячи про інвестиційну привабливість, слід зазначити, що хоча її 
прийнято розглядати на рівні країни, галузі, регіону і окремого підприємства, 
всі ці компоненти безумовно є взаємозв’язані між собою. 

Актуальність даної теми полягає у відсутності конкретно визначених 
стратегічних цілей та методів управління інвестиційною привабливістю. 

Дослідження ефективності управління інвестиційною привабливістю 
показує об’єктивну необхідність вироблення нових підходів до інвестування, 
таких, що відповідають ринковим умовам. Це значною мірою може бути 
досягнуто шляхом впровадження нового, адекватного ринковій системі 
економічного механізму господарювання, що зважає на специфіку галузі. 
Ступінь інвестиційної привабливості підприємства є індикатором, значення 
якого дозволяє зробити висновки потенційним інвесторам про необхідність і 
доцільність вкладення фінансових засобів у визначений об’єкт [1, с. 97]. 

Виходячи із проведеного аналізу понятійного апарату інвестиційної 
привабливості, можна сказати, що управління інвестиційною привабливістю 
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підприємства — це управління сукупністю характеристик його внутрішнього 
середовища та зовнішнього середовища щодо вкладання інвесторами коштів в 
дане підприємство. Але оскільки підприємство практично не може впливати на 
зовнішнє середовище: політичну ситуацію, досконалість законодавства, 
розвиненість виробничої та соціальної інфраструктури, достатнє інформаційне 
забезпечення та ін., то управління його інвестиційною привабливістю зводиться 
до управління його внутрішнім середовищем.  

Управління інвестиційною привабливістю вітчизняних підприємств 
здійснюється за допомогою сформованої інвестиційної політики підприємства, 
функціями, методами, інструментами та важелями управління. Процес 
управління інвестиційною привабливістю наведено на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Процес управління інвестиційною привабливістю підприємства  
[2, с. 236] 

 
Для досягнення інвестиційної привабливості промислового підприємства 

слід досягнути наступних стратегічних завдань його розвитку: досягнути 
рентабельності, ліквідності, платоспроможності, високої ділової активності, 
продуктивності діяльності, сформувати оптимальну структуру управління, 
забезпечити ефективну постачальницько-збутову мережу тощо. 

Основними шляхами стратегічного розвитку промислових підприємств у 
напрямку підвищення рівня їх інвестиційної привабливості має бути: науково 
обґрунтована система ведення господарської діяльності з урахуванням розвитку 
на перспективу; створення міцної матеріально-технічної бази відповідно до 
обсягу і структури виробництва продукції, системи машин для забезпечення 
комплексної механізації виробничих процесів; впровадження науково-
обґрунтованих систем видобутку копалин тощо [4, с. 343]. Тому, підвищення 
інвестиційної привабливості як чітко спланований елемент стратегічного 

Потенційні інвестори Фактори зовнішнього середовища 

Менеджмент підприємства 

Мотивація підвищення 
ІПП 

Виробничі відносини 

Трудові відносини 

Аналіз, регулювання та 
планування ІПП 

Система оцінки та 
контролю ІПП Економічні відносини 

Фінансові відносини 

Фактори внутрішнього 
середовища 

220



 

розвитку підприємства повинно відбуватися у рамках наступної системи 
наведеної на рис.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 2. Система формування інвестиційної привабливості на  підприємстві  
[3, с. 5] 

 
Таким чином, з’ясування факторів та визначення резервів підвищення 

інвестиційної привабливості лежить у основі теоретичного обґрунтування 
проблеми формування достатньої конкурентоспроможності підприємства на 
інвестиційному ринку й безперечно пов’язано з загальними факторами.  

Управління інвестиційною привабливістю слід розглядати як складову 
загальної системи управління підприємством та здійснюючи звертати увагу на: 
інтегрованість із загальною системою управління підприємством, 
комплексність в процесі формування управлінських рішень щодо реалізації 
інвестицій у взаємозв’язку з кінцевими результатами фінансової діяльності 
підприємства, високий рівень динамізму управління в галузі формування й 
реалізації інвестицій, багатоваріантність підходів щодо прийняття окремих 
управлінських рішень в сфері формування інвестиційних ресурсів 
підприємства, орієнтація на стратегічний розвиток підприємства. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ НБУ В РОЛІ ФІНАНСОВОГО АГЕНТА УРЯДУ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ  
 

Центральні банки, виступаючи у ролі банкіра уряду, тісно взаємодіють з 
фінансовими органами. Вони співпрацюють як при вирішенні загальних питань 
монетарної і фіскальної політики, так і під час повсякденного виконання 
фінансових операцій [1]. 

Центральні банки відіграють помітну роль у касовому виконанні 
державного бюджету. Центральний банк, як правило, веде рахунок 
Міністерства фінансів і забезпечує таким чином розрахунково – касове 
обслуговування уряду, що дає змогу, у свою чергу, уряду, враховуючи 
особливий статус банку, мінімізувати ризики, пов'язані з банківським 
обслуговуванням [2, c. 302 - 304].  

Центральні банки, виконуючи роль фінансового агента уряду, як правило, 
беруть активну участь в організації випуску державних боргових зобов'язань, їх 
розміщенні і підтримці ринкового курсу, виплаті доходів та погашенні. 

Разом з тим потрібне вдосконалення механізму взаємодії державних 
органів та Національного банку у забезпеченні економічного розвитку та 
зменшенні заборгованості держави. 

 З огляду на сучасний стан економіки країни та обсяг зовнішньої та 
внутрішньої заборгованості, актуальним постає питання діяльності 
Національного банку України як фінансового агента уряду, визначення його 
ролі в обслуговуванні випуску та обігу державних цінних паперів на 
фінансовому ринку. В основному держава в особі уповноважених органів 
реалізує такі цінні папери як облігації внутрішньої державної позики.  

Основними завданнями дослідження є оцінювання дохідності цінних 
паперів на первинному та вторинному ринках, також аналіз обсягів випуску 
цінних паперів, динаміку зміни обсягів випуску протягом визначеного періоду 
2012 року, дослідити стан погашення цінних паперів, випущених державою, 
інституційні основи діяльності НБУ в цьому напрямку. 

 Головними проблемами, які пов’язані з виконанням Національним 
банком України функції банкіра уряду є те, що в сучасних умовах досконало не 
відпрацьовано механізм касового виконання бюджету. Існує проблема у 
своєчасному зарахуванні та відрахуванні коштів для здійснення фінансування 
державних програм відповідно до Закону України «Про Державний бюджет». 
Вирішенням даної проблеми може слугувати вдосконалення механізму 
надходжень коштів та їх списання, шляхом здійснення оперативного контролю 
та введення фінансових санкцій за порушення порядку виконання Державного 
бюджету. Щодо виконання функції фінансового агента уряду, то перед 
Національним банком України постає складність реалізації державних цінних 
паперів на вторинному ринку. Це пов’язано із недовірою до державних цінних 
паперів. Вирішенням даної проблеми може бути підвищення довіри до держави 
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шляхом своєчасного та повного виконання зобов’язань за раніше випущеними 
зобов`язаннями [2, c. 302 - 304]. 

 Питанням виконання функції Центрального банку, як банкіра і 
фінансового агента уряду присвячені праці таких вчених, як  М.О. Бурмаки, І.Є 
Януля, В.М. Попова, О.Г. Мендрула, І.А. Шевчука та інші.  

Велике значення для виконання Національним банком функції 
фінансового агента уряду має фінансовий ринок. Аналізуючи ринок  державних 
цінних паперів за січень – серпень 2012 року, бачимо, що Міністерством 
фінансів України було розміщено облігацій внутрішніх державних позик на 
суму 30 596,59 млн. грн., 2 240,58 млн. дол. та 316,56 млн. євро, із них 
найбільшу частку займають кошти, що надійшли до державного бюджету 
України за результатами проведення аукціонів з первинного розміщенні ОВДП, 
становила 24 596,59 млн. грн. із середньозваженою дохідністю 13,52% річних, 
2 420,58 млн. дол. США із середньозваженою дохідністю 8,94 % річних  та 
316,56 млн. євро із середньозваженою дохідністю 4,80 % річних, також було 
випущено ОВДП для збільшення формування статутного капіталу НАК 
«Нафтогаз Україна» на загальну суму 6000,00 млн. грн. з дохідністю в межах 
9,45 – 9,95 % річних[5]. Загальний обсяг ОВДП, що перебувають в обігу на 
01.09.2012 становив 188 806,00 млн. грн., що в порівнянні з 2011 роком на 
38 401,81 млн. грн. більше. 

 Платежі з погашенням та сплати доходу за ОВДП здійснювалися 
своєчасно та в повному обсязі. 
  Таблиця 1 

Результати розміщення ОВДП на первинному ринку, млн. грн. 

Показники 
Обсяги за 
9 місяців 
2011 року 

Обсяги за 
9 місяців 
2012 року 

Підсумок 
за 2011 
рік 

Відхилення 

Абсолютне 
(-,+) 

Відносне 
(%) 

Роміщення ОВДП, номінованих у 
гривні, млрд. грн. 36324,53 32951,22 50259,86 - 3373,31 90 

Сума залучених коштів до Державного 
бюджету України:      

у результаті розміщення ОВДП, 
номінованих в національній валюті, млрд. 
грн. 

18970,53 25951,22 28905,86 16980,65 136,80 

у результаті розміщення ОВДП, 
номінованих в доларах США, млн. дол. 
США 

- 2420,58 412,95 - - 

у результаті розміщення ОВДП, 
номінованих в євро, млн. євро - - 315,56 - - 

Середньозважена дохідність ОВДП, 
залучених до Державного бюджету 
України, %: 

     

ОВДП, номіновані у національні валюті, % 8,86 13,46 8,92 4,6 151,92 
ОВДП, номіновані в доларах США, % - 8,94 - - - 
ОВДП, номіновані в євро, % - 4,82 - - - 
Обсяги погашенні та сплати доходу за 
ОВДП попередніх випусків, млрд. грн. 38981,41 38359,79 47605,29 -621,62 98,41 
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На організованому вторинному ринку державних цінних паперів обсяг 
укладених угод за 9 місяців 2012 року становив 95 171,87 млн. грн., тоді як за 
відповідний період 2011 року – 66 133,87 млн. грн. Отже, у 2012 році обсяг 
укладених угод збільшився на 29 03,8 млн. грн. [5].  

Збільшення обсягів торгів ОВДП на вторинному ринку пов’язане 
насамперед зі зростанням первинного ринку ОВДП, їх меншою ризиковістю 
порівняно з цінними паперами приватних емітентів та привабливим рівнем 
дохідності.  

За інформацією НБУ з 19 лютого 2010 року доступ до участі в аукціонах з 
первинного розміщення ОВДП мають лише 16 банків – первинних дилерів. 
Решта бажаючих вкласти кошти в державні цінні папери мають їх купувати на 
вторинному ринку[5]. На первинному ринку ОВДП в серпні 2012 року 
відбулось 4 із 13 запропонованих Міністерством фінансів України аукціонів, на 
яких розміщувалися облігації, номіновані в гривнях та доларах США. За їх 
результатами до Державного бюджету України було залучено  1,1 млрд. грн. та 
285,8 млн. дол. США. ОВДП, номіновані в євро, у серпні не розміщувались. 
Облігації, номіновані в гривні розміщувались на термін від 3 до 5 років. 
Облігації, номіновані в доларах США, розміщувались на термін до 2 років. 
Середньозважена дохідність облігацій, номінованих у гривні, розміщених у 
серпні, становила 13,33 %, а номінованих в доларах  9,00% [5]. Дані таблиці 
свідчать про тенденцію до зменшення обсягів розміщенні ОВДП у 2012 році в 
порівнянні з 2011 на 3373,31 млн. грн. або на 10 %. При цьому збільшилась 
дохідність за державними цінними паперами з 8,86% за 9 місяців 2011 році до 
13,46 % за підсумками 9 місяців 2012 року, що і дозволило зменшити їх обсяг. 
Також у 2012 році Національним банком почали розміщуватись ОВДП, 
номіновані в доларах та євро в більших обсягах. Дана тенденція є позитивною, 
адже дозволяє державі поступово зменшувати обсяги випуску цінних паперів. 
Щодо коштів, залучених від розміщення ОВДП, які надійшли до Державного 
бюджету, то даний показник також зріс. В 2012 році порівнюючи з 9 місяцями 
2011 року надходження зросли на 16980,65 тис. грн. або на 36%.  

Також на зменшення обсягів випуску вплинув той факт, що Національний 
банк України в поточному періоду розпочав випуск казначейських зобов`язань. 
Розміщення відбуватиметься серіями, перша з яких під назвою «Серія А» уже 
відбулась. Казначейські зобов’язання розміщувались із номінальною вартістю в 
500 дол. США, із строком обігу 24 місяці через установи АТ «Ощадбанк». В 
загальному за першу серію було випущено казначейських зобов’язань на суму 
100 тис. дол. США. Останні дані щодо їх дохідності свідчать про те, що 
загальна дохідність казначейських зобов`язань становить 9,2 % річних. Друга 
серія випуску під назвою «Серія Б» розпочнеться після продажу попередньої 
[4]. 

 Таким чином, аналізуючи тенденції розвитку ринку  державних цінних 
паперів за 9 місяців 2012 року, можна зробити висновки про те, що держава 
зменшила випуск ОВДП, що є позитивним для економіки країни. Адже це 
зменшує зобов’язання держави перед внутрішніми та зовнішніми кредиторами. 
Проте поряд із цим актуальним є питання про те, що Національний банк 
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України розпочав активну політику щодо розміщення казначейських 
зобов`язань, що означає, що держава почала більше звертатись до внутрішніх 
джерел кредитування, що є також позитивним. Проте негативним є те, що через 
таку політику збільшується тиск на вітчизняних суб`єктів господарювання. 
Саме з цих причин потрібно враховувати, що внутрішні як і зовнішні позикові 
джерела є вичерпними, тому оптимальним варіантом буде збалансоване 
поєднання як і внутрішніх так і зовнішніх джерел кредитування. 
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ГРОШОВО-КРЕДИТНА (МОНЕТАРНА) ПОЛІТИКА НА СУЧАСНОМУ 

ЕТАПІ РОЗВИТКУ 
 

Грошово-кредитна політика є основною складовою системи 
загальнодержавної економічної політики і використовуючи свої інструменти 
вона впливає на стабільність грошової одиниці, на обсяги кредитування, що в 
підсумку впливає на рівень добробуту населення. Ключовими цілями грошово-
кредитної політики є стабільність обмінного курсу, забезпечення зайнятості, 
управління резервами країни і проведення заходів стосовно залучення 
трансфертів, саме тому вона є важливою складовою ефективного 
функціонування економіки країни. 

Як загально відомо, найважливішою функцією Національного банку 
України  є забезпечення стабільності грошової одиниці України і як наслідок, 
це є головною метою грошово-кредитної політики. На основі стабілізації 
грошової одиниці забезпечується відкритість та конкурентоспроможність у 
світовому масштабі економіки України і як наслідок підвищення добробуту 
населення нашої держави. Враховуючи Закон України «Про Національний банк 
України» Національний банк України під час виконання основної функції має 
виходити із пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності в 
державі. Головним критерієм успішності проведення грошово-кредитної 
політики є підтримання у середньостроковій перспективі (від 3 до 5 років) 
низьких стабільних темпів інфляції, що вимірюються індексом споживчих цін. 
Річний показник приросту індексу споживчих цін у 2013 – 2014 роках має 
стабілізуватися в діапазоні 4 – 6%, а починаючи з 2015 року – утримуватися в 
межах 3 – 5%. 
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 Вивченням теоретичних засад монетарної політики та її впливу на 
економічне зростання займались, вчені Я.А. Жаліло, B.C. Стельмах, Е. Сегура, 
А.Г.Савченко, Сігайов А.О., Терещенко О.О. За узагальненим визначенням 
Савченко А.Г., «монетарна політика - це мистецтво управління пропозицією 
грошей» [4]. У монографії Сігайова А.О., монетарна політика за походженням 
самого терміна розуміється як здійснення урядом через спеціальні заклади 
(центральні банки) управління «пропозицією певних грошових вимог до 
центрального банку, що дозволяє економічним агентам підтримувати їхні 
щоденні господарські функції» [5]. На думку Стельмаха B.C., грошово-
кредитна політика являє собою комплекс заходів регулюючого впливу, 
спрямованих на зміну грошової маси в обігу [3]. 

Основною метою грошово-кредитної політики є економічне зростання, 
повна зайнятість, стабільність цін, стійкість платіжного балансу, але крім цього, 
грошово-кредитна політика НБУ передбачає системні та скоординовані заходи 
всіх інститутів з метою : 

- забезпечення рівня купівельної спроможності національної валюти, 
який би дав змогу збалансувати інтереси держави та інших суб’єктів 
господарської діяльності; 

- розвитку системи інституційних інвесторів і фінансових ринків; 
- забезпечення стійкості банківського сектору через підтримання 

ліквідності банків через систему рефінансування; 
- забезпечення зовнішньої платоспроможності держави. 
Враховуючи такі завдання, грошово-кредитна політика повинна сприяти 

ліквідності фінансового ринку, добиватися росту ефективності своєї процентної 
політики, удосконалювати управління ліквідністю банків, розвивати систему 
макроекономічного моделювання та прогнозування. 

Оскільки центральний банк не обслуговує безпосередньо господарюючих 
суб’єктів, можливості його впливу на економічні процеси та грошовий обіг 
значною мірою зумовлюється взаємодією з комерційними банками, де 
депозитні та кредитні операції є головним джерелом емісії та визначають обсяг 
і структуру грошової маси. Тому механізм реалізації грошово-кредитної 
політики центрального банку передбачає насамперед вплив на кредитну 
діяльність комерційних банків. 

На сьогоднішній день економіка України характеризується високим 
ступенем відкритості і як наслідок, зміни у світовій економіці відображаються і 
на економічному розвитку України, але не зважаючи на це в нашій країні 
реальний ВВП у ІІ кварталі 2012 року на 3,0%  збільшився у порівнянні з 
аналогічним періодом 2011 року (5,2%), що відбувається за рахунок збільшення 
внутрішнього попиту. 

Період 2011-2012 років пройшов для України під гаслом без кредитів від 
МВФ і характеризується обмеженістю доступу до інших зовнішніх джерел 
фінансування. У 2012 році держава розпочала повертати кредити від МВФ та 
вчасно виконувала всі інші зобов’язання. За таких умов Національному банку 
вдалося мінімізувати зменшення міжнародних резервів, які відігравали значну 
стабілізуючу роль як упродовж 2011 року, так і в 2012 році. За станом на 
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01.08.2012 обсяг міжнародних резервів перевищив 30 млрд. дол. США (в 
еквіваленті), що є достатнім для фінансування майбутнього імпорту товарів і 
послуг протягом. 

Якщо аналізувати депозити фізичних осіб у період з січня по вересень 
2012 року, то зростання депозитів населення у гривні відбулося вищими 
темпами за перших п’ять місяців і склали 12,5% в порівнянні з депозитами в 
іноземній валюті 4,4%.  Починаючи з червня 2012 року макроекономічні умови 
проведення грошово-кредитної політики ускладнилися внаслідок  коливання 
курсу євро відносно долара США та погіршення ринкових очікувань (у т.ч. 
внаслідок дії сезонних чинників). Зазначене зумовило зростання попиту на 
іноземну валюту на внутрішньому ринку, що потребувало здійснення 
Національним банком інтервенцій для його збалансування. У цілому в січні – 
вересні 2012 року сальдо валютних інтервенцій Національного банку України 
було від’ємним і становило 3,6 млрд. дол. США. Погіршення ринкових 
очікувань знайшло відображення у зміні структури приросту депозитів. 
Зокрема, за червень – вересень 2012 року обсяг депозитів фізичних осіб у 
національній валюті майже не змінився, у той час як в іноземній – зріс на 9,9 %. 

У  ІІІ кварталі 2012 року Національний банк перейшов до проведення 
більш помірної грошово-кредитної політики, яка полягала в утриманні від змін 
основних параметрів монетарних механізмів та інструментів. Ураховувалося, 
що за негативних очікувань є суттєвий ризик, що подальші заходи монетарного 
стимулювання можуть призвести до розбалансування грошово-кредитного 
ринку і не здійснять бажаного впливу на банківське кредитування. Зокрема, 
середньозважена ставка за кредитами на міжбанківському ринку зросла з 5,8 % 
у травні до 15,8 % у червні 2012 року. 

Загальний обсяг операцій з рефінансування банків за січень – вересень 
2012 року становив 54,7 млрд. грн. (у відповідному періоді минулого року – 6,0 
млрд. грн.), з них обсяг операцій прямого РЕПО – близько 63 %, або 34,7 млрд. 
грн., а обсяг повернення заборгованості за раніше наданими Національним 
банком кредитами за цей період становив 54,1 млрд. грн. Обсяг повернення 
мобілізованих Національним банком коштів за січень – вересень поточного 
року (21,8 млрд. грн.) перевищував обсяг операцій з їх залучення (16,3 млрд. 
грн.) Чинником зростання ліквідності банків також було вивільнення коштів 
обов’язкових резервів з окремого рахунку. Обсяг коштів, що обліковуються на 
цьому рахунку, у січні – вересні 2012 року зменшився на 0,8 млрд. грн. – до 6,4 
млрд. грн. Обсяг обов’язкових резервів, сформованих банками у встановленому 
нормативі, у вересні поточного року становив 19,8 млрд. грн. 

Стійка тенденція щодо зниження інфляції давали змогу Національному 
банку активно застосовувати важелі процентної політики для стимулювання 
процесів економічного зростання. Зокрема, з метою підтримки ринкових 
тенденцій щодо здешевлення вартості кредитів Національний банк з 23 березня 
2012 року знизив на 0,25 в. п. до 7,5 % річних облікову ставку, яка є базовою 
ставкою щодо інших процентних ставок Національного банку. Також 
Національний банк України тричі знижував ставки за постійно діючими 
механізмами рефінансування овернайт (на 0,25 в. п. кожного разу) – до 8,5 % та 
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до 10,5 % за забезпеченими та незабезпеченими (бланковими) кредитами 
відповідно. І як наслідок знижувалися середньозважені відсоткові ставки за 
тендерними кредитами Національного банку України та операціями прямого 
РЕПО до 7,5 % у вересні 2012 року за обома інструментами порівняно з 11,4 % 
та 12,0 % у грудні 2011 року відповідно. 

Починаючи з червня 2012 року, в умовах дії зовнішньоекономічного 
шоку та погіршення очікувань відбувалося підвищення вартості позичкових 
ресурсів. Зокрема у вересні 2012 року середньозважені процентні ставки в 
національній валюті зросли за кредитами в національній валюті – до 18,9 % 
порівняно з 17,2 % у грудні минулого року; депозитами в національній валюті – 
до 13,3 % порівняно з 11,1 % у грудні минулого року; угодами на 
міжбанківському кредитному ринку – до 12,0 % порівняно з 9,5 % у грудні 
минулого року,  зокрема за кредитами овернайт до 10,6 % порівняно з 6,8 % у 
грудні минулого року. Крім того, у вересні збільшилася середньозважена 
процентна ставка за депозитами в іноземній валюті до 6,2 % порівняно з 5,7 % у 
грудні минулого року. Натомість відповідний показник за кредитами в 
іноземній валюті (8,3 % ) майже не змінився порівняно з груднем минулого 
року (8,4 %). 

Відповідно до законодавства України грошово-кредитна політика 
спрямовувалася на сприяння стабільності банківської системи (як ключової 
умови забезпечення фінансової стабільності в державі) та підтримку 
економічної політики Кабінету Міністрів України, спрямованої на економічне 
зростання. Стабільна грошова одиниця, а також ужиття заходів, спрямованих на 
розвиток та посилення стійкості банківської системи, сприяли подальшому 
розширенню ресурсної бази, тобто збільшення обсягу депозитів фізичних осіб і 
збільшення довіри до банківської системи в цілому. З урахуванням стабільної 
цінової ситуації в країні, Національний банк України вжив комплекс заходів, 
спрямованих на підтримку процесів економічного зростання шляхом 
стимулювання кредитної діяльності банків, а саме через зниження облікової 
ставки, ставки за кредитами рефінансування, запроваджено було гнучкіші 
вимоги до формування банками обов’язкових резервів. 
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МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ 

 
Інформаційним забезпеченням контролю є звітність, що представляє 

собою невід’ємну частину бухгалтерського обліку. На основі даних 
бухгалтерського обліку підприємства складають звітність, метою складання 
якої, як відомо, є надання повної та неупередженої інформації про фінансовий 
стан і діяльність підприємства для потреб внутрішніх і зовнішніх користувачів. 
Тому звітність виступає, як інформаційне забезпечення економічного аналізу і 
контролю. 

Особливостями міжнародних розрахунків є їх регулювання 
національними нормативними і законодавчими актами, міжнародними 
банківськими правилами і звичаями. Міжнародні розрахунки мають, як 
правило, документарний характер, тобто здійснюються проти фінансових і 
комерційних документів. 

Виділяють наступні форми розрахунків: вексель, чек, акредитив, інкасо, 
банківський переказ і авансовий платіж. удосконалення існуючої звітності та 
розробка такої форми звітності, яка б змогла повно відображати всі існуючі 
форми міжнародних розрахунків у звітності, з метою подальшого використання 
отриманої інформації для прийняття важливих управлінських рішень.  

Пропонуємо розглянути основний перелік форм звітності не тільки 
України, але й Республіки Білорусь, Російської Федерації, згідно з 
Міжнародними стандартами фінансової звітності 1 (далі МСФЗ) “Подання 
фінансової звітності”, Четвертої Директиви ЄС, GAAP (англ. Generally Accepted 
Accounting Principles) − стандарти бухгалтерського обліку, що застосовуються в 
США і деяких інших країнах. GAAP або Загальноприйняті принципи 
бухгалтерського обліку, як їх ще називають, відрізняються від МСФЗ, тим, що 
вони детально регулюють порядок обліку тих чи інших практичних ситуацій.  

У співвідношенні складу бухгалтерської звітності різних країн і 
практичного досвіду, можемо зробити висновок, що кожна з звітності за її 
складом переплітається між собою. Однак слід зауважити, що в Україні 
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використовується Пояснювальна записка, як і в Республіці Білорусь, Російської 
Федерації, але в даних країнах вона входить до складу річної фінансової 
звітності, а в Україні згідно з Законом України “Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність” пояснювальна записка не включається. Інші форми 
звітності даних країн максимально наближені і відповідають МСФЗ. 

Відзначимо, що в МСФЗ немає окремого стандарту, який був 
присвячений питанням порядку визнання та відображення у звітності операцій 
з міжнародними розрахунками. Так і в процесі аналізу нормативно-правової 
бази України з питань бухгалтерського обліку та формування і подання 
фінансової звітності, зокрема: Закон України “Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні”, Постанова КМУ “Про затвердження порядку 
подання фінансової звітності”, П (С) БО 1 “Загальні вимоги до фінансової 
звітності”, П(с) БО 2 “Баланс”, П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів”, 
П(с)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”, П(с)БО 11 
“Зобов'язання”, було визначено, що в даних нормативних документах відсутні 
окремі положення і вказівки щодо розкриття інформації про порядок визнання 
та відображення у звітності операцій з міжнародними розрахунками в системі 
бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності, зокрема. 

Це свідчить про те, що показники однією з форм не можуть повною 
мірою задовольнити інформаційні потреби зовнішніх користувачів і 
управлінського персоналу. 

Пропонуємо розглянути в частині, яких з форм звітності представлена 
інформація про операції з міжнародними розрахунками.  

У всіх попередньо перелічених форм звітності інформація про 
відображення операцій по міжнародних розрахунках наводиться тільки в двох 
формах звітності з чотирьох, а також не повною мірою висвітлює інформацію, 
що стосується порядку здійснення кожної з форм міжнародних розрахунків − 
це дає право сказати, що інформація в даних формах звітності наводиться з 
одного боку або частково у вузькому сенсі, по окремим формам розрахунків, 
або − узагальнено без важливо деталізованих статей, які в подальшому будуть 
вагомий вплив на процес прийняття важливих управлінських рішень. Тому з 
метою вирішення даної проблеми пропонуємо розглянути можливий варіант 
розробки такої форми звітності, яка б задовольняла потреби управлінського 
персоналу та, яка в повній мірі змогла представити інформацію про здійснення 
кожної з форм міжнародних розрахунків. 

Виходячи з аналізу діючих форм фінансової звітності підприємств, 
затверджених законодавчо, вітчизняні підприємства не надають у відкритому 
доступі докладну інформацію про здійснення міжнародні розрахунки. Дана 
ситуація, яка склалася є безумовно негативною, оскільки обмежує користувачів 
(потенційних інвесторів, аналітиків, власників і керівництво) у задоволенні 
потреб одержати повну і достовірну інформацію про фінансово-господарську 
діяльність підприємств. У зв’язку з цим пропонуємо розглянути 
запропонований варіант форми звітності, яка в задовольняла потреби 
управлінського персоналу та, яка в повній мірі змогла представити інформацію 
про здійснення кожної з форм міжнародних розрахунків. Отже, на нашу думку, 
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деталізовану інформацію про відображення операцій по міжнародних 
розрахунках слід розкрити в ф. № 1 “Баланс” за наведеними статтями. 

Така методика побудови запропонованого балансу включає в себе 
розкладання статей балансу у відповідності з цілями політики управління. 
Також пропонуємо внести зміни до ф. № 3 “Звіт про рух грошових коштів” в 
частині включення додаткових рядків, по операціях з міжнародними 
розрахунками, що буде точніше відображати суть і здійснення таких 
розрахунків, визнаних в нашому дослідженні шляхом виділення аналітики за 
структурними елементами міжнародних розрахунків. В даному випадку 
запропонована методика побудови ф. № 3 “Звіт про рух грошових коштів” 
включає в себе розкладання статей звіту у відповідності з цілями політики 
управління у частині включення додаткових рядків, по операціях з 
міжнародними розрахунками, що буде точніше відображати суть і здійснення 
таких розрахунків, визнаних в нашому дослідженні шляхом виділення 
аналітики по структурними елементами міжнародних розрахунків.  

У зв’язку з неможливість фінансової звітності повною мірою 
задовольнити потреби користувачів необхідною інформацією про операції з 
міжнародними розрахунками виникає необхідність розробки і використання на 
підприємстві відповідної внутрішньої бухгалтерської та управлінської 
звітності. Тому пропонуємо підприємствам, що здійснюють операції пов’язані з 
міжнародними розрахунками, формувати пропозицію форми внутрішньої 
звітності, які дозволять в повному обсязі розглядати сукупність всіх пов’язаних 
операцій за міжнародними розрахунками. 

 

Некрасова О.Л., к.е.н, доц.,  
Садекова А.І. 

Донецький національний університет, м. Донецьк 
 

НАПРЯМКИ ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ ЗА ОКРЕМИМИ 
ОПЕРАЦІЯМИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 

 
На сьогодні стратегічне управління є головною та найскладнішою 

складовою менеджменту, тому що від правильно обраної стратегії залежить як 
рівень прибутковості так і успіх діяльності підприємства в цілому. Складність 
ведення бізнесу невпинно збільшується, з’являються нові технології, 
конкурентна боротьба за клієнта стає дедалі жорсткішою. Подібна ситуація 
простежується і в банківській сфері. Ринкова економіка тісно пов’язана з 
банківським менеджментом, який ґрунтується на реальній конкуренції, що 
складається на фінансовому ринку між кредитними установами; замінах 
державного фінансування підприємств, що призводить до інфляції; на 
ринковому механізмі кредитування конкретних інвестиційних проектів та 
бізнес-планів, орієнтованих на створення нової продукції, товару, послуги 
тощо. Таким чином, аспекти методики прийняття стратегічних рішень в 
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управлінні комерційними банками потребують детального вивчення та 
вдосконалення їх застосування в українських банках. 

Стратегічне управління в банківській сфері є цікавою та глибокою 
галуззю для досліджень, про що свідчать праці таких вчених-економістів як: 
Дребот Н.П., Штаєр О.М., Лавров Р.В., Петрицька О.С., Барковська А.Ю., 
Торконяк Н.М. та ін. 

Проте еволюція фінансових ринків, нові технології, ринкова конкуренція, 
яка постійно збільшується, та високі темпи розвитку економіки в деяких 
країнах світу розширили сферу діяльності банків. Щоб досягти привілеїв над 
банками-конкурентами, необхідно визначити цільові ринки збуту, оптимізувати 
фінансові операції клієнтів, галузі промисловості та регіони, на які банкам слід 
процедуру стратегічного управління в банку, запропонуємо схему прийняття 
стратегічних рішень за депозитною та кредитною діяльністю банку, 
враховуючи рівні управління, на яких стратегія обирається та реалізується 
(рис.1). 

Наведені на рис. 1 етапи процесу прийняття стратегічних рішень за 
депозитною та кредитною діяльністю банку постійно повторюються та є 
взаємопов’язаними між управлінням на рівні банківської установи, на рівні 
депозитного та кредитного портфелю і на рівні конкретного депозитного та 
кредитного продукту. Стратегічне управління депозитною та кредитною 
діяльністю є пріоритетним стратегічним напрямом в управлінні банківською 
установою. Розвиток кількох таких напрямів дає змогу зменшити вразливість 
банківської установи від впливу зовнішнього середовища, підвищити її 
конкурентоспроможність за рахунок внутрішніх можливостей і за рахунок 
освоєння нових продуктів і ринків. 

На стадії реалізації стратегія набуває форми конкурентних заходів 
реалізації банківської політики. Так, товарна політика банку полягає у 
визначенні та зміні асортименту, якості та обсягу пропонованих банківських 
послуг; цінова політика комерційного банку припускає встановлення цін на 
різні банківські продукти та їх зміна відповідно до зміни ринкової ситуації. 
Збутова політика банку спрямована на доведення банківського продукту до 
потенційного покупця. Комунікаційна політика банку - це система засобів 
взаємодії банку з потенційними споживачами, спрямована на те, щоб спонукати 
їх купувати банківські послуги. 

Найважливішим оперативним чинником успіху банківської діяльності є 
стратегія витрат, напрям на економію витрат праці, зниження вартості 
банківських послуг. Однак, вітчизняними банками втрачено почуття економії 
своїх власних витрат, зникли такі поняття, як собівартість кредитної гривні, без 
чого не може бути й ефективної економічної політики. Вижити в жорсткій 
конкурентній боротьбі, отримати значні прибутки можна тільки на базі 
економії, дбайливого ставлення до ресурсів, прискорення оборотності коштів. 
Отже, і тут банкам необхідно не тільки подолати себе, але і створити механізм, 
який забезпечував би економію витрат, зниження собівартості банківського 
продукту. 
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Рис 1. - Схема прийняття стратегічних рішень за депозитною і кредитною 
діяльністю комерційного банку 

 
В якості факторів, що забезпечують успіхи комерційним банкам, 

виступають: створення розгалужених інформаційних систем, співпраця з 
іноземними банками, диверсифікація банківського ризику (за галузями, 
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формами власності, видами послуг), організація внутрішнього банківського 
аудиту, перехід на нову технологію банківського обслуговування. 

Таким чином, банківська стратегія повинна враховувати зовнішні умови 
банківської діяльності, визначати певний результат, якого банк прагне досягти. 
Крім того, функціональна стратегія розвитку кредитної і депозитної діяльності 
є частиною загальної системи та чинником успіху банківської діяльності. 
Запропонована методика прийняття стратегічних рішень забезпечує наступні 
можливості банку: 

 зведення до мінімуму негативних наслідків невизначеності майбутнього; 
 використання необхідної інформаційної бази для прийняття стратегічних 

рішень у фінансовій діяльності банку; 
 гнучкість по відношенню до чинників зовнішнього середовища, його 

прогнозування. 
 високий рівень організації банківської установи, що забезпечується 

наявністю та використанням стратегічної програми. 
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ЧИННИКИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
 

Стабільність розвитку банківської системи – одна з передумов 
ефективного функціонування всіх суб’єктів ринкової економіки. Сьогодні за 
умов кризових ситуацій, які мають місце в  Україні, банки повинні швидко 
реагувати на потреби клієнтів і залучати нових. 

Надання кредитів – найдохідніша стаття банківського бізнесу й вагома 
частка активів банку. Основна частка чистого прибутку, з якого формуються 
фонди банку, утворюється в результаті кредитної діяльності. Кредитні ризики – 
основні ризики, які виникають у процесі операційної діяльності, поява яких 
спричинена помилками при оцінці кредитоспроможності позичальника, 
несвоєчасним виявленням проблемних кредитів, а також недосконалістю 
кредитного контролю в банках. Мінімізація кредитного ризику дає змогу не 
лише запобігти можливим втратам банку від кредитної діяльності, а й не 
допустити виникнення  проблем із ліквідністю та платоспроможністю банку. 
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Отже, проблема управління кредитними ризиками в сфері банківського бізнесу 
є актуальною. 

Проблемам кредитних ризиків присвячені наукові праці таких фахівців: 
А.М. Мороза, І.А. Бланка, В.М. Голуба, О.В., А.М. Герасимовича, Дзюблюка, 
Г.Т. Карчевої, Р.І.Тиркало, С.В. Мочерного, І.М. Парасій-Вергуненко, А.А. 
Пересади, О.В. Пернарівського, О.В.Васюренко та ін. Серед відомих західних 
авторів особливо значимі праці Л. Гітмана, Б. Едварда, Г. Марковіца, 
Дж.Маршалла, П. Роуза, Дж. Сінкі, У. Шарпа, П. Самуельсон,  та ін. [1].  

Кредитний ризик - це імовірність банком часткової або повної втрати 
суми кредиту та процентів за користування кредитом або отримання доходу на 
вкладений капітал внаслідок впливу чинників зовнішнього та внутрішнього 
походження. 

В Україні у 2005 – 2007рр. спостерігався швидкий ріст кредитування 
фізичних осіб завдяки низьким відсотковим ставкам. Однак у 2008 - 2009 рр. 
світова фінансова криза вплинула на  банківську діяльність і кредитування вже 
супроводжувалося швидким зростанням простроченої заборгованості за 
позиками, що вплинуло на стан національної банківської системи і темпи 
економічного зростання в державі. Вихід з кризового становища у 2010 – 2012 
рр. банків супроводжувався  відтоком позичальників та ростом відсоткових 
ставок. Зараз банки мають також  підвищені ставки, однак залучають клієнтів 
завдяки нецільовим, багатоцільовим і кредитам на товари [2]. 

Розрізняють три групи чинників кредитування фізичних осіб  
банківськими установами: 

1. Чинники зовнішнього щодо банків та контрагентів середовища. 
2. Внутрішньобанківські чинники. 
3. Чинники, притаманні діяльності позичальника. 
Зовнішні щодо банків та позичальників фактори відіграють важливу роль 

у довготерміновому кредитуванні. Вони не залежать від сумлінності дій його 
співробітників, оскільки позичальник може не повернути кредит.  

Внутрішні чинники пов’язані перш за все з організацією роботи по 
кредитуванню, зокрема з помилками персоналу, допущеними в ході 
оформлення кредитної документації, при оцінці кредитоспроможності 
позичальника та недотримання посадових інструкцій. Негативним фактором, 
який призводить до зростання ризиків у процесі кредитування фізичних осіб, є 
також те, що банки користуються недосконалими внутрішніми методиками 
оцінки платоспроможності позичальників, які не враховують у повному обсязі 
вимог щодо класифікації кредитних операцій, встановлених Положенням «Про 
порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих 
втрат за кредитними операціями банків» [3].  

Чинники, притаманні діяльності позичальника передбачають ймовірність 
невиконання ним своїх зобов’язань за кредитною угодою і втрати банку в разі 
неповернення кредиту. 

Узагальнюючою оцінкою ймовірності реалізації кредитного ризику є 
рейтинг позичальника. Виділяють п’ять класів позичальників. «А», «Б», «В», 
«Г», «Д». Позичальникам класів «А» і «Б» кредити надають відразу, 
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можливість кредитування позичальників класу «В» розглядають у кожному 
окремому випадку, позичальникам класів «Г» і «Д» у наданні кредиту 
відмовляють [4]. 

Однією з основних причин збільшення обсягу кредитних неповернень 
фізичними особами є стрімке зростання обсягів кредитування завдяки 
скороченню часу оформлення кредитних договорів за цим видом послуг (за 
рекламою банків – до 15 – 30 хвилин). Для оформлення кредитів від клієнта 
вимагається лише мінімальний пакет документів – паспорт, ідентифікаційний 
код, в деяких випадках – довідка про доходи, а це призводить до можливого 
загострення проблеми якісної та повноцінної ідентифікації фізичних осіб, які 
отримають позички, якості оцінки їх фінансового стану, джерел погашення 
заборгованості за кредитами та відсотками. За такого підходу ризики 
неповернення зазначених кредитів значно збільшуються, адже позички можуть 
надаватися за втраченими паспортами чи за паспортами недієздатних осіб.  

Відсутність інформації про доходи позичальника та наявність у нього 
майна, на яке може бути звернуто стягнення, також збільшує ризик 
невиконання умов кредитного договору. Зауважимо, що навіть за невеликих 
сум таких кредитів банк наражається на значний ризик їх неповернення через 
можливі шахрайські дії позичальників. 

Перш ніж надавати кредити фізичним особам, банки повинні якісно та 
повноцінно ідентифікувати фізичних осіб, які отримають позички, оцінити їх 
фінансовий стан, джерела погашення заборгованості за кредитами та 
відсотками, для того, щоб мінімізувати свої ризики. 

Отже, всебічне врахування впливу розглянутих чинників на рівень 
кредитних ризиків значною мірою сприятиме підвищенню ефективності 
кредитних операцій, допоможе гідно виходити із кризових ситуацій у 
банківській діяльності та обумовлюватиме стабільність функціонування 
банківських установ. 

Таким чином, необхідно вдосконалити процес управління кредитними 
ризиками фізичних осіб, зокрема їх мінімізацію, що дозволить знизити  їх вплив 
на  фінансову діяльність банку.  

Доцільним є створення в Україні незалежних рейтингових агентств для 
оцінки фінансового стану банківських установ, що є стимулом для банків щодо 
поліпшення управління ризиками. 

Окрім цього, мінімізація кредитного ризику потребує застосування 
спеціальних заходів: чітке визначення процедури, норми та повноваження 
персоналу банку під час оцінки рівня ризику за кожною окремою кредитною 
операцією; постійний аналіз та контроль за станом кредитного портфеля з 
метою відстеження сигналів про погіршення його якості; розробка механізмів, 
які б не давали змоги банкам кредитувати фізичних осіб без наявності 
інформації про їх доходи. 
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Шундіна О.А., Федишин М.П. 

Буковинський державний фінансово-економічний університет 
 

ВПЛИВ ВАЛЮТНО-КУРСОВОЇ ПОЛІТИКИ НБУ НА СТАБІЛЬНІСТЬ 
ГРИВНІ 

 
Валютно-курсова політика центрального банку держави є складовою 

частиною його грошово-кредитної політики, а отже, і загальної державної 
макроекономічної політики. Напрям зміни валютного курсу національної 
грошової одиниці впливає на результати економічної діяльності та виконання 
боргових зобов’язань. Саме тому, завданням валютно-курсової політики 
держави є забезпечення стабільної зовнішньої купівельної спроможності 
національних грошей. Це виражається в підтримці стабільного валютного курсу 
національної грошової одиниці держави. 

Дослідженням, пов’язаним з аналізом валютно-курсової політики, її 
ефективністю, проблемами впливу курсу національної грошової одиниці на 
економіку країни, приділено досить багато уваги і висвітлено в працях таких 
українських вчених-економістів як Барановський О., Боришкевич О., 
Береславська О., Міщенко В., Савлук М., Мороз А., Дзюблюк О., Юрчишин В., 
Боринець С., Мазуренко В., Руденко Л. та багато інших.  

Метою дослідження є аналіз ефективності поточної валютно-курсової 
політики НБУ, простеження взаємозв’язку між здійснюваною центральним 
банком валютно-курсовою політикою та основними тенденція валютного ринку 
України.  

Курсова динаміка є досить актуальною для України, і тому,  
Національний банк України повинен шукати все більш ефективні механізми 
підтримки курсу національної грошової одиниці - гривні.  

Офіційний курс гривні до іноземних валют станом на 20.12.2012 
становить 799,3000 за 100 дол. США та 1031,8164 за 100 євро [2]. Динаміка 
офіційного валютного курсу гривні до долара США відображує зміни її 
середньозважених котирувань на міжбанківському валютному ринку (з 
можливим відхиленням 2 %). У майбутньому Національним банком України 
враховуватиметься необхідність збереження прогнозованої динаміки та 
загальної стійкості національної валюти. Для цього використовуватиметься 
цілий комплекс заходів, уключаючи валютні інтервенції Національного банку 
України. 
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Рис.1 Динаміка зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют за перiод 
2008-2012 рр. 

 
Аналізуючи дані, можна зробити висновок що курсові тенденції 

упродовж 2008 року були вкрай неоднозначними. За вересень 2008 р. 
девальвація офіційного курсу становила 0,32%, жовтень – 18,5%, листопад – 
17,04%, грудень – 14,21% порівняно з попереднім місяцем, а в цілому за рік 
вона знецінилася відносно американського долара на 52,5%. Динаміка курсу 
національної валюти щодо євро демонструє дещо інші тенденції й загальну 
спрямованість. Потужні девальваційні процеси, що проявилися  2008 року були 
зумовлені такими чинниками: дефіцитом платіжного балансу, інфляцією, 
високим  рівнем доларизації економіки та проблемами банківського сектору. У 
2009 році динаміка курсу гривні зазнала значних коливань. На початку року 
спостерігалося падінням курсу гривні відносно долара США, влітку – певна 
його стабілізація, а восени знову відновився девальваційний тиск на гривню, 
який вдалося подолати наприкінці року. Протягом 2009 року офіційний курс 
гривні відносно долара США знизився на 3,7% порівняно з 52,5% у 2008 році. 
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Офіційний курс гривні до євро у 2009 році знизився на 5,5%, а до російського 
рубля – на 0,7%. 

У 2010 році динаміка ринкового курсу гривні перебувала під впливом 
пропозиції іноземної валюти і попитом на неї на внутрішньому ринку. 
Коливання обмінного курсу гривні до долара США протягом 2010 року були 
помітнішими, ніж у попередньому році. 

Щодо 2011 та 2012 років, то офіційний курс гривні відносно долара США 
характеризується стабільністю і відбуваються незначні коливання, чого не 
можна сказати про офіційний курс гривні відносно євро, оскільки в період з 
2011 до серпня 2012 року спостерігається тенденція зниження курсу гривні: з 
11,0918 грн. за 1 євро до 9,8897грн., за 1 євро. Курс гривні до російського рубля 
також мав незначні зменшення. 

З метою впливу на валютний курс використовують валютні інтервенції. 
При цьому відбувається урівноваження попиту та пропозиції на іноземну 
валюту та обмежуються рівні коливань курсу національної грошової одиниці 
[1]. 

Таким чином, за даними чотирьох місяців інтервенції Національного 
банку України на міжбанківському валютному ринку при сталому курсі долара 
США 799,3000 за 100 дол. США, спостерігається тенденція щодо підвищення 
курсу національної валюти, шляхом продажу іноземної.  

Таблиця 1 
Інтервенції Національного банку України на міжбанківському валютному 

ринку України за серпень-листопад 2012 року 

 

долар США Євро 
Купівля, 

млн.одиниць 
валюти 

Продаж, 
млн.одиниць 

валюти 

Купівля, 
млн.одиниць 

валюти 

Продаж, 
млн.одиниць 

валюти 

серпень 850,0 248,4 0,0 300,0 

вересень 150,0 0,0 0,0 1 200,0 

жовтень 460,0 695,0 0,0 535,0 

листопад 290,0 1 629,4 250,0 0,0 

 
Відповідно у серпні  Національний банк України здійснював переважно 

інтервенції з купівлі іноземної валюти. Їх додатне сальдо становило 435,9 млн. 
дол. США (в еквіваленті). Це дало змогу компенсувати зменшення 
міжнародних резервів, спричинене найбільшими з початку року платежами з 
погашення та обслуговування кредиту МВФ за програмою "Стенд-бай" 
(близько 1 млрд. дол. США в еквіваленті). У цьому місяці курс гривні за 
безготівковими операціями знизився відносно долара США на 0,11 % – до 
8,0755 грн./дол. США. Проте вже з вересня  Національний банк України 
зменшивши приблизно в 3 рази купівлю іноземної валюти, почав продавати її. 
Обсяг продаж іноземної валюти  за вересень місяць становив  1842.9 млн. дол. 
США, з них 1200,0 млн. євро (у доларовому еквіваленті), що на 1224,8 млн. дол. 
США більше, ніж у серпні місяці та на 413,7млн.грн менше, ніж за жовтень 
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місяць. Тож, проаналізувавши динаміку інтервенцій НБУ можна зробити 
висновок, що за аналізований період переважає продаж долару США, особливо 
найбільше від’ємне сальдо становило -2559,2 млн. дол. США у вересні 2011 
року. Загалом, негативне сальдо валютних інтервенцій пояснюється тим, що на 
фоні напруження на міжнародних фінансових ринках та очікувань нової 
фінансово-економічної кризи у другому півріччі 2011 року спостерігалось 
підвищення внутрішнього попиту на іноземну валюту, який виявився більшим 
за валютну пропозицію. За таких умов, попит на іноземну валюту намагаються 
нівелювати курсовими коливаннями гривні та валютними інтервенціями 
Національного банку України.  
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Рис.3 Динаміка інтервенцій НБУ, млн. євро та офіційний курс грн/євро  

2011-2012роки 
 
Проте згодом спостерігається тенденція до зменшення обсягів продажу 

долара США і в березні та квітні 2012 року сальдо  дорівнює 0. Зовсім 
протилежну динаміку можна спостерігати щодо євро. В першій половині 2011 
року спостерігається збільшення обсягів купівлі євро. Ця динаміка досить 
неоднозначна у коливанні обсягів. Проте з листопада по жовтень 2012 року 
НБУ починає у великих обсягах продавати євро, це зумовило від’ємне сальдо, 
яке досягло суми  -1200 млн. євро.  

 Необхідність проведення інтервенцій Національним банком України на 
міжбанківському валютному ринку зумовлена тиском, спричиненого 
невідповідністю між попитом і пропозицією на внутрішньому валютному 
ринку, на курс національної валюти. Таким чином, при значному перевищенні 
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пропозиції іноземної валюти над її попитом операції Національного банку 
України, головним чином, спрямовуються на упередження надмірного 
зміцнення курсу гривні шляхом купівлі іноземної валюти до золотовалютних 
резервів[5]. Так, золотовалютні резерви України станом на 1.08.2012 складали 
30 млрд. 79 млн. дол. США, що перевищує обсяги золотовалютних резервів 
станом на 1.10.2012 – 29,3 млрд. дол. США в еквіваленті. Це може свідчити про 
обмеженість такого інструмента валютно-курсової політики як валютні 
інтервенції. 

Валютно-курсова політика НБУ є складовою економічної стратегії 
держави, що покликана стабілізувати вітчизняну економіку та бути 
визначальним фактором впливу на її розвиток. В Україні роль валютних 
інтервенцій дуже важлива, оскільки є головним методом НБУ, за допомогою 
якого впроваджується національне регулювання валютного курсу та 
запобігання зниженню (підвищенню) валютного курсу гривні. Саме тому 
Національному банку необхідно проводити гнучкішу курсову політику, яка 
дозволить йому ефективніше управляти монетарними агрегатами НБУ, не 
заперечує проти скорочення своєї участі у валютних торгах.  
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МЕХАНІЗМ СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ІПОТЕЧНОГО 
КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ТОВАРОВИРОБНИКІВ 
 

Нині іпотечному кредитуванню сільськогосподарських товаровиробників 
притаманний потужний потенціал щодо забезпечення істотних якісних зрушень 
в аграрному економічному просторі України. Іпотечному кредитуванню, як 
одному із видів банківського кредитування, властиві ризики, що генеруються 
сторонами кредитної угоди.  

Проблематиці страхування ризиків іпотечного кредитування приділяли 
увагу різні вчені, серед яких варто звернути увагу на праці таких зарубіжних 
дослідників як: Раймонд Д., Безфамільна Л., Торлін Г., Фурман В. В Україні 
різноманітні аспекти страхування іпотечних ризиків сільськогосподарських 
товаровиробників досліджували у своїх працях Ю.Т.Ахвледіані, В. А. Борисова, 
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А.М.Годін, О.Є. Гудзь, М.С.Клапків, Г.Ю.Марченко, А.І.Тутаєва, 
Т.А.Федорова, В.В.Шахов, С.В.Фруміна, А.В. Чупіс та деякі інші.  

Першочерговим завданням страхування при іпотечному кредитуванні 
сільськогосподарських товаровиробників є забезпечення всім учасникам 
захисту від майнових втрат, а також гарантування своєчасного та повного 
відшкодування збитків, пов’язаних з настанням страхових випадків. В Україні 
на даному етапі розвитку іпотечного кредитування сільськогосподарських 
товаровиробників поки що відсутня повна статистика проблемних і 
невиплачених іпотечних кредитів, бракує достатньої практики судового 
звернення стягнення на предмет застави, реалізації застави з торгів, не 
розвинена система бюро кредитних історій, що надзвичайно  ускладнює оцінку 
кредитних ризиків.  

Страхування ризиків іпотечного кредитування – це  процес зниження 
ризиків, який, з одної сторони, забезпечує захист кредитора або інвестора від 
збитків, що виникають через невиконання позичальником зобов’язань по 
кредиту, а з іншої, – це  захист майнових прав позичальника щодо об’єкту 
нерухомості та майнових інтересів, пов’язаних з життям, здоров’ям, 
працездатністю позичальника. Воно є доцільним для всіх суб’єктів іпотечного 
кредитування. Водночас, А.І.Тутаєва розглядає страхування іпотечних ризиків 
як сукупність особливих перерозподільчих відносин між страховиком і 
страхувальником з метою формування за рахунок грошових коштів 
страхувальників цільового фонду [6 с. 61]. Т.О.Федорова стверджує, що 
страхування іпотечних ризиків стосується не лише ризиків наявної 
нерухомості, а й захищає інтереси учасників процесу, в якому 
використовуються схеми іпотечного кредитування [4, с. 667–672]. 
Ю.Л.Субботович та Г.Ю.Марченко розглядають страхування іпотечних ризиків 
як особливий вид кредитного страхування, що захищає кредиторів від ризику 
збитків, пов’язаних з дефолтом позичальника за кредитом під заставу [5 с. 170]. 

Хвиля фінансової кризи призвела до помітного звуження кількості 
фінансових установ, що надають іпотечні кредити. Як наслідок 99 % усіх угод з 
нерухомістю здійснюється за рахунок власних коштів. Однак, за даними 
Асоціації українських банків, на початок вересня 2010 р. іпотечні кредити 
надавали 12 банків, на кінець 2010 р. – вже майже 30. Фахівці стверджують, що 
ринок іпотеки пожвавішає, якщо процентні ставки впадуть до 15 %. Варто 
звернути увагу, що у Німеччині на початок 2011 р. середні ставки для 
іпотечних кредитів строком на десять років сягали 3,71 %. Однак навіть у 2008 
р., коли ставки були на рівні 12–14 %, іпотечним кредитом скористалося лише 
близько 8 % українців . 

Негативним аспектом вітчизняного іпотечного кредитування можна 
вважати його валютизацію. Зважаючи на значну частку іпотечних кредитів, 
виданих в іноземній валюті, зростає необхідність у страхуванні валютних 
ризиків. На початок 2009 р. частка іпотечних кредитів, наданих в іноземній 
валюті, сягала 77,16 % у загальній сумі іпотечних кредитів, а на початок 2010 р. 
– 70,3 %., при цьому цей показник у структурі іпотечних кредитів населення 
досягав 84,53%. 
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В Україні на початок 2010 р. було забезпечено страховим захистом 96 % 
іпотеки. Однак цей показник викликає сумнів: у цілому страхове покриття в 
Україні складає 3.5 %, водночас у країнах Західної Європи аналогічний 
показник досягає 96 %. За спостереженнями деяких дослідників, щорічно в 
Україні майже 10 % усіх угод купівлі-продажу нерухомого майна визнаються 
недійсними. Обсяг титульного страхування в Україні знизився. Помітний 
недостатній розвиток інфраструктури іпотечного кредитування. Це стосується 
бюро кредитних історій, колекторських фірм, до того ж у статистичній 
звітності, яка надається страховими компаніями, не передбачено виділення 
іпотечного страхування як окремого різновиду.  

Вітчизняна практика свідчить, що страховим захистом зазвичай 
покриваються здебільшого ризики кредиторів. Програма комплексного 
іпотечного страхування передбачає страховий захист від основних ризиків при 
іпотечному кредитуванні, вона містить: страхування нерухомості (предмету 
іпотеки) на випадок загибелі або пошкодження; титульне страхування; 
страхування життя позичальника та/або страхування від нещасного випадку. 
Якщо страхувати кожен ризик окремо, то вартість страхування іпотечних 
ризиків становитиме у середньому 0,2–0,5 % від страхової суми, страхування 
життя та працездатності – 0,3–1,5 %, титульного страхування – 0,2–0,7 %. У 
середньому сукупні видатки при комплексному іпотечному страхуванні 
складають 1,3–1,5 % на рік від залишку за кредитом та з урахуванням відсотків 
[2]. В фінансово потужних країнах страхування ризиків іпотечного 
кредитування, зазвичай, монотипне, тобто страховик має право займатися 
страхуванням лише іпотечних ризиків.  

Основною перевагою страхування ризиків іпотечного кредитування 
сільськогосподарських товаровиробників для банків є зниження кредитного 
ризику, пов’язаного з неплатоспроможністю позичальника. Перевагами для 
позичальників є підвищення доступності кредитів за рахунок установлення 
більш високої частки кредиту у вартості застави (рівня LTV), таким чином, 
зменшується сума первісного внеску й необхідної величини нагромаджень; 
зниження процентної ставки за іпотечними кредитами, оскільки страхування 
ризиків іпотечного кредитування загалом знижує кредитний ризик для банку. 

В цілому вітчизняна практика страхування ризиків іпотечного 
кредитування сільськогосподарських товаровиробників має враховувати те, що 
проблеми його розвитку в Україні зумовлені різноманітними чинниками 
економічної, правової, соціальної та демографічної природи. Для їх подолання 
необхідна, передусім стабілізація економічного простору, внаслідок чого 
зростуть доходи сільськогосподарських товаровиробників, зміцниться ресурсна 
база банків, зросте довіра до них, що у свою чергу, спричинить нарощення 
потреби у страхових іпотечних продуктах.  
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КРЕДИТНОЕ КАЧЕСТВО КАК СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД  К 
УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬЮ КЛИЕНТОВ 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
 

Управление кредитными операциями представляет собой организацию 
деятельности банка по осуществлению процесса кредитования, которая 
направлена на предотвращение или минимизацию кредитного риска. 
Определение кредитоспособности заемщика является одним из главных этапов 
банковского кредитования, цель которого – определение риска, который банк 
может взять на себя, определение объема капитала, который пребывает под 
риском, и разработка мероприятий по предотвращению или сведению рисков к 
минимуму. 

На первых этапах развития современных кредитных отношений в 
Украине анализировать кредитоспособность заемщика в полном объеме 
данного термина было сложно в связи с отсутствием критериев оценки 
заемщика, структуры и параметров осуществляемых кредитных операций. 
Сегодня кредитные организации при рассмотрении вопроса целесообразности 
сотрудничества и финансирования клиентов стараются учесть максимально 
возможное количество факторов, влияющих на кредитоспособность заемщика, 
и определить кредитное качество своего клиента. 

Кредитное качество заемщика является актуальным вопросом 
современного управления банковской деятельностью. Банкротства банков 
связано с вероятностью риска  осуществления своих кредитных операций. Это 
требует анализа важнейшего показателя уровня организации кредитного 
процесса  –  оценки кредитного качества клиента. 

Под кредитным качеством заемщика понимается совокупность 
количественно и качественно оцениваемых критериев (факторов). К факторам,  
являющимся критериями качественной оценки риска, относят движение 
наличных средств и кредитоспособность заемщика, характеристику заемщика, 
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капитал, условия, залог, обстоятельства (возможность возникновения форс-
мажорных обстоятельств). 

Количественная оценка кредитных рисков (или анализ финансовой 
отчетности заемщика) представляет собой использование финансовых  
показателей. Принятие управленческих решений о выдаче кредита 
основываются на использовании только  качественной  информации, что не 
является достаточным условием объективного процесса принятия решения. 

Совокупность количественно и качественно оцениваемых критериев 
(факторов) характеризует различные стороны деятельности заемщика и могут 
быть составными частями интегрального показателя кредитного рейтинга 
заемщик [1]. Рейтинговая система предназначена для проведения  качественной 
оценки кредитоспособности заемщика и принятия решения о возможности его 
кредитования.  

Рейтинговая система позволяет получить балл кредита  и  рекомендуемое 
решение о возможности кредитования в результате оценки и анализа общей 
характеристики клиента, финансового состояния клиента, характеристики 
кредитуемого объекта, обеспечения кредита, юридических аспектов. Каждой из 
вышеперечисленных составляющих анализа присвоен определенный вес в 
общей сумме баллов, определяющий степень риска, присущего при его 
кредитовании. Кредитный рейтинг заемщика включается в интегральный 
показатель кредитного качества с учетом веса важности частных показателей. 
При этом присутствует  субъективный экспертный подход оценки значимости 
того или иного показателя, что снижает уровень обоснованности. Данный   
подход позволяет гибко реагировать на изменяющиеся условия внутренней 
среды, а также на качество и достоверность информационных источников.  

Рейтинг выражает мнение об относительной кредитоспособности 
заемщика или кредитном качестве данного обязательства по шкале от «самое 
высокое качество» до «самое низкое качество». Это позволяет сопоставить и 
проанализировать уровни и специфические факторы риска, которым заемщик 
подвергается в силу особенностей своей деятельности. 

Определение кредитных рейтингов имеет низкую точность, так как 
выражают мнение экспертов относительно способности и готовности заемщика 
своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства. 

На мировом рынке действуют несколько рейтинговых агентств, чьи 
рейтинги берутся ко вниманию практически всеми субъектами международной 
финансовой деятельности. Наиболее влиятельными из них на сегодняшний 
день считаются «Standard & Poor's», «Moody's» и «Fitch Ratings». Можно   
подчеркнуть схожесть  подходов к изучению  факторов при проведении 
кредитного анализа потенциального заемщика. «Standard & Poor’s» 
подчеркивает, что его рейтинговое мнение – это отнюдь не гарантия 
кредитного качества и не точное определение вероятности наступления 
дефолта по обязательствам  [2]. 

Чтобы сформировать адекватное рейтинговое мнение «Standard & Poor’s» 
изучает различные финансово-экономические характеристики заемщика, 
способные повлиять на своевременность выполнения долговых обязательств. В 
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ходе кредитного анализа компании изучают множество макро и микро 
факторов, в том числе финансовые показатели эффективности деятельности 
компании, регулятивные и геополитические факторы, особенности 
менеджмента и корпоративного управления, а также конкурентоспособность 
компании. Аналитики «Standard & Poor’s» принимают во внимание денежный 
поток, генерируемый базовыми активами, а также различного рода механизмы 
кредитной защиты центрального правительства, снижающие риск дефолта. 

Кредитные рейтинги, создаваемые агентством «Moody’s», учитывают 
собственную финансовую надежность заемщика по таким кредитным 
факторам, как качество управления, рыночное положение и степень 
диверсификации бизнеса, степень финансовой гибкости, прозрачность, 
регулирование и способность заемщика выполнять свои финансовые 
обязательства в процессе обычного для данной страны делового цикла [3]. 

В украинских банках оценка кредитного качества заемщика 
осуществляется самостоятельно банковской организацией. При анализе 
принимается во внимание, как правило, его финансовое состояние и некоторые 
показатели деловой активности, формируется объемный пакет документов. Это 
требует значительных затрат времени, что снижает уровень кредитования. В 
том случае, когда кредитные организации выдают кредиты без достаточных 
подтверждений кредитного качества заемщика и его кредитоспособности, 
руководствуясь доходностью, они  принимают на себя неоправданные риски. 

В целях построения эффективной системы управления кредитным 
качеством заемщика украинским банкам необходимо разработать и внедрить  
комплекс мероприятий, в частности:  

- обеспечить  поддержку Национального Банка Украины в этом 
направлении; 

- конкретизировать понятие качественной (актуальной, полной и/или 
объективной/достоверной) информации о заемщике - банку необходимо видеть 
реальную схему ведения бизнеса потенциального заёмщика ,  чтобы оценить и 
оперативно принять взвешенное решение по сделке. Поэтому качество ведения 
учёта существенно упрощает процедуру рассмотрения кредита для обеих 
сторон;  

- внедрить в украинскую практику  международные стандарты  
составления финансовой отчетности, применение которых  обяжет 
потенциальных клиентов отражать в своей отчетности реальное качество 
активов и обязательств, в том числе кредитных требований. 

 В соответствии с МСФО оценка качества кредитных требований будет 
основываться на анализе следующей информации, необходимой банку для 
управления кредитными операциями: 

- информация о бизнес-риске заемщика, включающая качество 
управления компанией, длительность существования, отраслевую 
принадлежность, виды деятельности, анализ конкуренции, поставщиков и 
потребителей, технико-экономическое обоснование проекта; 

- информация о финансовом риске заемщика, в рамках которого 
требуется регулярная оценка (на основании отчетности заемщика) уровня 
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ликвидности активов, денежных потоков, платежеспособности, уровня 
рентабельности, финансовой напряженности; 

- информация о качестве обслуживания долга (кредитная история, 
наличие просроченных платежей по основному долгу и процентам); 

- информация об обеспеченности кредита – в случае признания кредита 
обесцененным и требующим специального расчета резерва. 

В последние годы практиками широко обсуждался вопрос об 
использовании украинскими банками зарубежного опыта оценки 
кредитоспособности. [4; 8]. Однако зарубежные методики до сих пор не 
находят отражения в практике украинских экспертов и аналитиков. В 
настоящее время основная проблема в практике внедрения зарубежных 
методик - это необходимость адаптация их к украинским реалиям. На основе 
изучения и практического изменения зарубежного опыта кредитования, 
использования его в современной отечественной банковской системе возможно 
улучшить ситуацию в управлении кредитоспособностью заемщика. 
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СЕКЦІЯ 5.  Бухгалтерський облік, аналіз і аудит 
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ВАЖЛИВІСТЬ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ В 

ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

Як відомо, принципи внутрішньогосподарського контролю державної 
діяльності підприємства схожі з принципами перевірки балансу в уряді країни 
[1]. Це процеси, що мають гарантувати, що справи просуватимуться у вірному 
напрямку. Наявність внутрішньогосподарського контролю є корисним не 
тільки для всіх видів діяльності підприємства, але також є дуже важливим для 
підприємств та їх працівників, особливо для тих працівників, які працюють з 
цінними активами. Наприклад, роздрібний бізнес, в якому клієнти мають 
прямий доступ до дрібної продукції, може також отримати значний прибуток 
від проведення процедур по забезпеченню внутрішньогосподарського 
контролю. Оскільки внутрішньогосподарський контроль відіграє важливу роль 
у наданні допомоги, щодо виявлення шахрайства, це також може допомогти у 
зменшенні ризику, якщо навіть прості помилки заважають роздивитися 
реальне фінансове становище підприємства. 

Тому, можна думати скільки завгодно, що поряд з керівником 
підприємства працюють найкращі люди, але факт залишається фактом, що 
більшість людей є нечесними. Незалежно від того, чи є такий показник 
нечесності незначним, або великим, нечесність все одно може коштувати 
керівнику підприємства великих грошей. Будь-який працівник може 
здійснювати крадіжки на підприємстві, будь-то бухгалтер, або завідуючий 
товарного складу, або на касі. Мова йде не тільки про викрадення грошей 
(незважаючи на те, що це трапляється не часто). Багато працівників вважають 
за норму брати до дому офісні канцелярські приладдя та дрібний інвентар. На 
перший погляд може здаватися, що це не така вже й велика справа у порівнянні 
з тим, якщо хтось розкрадає сотні тисяч гривень з банківських рахунків, але це 
також може мати значний ефект в кінцевому підсумку.  

Незважаючи на те, що внутрішньогосподарський контроль може виявити 
правопорушення, виконавці внутрішньогосподарського контролю 
припускають наявність чесності в основі своїй. З цією метою, більшість 
стандартних процедур для здійснення внутрішньогосподарського контролю 
сконцентровані на попередженні та виявленні ненавмисних помилок. Крім 
того, коли працівники знають про існування такого контролю, в такому разі 
менш імовірно, що вони будуть заподіювати нечесні поступки. 
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Заснування системи внутрішньогосподарського контролю може сприяти 
запобіганню проблем, тому при наявності внутрішньогосподарського 
контролю, керівник підприємства захищаєте свої активи, а також точність своїх 
облікових записів. Типи контролю для застосування в значній мірі залежать 
від розміру та характеру діяльності підприємства, наприклад, підприємство з 
інтенсивним надходженням грошових коштів, та якщо кількість працівників 
такого підприємства складає тридцять осіб, в такому разі підприємство 
вимагатиме більше заходів, щодо забезпечення внутрішньогосподарського 
контролю, ніж робота трьох працівників, де грошові кошти не передаються із 
рук в руки при нормальному здійсненні діяльності підприємства. 

Тому, ідея внутрішньогосподарського контролю полягає у створенні 
середовища, де наявність помилок є найменш вірогідною, та вчинки 
шахрайства можна легко припинити. Більшість таких принципів здаються  
простими та досить розповсюдженими, однак керівники підприємства  
ігнорує їх використання. 

Таким чином, на самому базовому рівні, необхідно встановити звичайний 
контроль: зберігати грошові кошти в сейфі; зачиняти товарний склад та 
обмежувати доступ до ключей; забезпечувати захист паролів доступу до 
важливих комп'ютерних файлів. Якщо на підприємстві багато працівників, які 
працюють в різні зміни, необхідно приділити час для простеження 
відпрацьованих годин. Отже, будь-яке підприємство, яке володіє цінними 
активами повинно розраховувати на наявність сигналізації для запобігання 
зломів. 

Внутрішньогосподарський контроль спрямовано спеціально на 
працівників, наділених спеціальними обов'язками, щоб запевнитися, що 
ведення справ реєструється негайно, зокрема з розділенням відповідних 
обов'язків. Такі документи є доказом того, що проведена операція проведена у 
відповідності з точним веденням записів. До типових документів 
внутрішньогосподарського контролю належать касові стрічки, підписанні 
накладні, та пронумеровані інвойси. Крім того, надання спеціальних завдань 
спеціальним працівникам, дозволить керівнику дізнатися, з кого треба спитати, 
у випадку, якщо сталося щось несподіване. Наприклад, якщо тільки один 
працівник використовує касовий апарат, ви будете знати, хто працює з 
грошима. 

Щодо розподілу відповідних обов'язків, то це передбачає накладення 
відповідальності більш ніж на одну особу за виконання відповідної діяльності, 
особливо тих видів діяльності, що передбачають незначну крадіжку активів. 
Наприклад, якщо одна особа працює з усіма грошима, депозитами, веде   
бухгалтерський облік, узгоджує банківські виписки, це надає повну свободу 
такій особі у роботі з грошима підприємства. 

Особливо на маленьких підприємствах може бути складно розподілити 
завдання, ось чому багато маленьких підприємств отримують догани. Існує два 
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основних шляхи для розподілення важливих обов'язків: призначити різним 
людям відповідні завдання; не призначайте одну й ту ж саму особу 
відповідальною за активи та ведення реєстрації активів. 

Відповідні завдання передбачають наступне: замовлення товару та 
оплату рахунків-фактур. Хтось, наприклад, може замовити товар для 
персонального використання, а потім оплатити рахунок-фактуру за гроші 
підприємства.  

Тому, розподіл відповідальності — це значить, що один працівник, несе 
відповідальність за активи, але інший працівник  веде його реєстрацію — це 
іще один шлях для забезпечення захисту підприємства. Особа, що несе 
відповідальність за збереження інвентарю, не повинна бути відповідальною за 
підрахунок інвентаризації. 

Отже, узагальнюючи все вищевикладене, можна зробити висновок, що 
важливість внутрішньогосподарського контролю в процесі управління 
сучасним підприємством є вкрай необхідною. 
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ПРОБЛЕМЫ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ 
 

В мировой практике аудит имеет давнюю историю и широко 
распространен. Он является обязательной частью цивилизованного 
функционирования рыночной экономики любой страны. Аудит в Украине 
является относительно новым видом деятельности и потому, процесс его 
развития сопровождается возникновением проблем, которые обусловлены 
влиянием целого ряда факторов и обстоятельств. Это несовершенство 
законодательства, регулирующего аудит, незначительный практический опыт, 
отсутствие методик по проведению и документированию процессов аудита, 
общие проблемы нашей экономики и др.  

Поскольку наше государство развивается быстрыми темпами, 
возникающие проблемы требуют быстрого решения. В Украине просто 
необходим контроль со стороны независимых органов, которые могли бы 
предоставлять вполне правдивую, точную и достоверную информацию о 
результатах деятельности предприятий. Такую функцию могли бы взять на себя 
аудиторские фирмы.  

Однако на современном этапе развития аудита в Украине появилось 
много проблем. Изучая их, мы обратили внимание на следующие моменты: 
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1. Регулирование деятельности аудиторских фирм осуществляется 
Законом Украины «Об аудиторской деятельности». Помимо Аудиторской 
Палаты Украины (АПУ) регулирование и контроль осуществляют   12 
Министерств и ведомств (Минфин, Минюст, НБУ, Фонд Госимущества, 
Счетная палата Украины и др.) [1]. Несмотря на это, до настоящего времени в 
Украине не выработана единая концепция развития рынка аудиторских услуг, 
четко не определена модель, по которой осуществляется регулирование. Такая 
неурегулированность приводит к возникновению законодательных инициатив. 
Отсюда уже 12 раз изменен профильный закон. 

В Украине различными органами ведется целых пять реестров аудиторов, 
недавно введен шестой. Также массу вопросов и нареканий вызывают порядок 
сертификации аудиторов: получение сертификата достаточно дорого и не 
всегда прозрачно, однако АПУ регулярно поднимает стоимость ее, несмотря на 
весомую налоговую нагрузку, юридическую незащищенность и достаточно 
высокие риски аудиторских фирм.  

2. Порядок обязательного повышения квалификации аудиторов, порядок 
отчетности субъектов аудиторской деятельности, контроль качества 
аудиторских услуг, доступ к актуальной редакции стандартов аудита, в 
частности  Международных стандартов аудита  (МСА) остаются в ведении 
АПУ при абсолютной непрозрачности ее деятельности.  

В связи с этим целесообразно было бы сократить количество органов, 
регулирующих деятельность аудиторских фирм, упростить процедуру 
получения сертификата, определить организацию, отвечающую за обучение и 
повышение квалификации аудиторов. 

3. Нет востребованности: ни большой, ни малый бизнес не 
заинтересованы в объективной информации об экономических показателях, в 
лучшем случае это потребность в правильно составленной и оформленной 
налоговой и финансовой отчетности, а чаще - лишь в получении прибыли и в 
сокрытии ее истинных размеров. Такой бухучет и аудит не способствуют 
развитию предприятий и в конечном итоге – росту экономики государства. 

 4. В Украине если и развивается, то  рынок обязательного аудита. 
Однако, при отсутствии фондового рынка, инвестиций или требований 
кредиторов к получателям финансовых или товарных кредитов, т.е. заказчиков, 
которых действительно интересует финансовое состояние и результаты 
деятельности, обязательный аудит будет оставаться формальностью [2]. Также 
он становится формальным в силу специфики клиентуры (заказ аудиторского 
заключения, желание «договариваться», т.е. исказить результаты  аудиторской 
проверки).  

5. Причины, которые привели к банковскому кризису в Украине в 2008 
году – проценты (премии) за выданные кредиты менеджменту и персоналу 
банков (финансовых компаний) и низкое качество финансовой отчетности. В 
результате кредитные портфели банков, вплоть до 70%, были сформированы 
безнадёжными кредитами. Банки до сих пор считают, что финансовая 
отчетность, подаваемая в управление статистики – достоверна (и это 
действительно так, но в 5% случаев) [2]. И именно здесь украинский аудит 
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может существенно помочь банкам. Иначе, если банки не наладят контроль 
финансовой отчетности должников (самостоятельно или при помощи аудита), 
они уже сейчас должны формировать резервы сомнительной задолженности 
вплоть до 30% по всем выданным «послекризисным» кредитам. 

Аргументы заказчиков (и многих банкиров), что аудит – это дорого, не 
лишены смысла. Здесь аудиторы могли бы оказывать услуги банкам в виде 
обзорной аудиторской проверки (экспресс-аудита), что существенно дешевле и 
быстрее по времени. В этом случае, аудиторы подтверждают лишь принципы 
ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности.  

6. Деятельность многих аудиторских фирм сводится лишь к ведению 
бухгалтерского учета и составлению налоговой отчетности своих клиентов, т.к. 
это дешевле и более необходимо для них. 

7. Аудитом охватываются лишь состояние финансовой  и налоговой 
отчетности и бухучета, но мало и редко когда – управленческий учет и 
управленческие решения на предприятии.  

На этом фоне просто необходимо развивать консультационный аудит 
(консалтинг). Услуги  квалифицированных аудиторов могли бы принести 
неоценимую пользу клиентам – руководителям предприятий. Но самое главное 
- это создавало бы предпосылки для принятия взвешенных, экономически 
обоснованных, просчитанных на перспективу, хозяйственных решений. Вместо 
череды досадных, иногда трагических ошибок. 

8. Сферу его обязанностей следовало бы расширить: консалтинговые 
услуги аудиторов могли бы оказать государству в лице комитетов 
(Антимонопольного, Госимущества и др., в т.ч. и контрольных), 
многочисленных министерств, неоценимую помощь. Не прибегая к созданию 
новых структур, государство могло бы получать достоверную и точную 
информацию о хозяйственной деятельности и финансовом состоянии не только 
государственных, но и приватизированных предприятий, других крупных 
компаний. Украинские аудиторские фирмы могли бы осуществлять контроль 
расходования бюджетных и муниципальных средств, контролировать 
деятельность общественных организаций, различных фондов, профсоюзов, 
распаевание земель и приватизацию вообще как процесс. То есть, в таком 
обязательном аудите была бы заложена правильная идея профессионального, 
реально независимого контроля в обществе [3]. Но тогда государство должно 
было бы отказаться от плановых фискальных проверок в течение одного 
отчётного периода в случае проведения независимого аудита. 

И все же на наш взгляд, основными причинами неразвитости и 
искаженности рынка аудиторских услуг в Украине является продолжающийся 
экономический кризис, отсутствие фондового рынка и инвестиционной 
деятельности. А поскольку в ближайшее время эти проблемы не решатся и вряд 
ли исчезнут сами, то украинскому аудиту необходимо придать такое 
направление, чтобы он помогал решать  те задачи, которые именно сейчас стоят 
перед украинской экономикой. Часть которых – борьба с «тенью» и 
преодоление нарушений на всех уровнях. Что для Украины, как 
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развивающегося и при этом имеющего высокий уровень коррупции 
государства, имело бы весьма важное значение. 
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ 
РОЗВ'ЯЗАННЯ 

 
Україна обрала інноваційну модель розвитку всіх сфер суспільного 

життя, основою якої має стати наука і використання її результатів на практиці. 
У цілому у світі спостерігається прискорення темпів науково-технічного 
розвитку, а тому метою вітчизняних підприємств є здійснення інноваційної 
діяльності як головної вимоги сучасності з формування високого технічного і 
організаційного рівня компаній. Інноваційна діяльність є важливою складовою 
підвищення ефективності розвитку сучасних підприємств. 

Саме тому на сьогодні досить актуальним є дослідження системи 
обліково-аналітичного забезпечення інноваційних процесів різних галузей 
промислових підприємств України. 

Дослідженню даного питання приділяли увагу такі вітчизняні вченні, як: 
О.Бровко, Я. Ковалевська, О.Степанова, О.Грицай, В. Жук, О. Кантаєва. 

Відповідно до ЗУ «Про інноваційну діяльність», інноваційна діяльність – 
діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів 
наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових 
конкурентоздатних товарів і послуг [1]. 

Проблеми обліку інноваційної діяльності у вітчизняній науці й практиці 
залишаються донині найменш вивченими. Так, відсутність чіткого уявлення 
про інновації як про специфічний об'єкт обліку та не визначена їх облікова 
характеристика унеможливлює отримання достовірної оцінки рентабельності, 
нематеріальних активів підприємства та доцільність здійснення платежів і 
призводить до зниження прибутку [5, с. 424]. 

Недоліком сучасного обліку є відсутність єдиної системи облікових 
регістрів і бухгалтерських рахунків для відображення витрат, доходів і 
результатів інноваційної діяльності. Чинні облікові моделі не адекватні 
різновидам інноваційних процесів і не надають достатніх та достовірних даних 
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для проведення економічного аналізу в сфері інновацій. У зв'язку з цим 
необхідно розробляти науково обґрунтовану систему обліку й аналізу витрат, 
доходів і результатів інноваційної діяльності суб’єктів господарювання. 
Інформаційні системи бухгалтерського та управлінського обліку, а також 
економічного аналізу мають створити необхідні умови для розширення, 
прискорення й підвищення ефективності процесів створення та реалізації 
різних видів інновацій, скерованих на створення конкурентоздатної продукції 
як за національними, так і за міжнародними стандартами [3, с. 253]. 

Відсутність методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку витрат 
інноваційної діяльності призвела до розпорошеності витрат по освоєнню нової 
продукції на різних рахунках витрат, що ускладнює визначення собівартості 
кожного етапу робіт і формування загальної суми цих витрат [2]. 

Ще одним з недоліків обліку інновацій є відсутність окремої внутрішньої 
звітності на більшості з вітчизняних підприємств, яка б надавала в 
систематизованому вигляді  інформацію для управління інноваційними 
процесами [3, с. 253]. 

Для вирішення наявних проблем необхідним є запровадження 
концептуальних підходів до побудови обліку інноваційної діяльності. А саме: 

- вдосконалення діючої нормативно-правової бази; 
- розробка методології обліку інноваційної діяльності (джерела покриття 

витрат, ринкова оцінка інноваційного доробку, амортизаційна політика та 
інше); 

- розробка методик з планування обліку й калькулювання продукції 
інноваційної діяльності і не тільки; 

- запровадження дієвої системи комерціалізації інноваційної продукції на 
державному рівні. [4, с. 39] 

Отже, впровадження дієвих підходів до вирішення облікових проблем 
інноваційної діяльності сприятимуть інноваційному розвитку держави, 
входженню економіки України до сучасної моделі розвитку. 
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ В 
МИТНИХ УСТАНОВАХ  

 
На сучасному етапі функціонування необоротні активи відіграють 

важливу роль для високоякісного та своєчасного надання послуг, здійснення 
господарської діяльності митних установ. Тому основними завданнями 
дослідження є: висвітлення стану бухгалтерського обліку необоротних активів 
в митних установах, обґрунтування необхідності його вдосконалення та 
визначення основних напрямів реформування. 

Наявність в митній установі необоротних активів обумовлює необхідність 
ведення обліку та контролю. Закономірно, що порядок обліку необоротних 
активів  являє собою серйозну методологічну проблему. Як показує практика, 
відображення багатьох операцій з необоротними активами призводить до 
деяких труднощів, які викликані суперечливістю та частими змінами 
законодавчої та нормативної баз. А так як суми з операціями з необоротними 
активами досить великі, то допущенні помилки можуть призвести до значних 
труднощів. 

Для удосконалення бухгалтерського обліку необоротних активів в митних 
установах здійснюється реформування обліку в митних установах з 
врахуванням змін у нормативно-правових актах України. 

Своїм наказом від 30.11.2009 року № 1396 Міністерство фінансів України 
(далі – Наказ № 1396) вніс зміни до деяких П(С)БО, відповідно до яких вимоги 
стандартів поширюються на порядок ведення обліку основних засобів, 
нематеріальних активів, запасів в бюджетних установах та фондах державного 
страхування (далі – установи). Вказані нововведення набирають чинності з 1 
січня 2013 року. 

Згідно із стандартом 121 “Основні засоби”, що діятиме з 1 січня 2013 
року в державному секторі, основні засоби – це матеріальні активи, які 
утримуються для використання їх у виробництві/діяльності або при постачанні 
товарів, виконанні робіт і наданні послуг для досягнення поставленої мети 
та/або задоволення потреб суб’єкта бухгалтерського обліку в державному 
секторі або здавання в оренду іншим особам і використовуються, за 
очікуванням, більше одного року [1, с. 59]. 

За стандартом 121 “Основні засоби” складові первісної вартості основних 
засобів відповідають складовим первісної вартості, передбачених Положенням 
(стандартом) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”. Тобто, формування 
первісної вартості основних засобів в митних установах та комерційних 
структурах буде здійснюватись за однаковими підходами. 

Це введення дозволить формувати первісну вартість основних засобів за 
однаковими підходами для всіх суб’єктів господарювання національної 
економіки, відповідно інформація про основні засоби буде об’єктивною та 
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реальною у всіх сферах економіки. Отже, починаючи з 1 січня 2013 року митні 
установи мають вести облік основних засобів за новими правилами. 

Відповідно до Наказу № 1396 в П(С)БО 7 “Основні засоби” з’явились 
поняття залишкової та справедливої вартості [2]. 

Стандарт доповнено новим розділом, яким визначено особливості 
бухгалтерського обліку основних засобів установами. В цьому розділі окремою 
класифікаційною групою необоротних матеріальних активів визначено групу 
5.2 “Інші необоротні матеріальні активи”. Межею до зарахування до складу 
малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) встановлена вартість 
предмету (без податку на додану вартість), що не перевищує 1000 грн. 

Але, відповідно до Податкового кодексу України з 01.01.2012, основні 
засоби і матеріальні активи,  у тому  числі запаси  корисних копалин наданих у 
користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних 
інвестицій, автомобільних доріг  загального  користування,  бібліотечних  і 
архівних фондів, матеріальних активів,  вартість яких не  перевищує  2500  
гривень, невиробничих   основних  засобів  і  нематеріальних  активів),  що 
призначаються платником податку для використання  у  господарській 
діяльності платника податку, вартість яких перевищує 2500 гривень і поступово 
зменшується у зв'язку з фізичним або моральним  зносом та  очікуваний  строк 
корисного використання (експлуатації) яких з дати  введення  в  експлуатацію  
становить  понад  один  рік [3]. 

Аналізуючи ці два визначення можна сказати, що законодавчі акти не 
узгоджені між собою та потребують корекції данних для остаточного 
вирішення вартості основних засобів. 

Змінами в стандарт визначено методику переоцінки основних засобів та 
МНМА. Переоцінка МНМА, що перебувають у використанні (експлуатації), не 
проводиться. 

Питання нарахування установами амортизації основних засобів (крім 
інших необоротних матеріальних активів) вирішене на користь застосування 
прямолінійного методу. Для нарахування амортизації МНМА встановлено дві 
альтернативи: 

 або нарахування амортизації у першому місяці передачі у використання 
об’єкта необоротних активів у розмірі 50 % його первісної вартості та 
нарахування решти 50 % первісної вартості – у місяці їх вилучення з 
активів (списання з балансу) унаслідок невідповідності критеріям 
визнання активом; 

 або нарахування амортизації у першому місяці передачі у використання 
об’єкта необоротних активів у розмірі 100 % його первісної вартості [2]. 
Запровадження положень (стандартів) бухгалтерського обліку в 

державному секторі є доцільним, оскільки реформування бухгалтерського 
обліку в митних установах дасть змогу удосконалити процес обліку 
необоротних активів. 
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ БИЗНЕСА НА 
ПОСТРОЕНИЕ УЧЕТА В ГЕРМАНИИ 

 
В современной зарубежной практике функционирование предприятий 

осуществляется в условиях национализации и приватизации, в ходе которых 
образуются предприятия различных форм собственности, различающиеся 
держателями капитала, преследуемыми целями и способами организации. 
Каждой форме присущи свои особенности ведения учета, поэтому 
разнообразие форм ведения бизнеса обуславливает специфику построения 
учета. В этом контексте унификация и стандартизация учетных правил в 
условиях глобализации и интернационализации бизнеса представляет особый 
интерес, что подтверждает актуальность темы исследования.  

Научно-практические аспекты влияния различных форм бизнеса на 
построение учета в компаниях развитых стран исследованы в работах многих 
известных отечественных и зарубежных ученых: Ф. Бутинца, С. Голова, В. 
Костюченко, Б. Нидлза, С. Грея, Т. Уорфилда, Дж. Вейганта, Р. Энтони и др. 
Между тем, многогранность проблемы гармонизации учета и отчетности 
компаний развитых стран мира обуславливает необходимость дальнейших 
глубоких исследований в этой сфере, что обусловило цель данной работы и 
основные направления научного поиска. 

Цель работы состоит в исследовании и анализе организационно-правовых 
форм бизнеса и влиянии их на построение учета в Германии.  

Гибкость экономики Германии обеспечивается деятельностью 
предприятий различных организационно-правовых форм. Согласно данным 
Государственного комитета статистики Германии на 31.05.2012, в стране 
деятельность осуществляют  3620576 предприятий (рис. 1), из них: 64%  
приходится на долю частных предприятий (2303234), 17% - корпорации 
(GmbH, AG и др.) (632 399), 12% - партнерства  (OHG, KG и др.)  (442031), 7% - 
другие правовые формы (242912). 

257



 

 
Рис. 1. Соотношение числа предприятий разных организационно-правовых 

форм в  Германии [на 31.05.2012] [1] 
 
В 2011 году в Германии было зарегистрировано 862 986 новых 

предприятий, а снято с учета 713 812 (рис.2). Зарегистрированный офис и адрес 
обязательны для немецких предприятий, период регистрации - 4 рабочих дня. 

 
Рис. 2. Динамика регистрации и снятия с учета предприятий в Германии [1] 

  
Единые правила признания неплатежеспособности предприятий, 

вступившие в силу с 1999 года, отрегулировали разницу между 
неплатежеспособностью и потребительской неплатежеспособность (на основе 
упрощенной процедуры). Они оказали благоприятное влияние на управление 
соглашениями между кредиторами и дебиторами, улучшили динамику 
неплатежеспособности (рис. 3) - число неплатежеспособных предприятий в 
Германии в 2011 году составило 30 099 предприятий.  

Германия является идеологом континентальной модели учета, 
характеризующейся  законодательным регулированием учета, тесными связями 
предприятий с банками, являющимися основными поставщиками капитала, 
ориентацией учета на государственные интересы налогообложения и 
макроэкономического регулирования, консерватизмом учетной политики, 
принципом увязки налоговых и бухгалтерских правил. Сообразно последнему 
основные правила ведения учета, в первую очередь, систематизированы в 
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Налоговом кодексе Германии, а также содержатся в Торговом Кодексе, в 
Законе о налогах на доход, Инструкции по налогам на доход, Законе об 
обществах с ограниченной ответственностью, Законе об акциях, Законе о 
балансах и др.  

 
Рис. 3. Динамика неплатежеспособности предприятий в Германии [1] 
 
Одним из ярких примеров налоговой ориентированности немецкого учёта 

являются специальные статьи для налоговых целей. В балансе они обычно 
образуют второй раздел пассива и могут быть двух типов.  

В целом ведение бухгалтерского учета и представление отчётности в 
Германии основано на следующих законодательно закреплённых принципах: 
отчёты должны быть ясными и понятными; учёт должен обеспечивать полноту 
отражения всех фактов хозяйственной жизни; сальдирование дебиторской 
задолженности с кредиторской и доходов с расходами недопустимо; показатели 
начального баланса года должны соответствовать показателям конечного 
баланса предыдущего года; учёт ведётся исходя из предположения о 
непрерывности деятельности; согласно принципу консерватизма 
(осмотрительности) признанию подлежат все ожидаемые убытки, относящиеся 
к периоду до составления баланса, даже если о них стало известно после 
отчётной даты, но прибыль признаётся, только если она реализована; учёт 
должен вестись на основе принципа начислений, соответствия, 
последовательности; оценка проводится по первоначальной стоимости 
(себестоимости). 

В последнее время процесс гармонизации требований к бухгалтерскому 
учёту в рамках Европейского Сообщества потребовал от Германии пересмотра 
национальных норм, однако пользователям отчётности немецких компаний 
следует иметь в виду, что старые и новые нормы часто применяются 
параллельно и что англо-американские принципы учёта не вполне укоренились 
на немецкой земле.  
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СТРАТЕГІЧНИЙ АУДИТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
Аудит, являючись однією з форм контролю, виступає у якості суспільно 

необхідного інституту, що забезпечує незалежний характер контролю. 
Найбільшого розповсюдження аудиторська діяльність отримала у фінансовій 
сфері, де аудитори здійснюють перевірки податкової та бухгалтерської 
фінансової звітності, платіжно-розрахункової документації окремих 
господарських операцій, та інших фінансових зобов’язань та вимог 
економічних суб’єктів. 

Проте метод аудиту може знайти своє застосування не лише у фінансовій 
сфері. Щодо прогресивного характеру еволюції аудиту свідчить те, що 
відбувається ускладнення та розширення аудиторських послуг. Це знаходить 
своє виявлення, наприклад, у розвитку екологічного, управлінського, 
соціального, стратегічного аудиту [1, с.115]. 

У галузі стратегії аудит не являється новою ідеєю, проте його визначення 
на сьогодні  знаходиться на етапі розвитку та уточнення (табл. 1).  

Під стратегічним аудитом слід розуміти адекватність облікової системи, 
що базується на даних фінансового, податкового і управлінського аудиту, 
орієнтованої на довгострокову перспективу, такої, що враховує вплив 
зовнішніх факторів макросередовища.  

Таким чином, стратегічний аудит – складова частина аудиту, що здійснює 
перевірку основних стратегічних рішень, бізнес-ідей та бізнес-стратегії 
функціонування та розвитку підприємства на перспективу. 

Таблиця 1 
Поняття стратегічного аудиту у спеціальній літературі 

№ 
з/п 

Автор Зміст поняття 

1 

Дж. Девід 
Ханге, Томас 
Л. Уілен  
[2, с.287] 

Стратегічний аудит – дає відповіді на питання щодо 
окремих ділянок або аспектів, завдяки чому можливо 
провести системний аналіз різної корпоративної 
стратегії. Він є досить корисним як діагностичний 
інструмент в системі визначення проблемних ділянок та 
демонстрації сильних й слабких сторін компанії 

2 
Томпсон А.А., 
Стрикленд А. 
Дж. [3, с.234] 

Стратегічний аудит – ступінь узгодженості політики зі 
стратегічними ресурсами, стратегічним та зовнішнім 
кліматом та позиціями підприємства  

260



 

3 
Ансофф І.  
[4, с.346] 

Стратегічний аудит – ступінь узгодженості політики зі 
стратегічним потенціалом, стратегічними внутрішніми і 
зовнішніми позиціями та зовнішнім кліматом 
підприємства 

4 
Одегов Ю.Г., 
Журавльов 
П.В. [5, с.621] 

Стратегічний аудит виявляє ступінь узгодженості 
політики управління персоналом з цілями підприємства, 
його глобальної та соціальної стратегії, а також 
встановлює ступінь зв’язку соціальної політики зі 
специфікою організації та зовнішніми умовами 

5 
Гудениця О.В., 
Шишов Л.В.  
[6, с.13] 

Стратегічний аудит включає у себе аудит стратегічних 
умов та аудит бізнес-ідеї та її наступної реалізації. При 
проведенні стратегічного аудиту аудитор оцінює 
результати проведеного у комерційній організації 
стратегічного аналізу, здійснений стратегічний вибір та 
реалізацію стратегії, а також контроль за її реалізацією 

6 
Немченко В.В. 
[7] 

Стратегічний (прогнозний) аудит, який вирішує питання 
стратегії розвитку фірми, компанії на перспективу 

 
Основним джерелом інформації для ухвалення стратегічних рішень на 

підприємствах є система обліку, аудиту, аналізу. На сьогодні все більшої уваги 
в системі реалізації обраної стратегії суб’єктів господарювання приділяється 
зовнішнім факторам, що впливають на розвиток бізнесу, таких як демографічні 
параметри, соціальні цінності, стиль життя, технологічні тощо. 

Стратегічний аудит за своєю суттю є одним з видів консалтингу та 
супроводжуючою аудиту послугою. 

На сьогодні попит на такі послуги порівняно невисокий – це пояснюється, 
перш за все, неопрацьованістю даного напряму аудиту і обмеженістю 
пропозиції таких послуг, недооцінкою результатів проведеного аудиту [1, 
с.116]. 

Стратегічний аудит включає аудит стратегічних умов і аудит бізнес-ідеї 
та її подальшої реалізації. При проведенні стратегічного аудиту аудитор оцінює 
результати проведеного на підприємстві стратегічного аналізу, вибір стратегії, а 
також контроль за її реалізацією. Таким чином, перевірка може здійснюватися в 
рамках трьох основних складових стратегічного процесу підприємства, що 
передбачають проведення стратегічного аналізу, здійснення стратегічного 
вибору та реалізацію стратегії. Аудитору може бути доручено проведення 
стратегічного аналізу, обґрунтування стратегічного вибору. 

Таким чином, на сьогодні не повною мірою використовуються колосальні 
можливості даних стратегічного обліку і звітності. Використання стратегічного 
обліку в сукупності із стратегічним аудитом та аналізом дозволить суб’єктам 
господарювання зробити такий стратегічний вибір, який продовжить життєвий 
цикл підприємства, зміцнить його фінансовий стан та позиції на ринку в умовах 
конкурентної боротьби. 

Література 
1. Алексеева И. В. Стратегический аудит как перспективное направление развития аудита / 

261



 

И. В. Алексеева // Учет и статистика. – 2008. - № 2(12). – С. 115-121. 
2. Хангер Дж. Дэвид Основы стратегического менеджмента : учеб. [для студ. высш. учеб. 

завед., обучающихся по направлению “Менеджмент”] / Дж. Дэвид Ханге, Т. Л. Уилен; 
пер. с англ. – [4-е изд.]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 319 с. – (Серия “Зарубежный 
учебник”).  

3. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратеги 
: учеб. [для студ. высш. учеб. завед.] / А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд; пер. с англ. – [9-
е изд.]. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 412 с.  

4. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф ; пер. с англ. – СПб. : 
Издательство “Питер”, 1999. – 416 с. (Серия “Теория и практика менеджмента”). 

5. Одегов Ю. Г. Управление персоналом : учеб. / Ю. Г. Одегов, П. В. Журавлев. – М. : 
Финстатинформ, 1997. – 878 с. 

6. Гуденица О. В. Стратегический аудит в коммерческих организациях : учеб. пособ. / О. В. 
Гуденица, Л. В. Шишов. – Ростов-на-Дону : ООО “АзовПечать”, 2008. – 132 с. 

7. Немченко В. В. Аудит : підруч. / В. В.  Немченко [Електронний ресурс]. – режим доступу 
: http://pidruchniki.ws/15840720/buhgalterskiy_oblik_ ta_audit/audit_-_nemchenko_vv. 

 

Рилєєв С.В., к.е.н., доцент, 
Філіна К.В., студентка 6 курсу, спеціальності облік і аудит 

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці 
 

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ У ОБЛІКОВІЙ ПРАКТИЦІ ОКРЕМИХ 
КРАЇН 

 
З моменту проголошення незалежності України, як самостійної держави, 

та до сьогоднішніх днів відбулися докорінні зміни в організації та веденні 
бухгалтерського, податкового обліку в цілому, а також нематеріальних активів 
зокрема. Зміни відбулися і у законодавстві, яке регулює облік нематеріальних 
активів інших пострадянських країн, з якими Україна має єдину точку відліку 
щодо гармонізації вітчизняного обліку до міжнародних стандартів (табл. 1).  

Таблиця 1 
Розкриття категорії ”нематеріальні активи” у нормативно-правовій базі України 

та інших держав [1-10] 
Нормативний акт  Визначення 

1. Податковий  
кодекс України 
(Україна) [1] 

Право власності на результати інтелектуальної 
діяльності, в тому числі промислової власності, а також 
інші аналогічні права, визнані об’єктом права власності 
(інтелектуальної власності), право користування майном 
та майновими правами платника податку в 
установленому законодавством порядку, у тому числі 
набуті в установленому законодавством порядку права 
користування природними ресурсами, майном та 
майновими правами 

2. Положення 
(стандарт) 
бухгалтерського 

Немонетарний актив, який не має матеріальної форми та 
може бути ідентифікований 
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обліку 8 “Нема-
теріальні активи” 
(Україна) [2] 
3. Закон України 
“Про оподатку- 
вання прибутку 
підприємств” 
(Україна) [3] 

Об'єкти інтелектуальної, в тому числі промислової 
власності, а також інші  аналогічні права, визнані у 
порядку, встановленому відповідним  законодавством, 
об'єктом права власності платника податку 

4. Міжнародний 
стандарт 
бухгалтерського 
обліку 38 
“Нематеріальні 
активи” [4] 

Немонетарний актив, який не має фізичної субстанції та 
може бути ідентифікований 

5. Положення 
бухгалтерського 
обліку 14/07 “Не-
матеріальні  
активи” (Росія) [5] 

Сукупність прав, які виникають з одного патенту, 
свідоцтва, договору щодо відчуження виключного права 
на результат інтелектуальної діяльності або на засоби 
індивідуалізації або у іншому встановленому законом 
порядку, призначених для виконання певних 
самостійних функцій 

6. Податковий 
кодекс  
Російської федерації  
(Росія) [6] 

Придбані та (або) створені платником податків 
результати інтелектуальної діяльності та інші об’єкти 
інтелектуальної власності (виключні права на них), які 
протягом тривалого часу (більше 12 місяців) 
використовуються у виробництві продукції (виконання 
робіт, надання послуг) або для управлінських потреб 
організації 

7. Національний 
стандарт 
бухгалтерського 
обліку 13 “Облік 
нематеріальних 
активів” (Молдова) 
[7] 

Негрошові активи, які не мають матеріальної форми, 
контрольовані підприємством та ті, які 
використовуються більше одного року у виробничій, 
торговельній та інших видах діяльності, а також 
адміністративних цілях, або призначені для здачі у 
використання (оренду) юридичним та фізичним особам 

8. Положення  
щодо 
бухгалтерського 
обліку немате-
ріальних активів 
(Білорусь) [8] 

Ідентифікований об’єкт (той що має ознаки, які 
відрізняють даний об’єкт від інших, у тому числі 
аналогічних) та той, що не має матеріально-речової 
(фізичної) форми, використовується у діяльності 
організації, здатний приносити організації майбутні 
економічні вигоди, строк корисного використання яких 
не перевищує 12 місяців, вартість яких може бути 
визначена з достатньою надійністю, тобто має бути 
документальне підтвердження вартості, а також витрат, 
пов’язаних з їх придбанням при наявності документів, 
які підтверджують права володіння 
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9. Положення 
(стандарт) 
бухгалтерського 
обліку 28 “Нема-
теріальні активи” 
(Казахстан) [9] 

Негрошові активи, які не мають фізичної сутності, 
призначені для використання протягом тривалого 
періоду (більше одного року) у виробництві або 
реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг), у 
адміністративних цілях та здачі у оренду іншим 
організаціям, які  в адміністративних цілях и здачі в 
оренду іншим організаціям, які: можна визначити, 
контролюються організацією, від використання яких 
організація очікує отримати економічні вигоди у 
майбутньому 

10. Національний 
стандарт бухгал-
терського обліку 7 
“Нематеріальні 
активи”  
(Узбекистан) [10] 

Ідентифіковані об’єкти майна, які не мають 
матеріально-речового змісту, які підприємство утримує 
з метою використання їх у процесі виробництва 
продукції, виконання робіт, надання послуг або 
реалізації товарів, або для здійснення адміністративних 
та інших функцій протягом тривалого строку 

 
Таким чином, моніторинг нормативно-правової бази, яка регулює 

облікові процеси суб’єктів господарювання показав, що основними критеріями 
віднесення активів до основних засобів у законодавстві України та інших 
держав пострадянського простору є: функціональна роль, призначення, сфера 
діяльності, відсутність матеріальної форми, тривалість використання та 
можливість ідентифікації. 
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СУТНІСТЬ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ 
ОБЛІКУ 

 
Суттєвим фактором, що сприяє підвищенню дохідності організації та 

підтримання рівня конкурентоспроможності є забезпечення в достатній 
кількості активами та їх раціональне застосування на підприємстві. Поряд з 
тим, в останні роки зростає значення нематеріальних активів як для інвесторів, 
так і для менеджерів. З розвитком світових ринків, сектору послуг, поширенням 
практики укладання угод про злиття і поглинання, такі нематеріальні активи, як 
торгові марки, бренди, патенти, гудвіл стають все більш важливими. Сьогодні 
компанії можуть підвищити свою вартість, використовуючи в процесі 
діяльності наукомісткі активи, а саме у виробничих відносинах з покупцями та 
іншими партнерами, у підтримці сприятливого іміджу компаній, у посиленні 
ступеня пізнаваності їх брендів чи продуктів на світових ринках та особливо 
для їх інноваційної потужності .  

Проблемі трактування нематеріальних активів та дослідження критеріїв їх 
визнання приділяли увагу у своїх працях багато науковців, серед них В.В. 
Бабич, І.О. Бланк, О.Б. Бутнік-Сіверський, Ф.Ф. Бутинець, Л. Городянська, А.П. 
Гринько, І. Жураковька,  В.П. Завгородній, П.П. Крайнєв, Н.М. Малюга, Б. 
Нідзл, К.Е. Свейбі, В.В. Сопко, С. Хендріксон, І.Й. Яремко та інші. Проте і досі 
не знайдено належного вирішення даних питань. Не зважаючи на те, що 
інститут інтелектуальної власності, хоч і формально, але існував з XVII ст., як 
нематеріальні активи об’єкти інтелектуальної власності почали розглядатися в 
бухгалтерському обліку лише з XIX ст.  

Поняття «нематеріальні активи» у системі нормативно-правових актів, як 
і в економічній літературі трактується по-різному, так як визначення 
зафіксоване в законодавчих актах не вирішує всіх теоретичних та практичних 
проблем віднесення об’єктів до складу нематеріальних активів. Вчені та 
урядовці, стикаючись з цією проблемою, намагаються спільними зусиллями 
розробити достовірне тлумачення категорії «нематеріальні активи». 

Відповідно П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» нематеріальні активи – це 
немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути 
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ідентифікований. Нематеріальний актив відображається в балансі, якщо існує 
можливість отримання майбутніх економічних вигод, пов’язаних з його 
використанням, та його вартість може бути достовірно визначена [2]. 

Необхідно відмітити, що однією з основних ознак віднесення об’єкта до 
нематеріального активу є наявність документа, що засвідчує право 
користування або розпорядження таким об’єктом (патент, свідоцтво, 
спеціальний дозвіл, договір поступки патенту, ліцензія). 

Виділяють такі критерії визнання нематеріальних активів в обліку: 
 активи загалом (існує можливість одержання підприємством вигод в 

майбутньому; контрольованість підприємством; вартість активу може 
бути визначена); 

 нематеріальні активи (відсутність матеріальної форми; немонетарний 
актив; ідентифікованість); 

 необоротні активи (утримують з метою цільового використання на 
підприємстві протягом строку більше ніж 12 місяців). 
Суттєвою особливістю нематеріальних  активів як економічних ресурсів 

підприємства у вигляді прав, що регулюють відносини, які проявляються в 
процесі створення та використання різноманітних об’єктів, являється 
відсутність в них матеріально-речовинної форми. Тому, обліку підлягає не той 
матеріальний об’єкт (дискета,  рукопис, документація), у якому втілений 
нематеріальний актив, а самі права на об’єкт (право на комп’ютерну програму, 
корисну модель). 

Визначальним критерієм віднесення активу до нематеріальних є 
можливість ідентифікації від майна підприємства, необхідність якої 
пояснюється відмежуванням нематеріального активу від гудвілу під час купівлі 
компанії. Відповідно до п. 12 МСБО 38 актив відповідає критерію можливості 
ідентифікації, якщо він: 

 може бути відділений, проданий, переданий, ліцензований тощо; 
 виникає в результаті контрактних або інших юридичних прав, незалежно 

від того, чи можуть вони бути передані або відділені від суб’єкта 
господарювання або від інших прав та зобов’язань [1]. 
У разі, якщо компанія в змозі забезпечити надходження економічних 

вигод від використання активу, за рахунок обмеженості доступу третіх осіб до 
цих вигод,  вважається, що компанія контролює даний нематеріальний актив. 
Не визнаються нематеріальними активами згідно з цим критерієм такі активи, 
як здібності персоналу в результаті підвищення кваліфікації, які сприяють 
майбутнім економічним вигодам, так як підприємство не в змозі контролювати 
їх у достатній мірі (не має гарантій, що працівники не покинуть підприємство, 
якщо тільки це не закріплено юридично).  

Характерним для усіх необоротних активів, незалежно від матеріальної 
форми їх втілення, є дотримання критерію цільового використання об’єкта 
протягом періоду, що перевищує 12 місяців. Нематеріальний актив може 
використовуватися суб’єктом господарювання як в інтересах своєї діяльності, 
так за рахунок надання права на його використання іншим особам.  
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Окремо варто зупинитися на критеріях визнання створених 
нематеріальних активів. МСФО висувають вимоги щодо поділу самого процесу 
створення такого активу на дві частини: дослідження і розробку [1]. Під 
дослідженнями мається на увазі заплановані витрати на отримання нових 
наукових та технічних знань та ідей. Не можна на цій стадії визнавати 
нематеріальний актив, так як підприємство не може продемонструвати вже 
створений нематеріальний актив, здатний приносити майбутні економічні 
вигоди. Саме тому витрати на дослідження списують в момент їх здійснення. 
Тоді як під розробкою розуміють застосування результатів дослідження при 
плануванні чи створенні нових або суттєвому покращенні існуючих матеріалів, 
продуктів до початку їх комерційного застосування.  Якщо підприємство не 
може відділити ці два етапи, то всі витрати відносять до здійснених на стадії 
дослідження, якщо ж етап розробки виділяється, то вважається що саме він 
призвів до створення нематеріальних активів, при виконанні таких умов: об’єкт 
може бути доведений до стану, придатного для використання чи продажу; 
підприємство має намір довести об’єкт до такого стану; на підприємстві 
достатньо фінансових та технічних ресурсів для завершення розробки об’єкта; 
підприємство може акумулювати витрати на розробку при створенні цього 
об’єкта; підприємство підтверджує яким чином об’єкт здатен забезпечувати 
майбутні економічні вигоди [1]. 

Зважаючи на вищевикладене, процес створення нематеріального активу 
на підприємстві вимагає детальнішого обґрунтування, ніж процес купівлі таких 
активів. Однак, відображення цих процесів і бухгалтерському обліку, з огляду 
на швидкість і масштабність технологічних змін, поширення інформаційних 
технологій та загалом інтеграцію світової економіки, потребують подальшого 
дослідження та вдосконалення. 

Отже, сьогодні нематеріальні активи виступають фактором економічної 
стабільності без якого просто неможливий подальший розвиток ринкових 
процесів. Підтримання підприємством конкурентних позицій на ринку та 
досягнення стратегічних цілей вимагає чіткого формулювання сутності та 
критеріїв визнання такої категорії, як  «нематеріальні активи», в першу чергу в 
законодавчій сфері. Що в подальшому дозволить здійснювати обмін 
інформацією між управлінською системою та системою бухгалтерського обліку 
на більш високому рівні і відповідно швидшого досягнення поставлених цілей 
та отримання надприбутків. 

Література 
1. Міжнародний стандарт Бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи». 
2. П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» затверджене Наказом Міністерства фінансів 

України № 242 від 18.10.1999 р. зі змінами і доповненнями. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99. 

3. Хендриксен Є.С. Теория бухгалтерського учета / Є.С. Хендриксен, М.Ф. Ван Бреда; 
пер. с англ. под. ред. прод. Я.В.Соколова.- М.: Финансы и статистика, 1997.- 576 с. 
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ОБЛІК  ШТРАФНИХ САНКЦІЙ У СКЛАДІ ВИТРАТ ІНШОЇ 
ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Під час здійснення підприємницької діяльності часто порушуються умови 

договорів купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, надання послуг, 
виконання робіт, оренди та ін. Ці порушення можуть бути допущені як іншими 
підприємствами і особами, так і самим підприємством. Перш за все, це 
виявляється: у недотриманні термінів постачання цінностей і погашення 
дебіторської заборгованості і зобов’язань; у постачанні/отриманні неякісних 
товарів (послуг); у псуванні лізингового (орендованого) майна.  

Наслідком таких порушень є те, що одна сторона зазнає збитків,  які 
можуть бути відшкодовані шляхом стягнення з порушника договору пені, 
штрафів і неустойки. 

Облік нарахування, оподаткування та сплата штрафних санкцій не був 
чітко розкритий у діючих нормативно-правових документах та науковій і 
фаховій літературі, а тому постає ряд проблем, повязаних з їх обліком, зокрема: 
невизначеність у первинних документах, які виступають основою для обліку 
штрафних санкцій; відсутній єдиний підхід щодо рохрахунку штрафних 
санкцій та їх відображення в обліку.  

Відповідно до ч. 1 ст. 230 Господарського кодексу України,  штрафними 
санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми, назви 
яких: неустойка, штраф, пеня [1]. Цивільне законодавство визначає всі три види 
штрафної відповідальності як різновиди неустойки. Так, у  ст. 549 Цивільного 
кодексу України йдеться про те, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова 
сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові в разі 
порушення боржником зобов'язання, проте окремо дається поняття штрафу та 
пені. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми 
невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання. Пенею є неустойка, що 
обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового 
зобов'язання за кожен день прострочення виконання [3]. 

Отже, на відміну від господарської штрафної відповідальності, яка може 
стягуватися тільки у грошовій формі, цивільна штрафна відповідальність може 
бути реалізована і шляхом стягнення з винної сторони майна. 

Облік штрафних санкцій ведеться на субрахунку 948 "Визнані штрафи, 
пені, неустойки", у складі інших витрат операційної діяльності. Він 
призначений для відображення в обліку інформації про визнанні економічні 
санкції за невиконання підприємство законодавства та умов договорів. За 
дебетом цього рахунка відображають суму визнаних витрат, за кредитом - 
списання на рахунок 791 "Результат операційної діяльності". 

 У зв’язку з тим, що на рахунку слід відображати штрафні санкції та пеню 
як за невиконання умов договорів, так і за порушення законодавства, для 
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зручності пропонуємо відкрити аналітичні рахунки першого та другого порядку 
(табл. 1). 

Таблиця 1 
Витяг із робочого плану рахунків підприємства в частині відображення  

визнаних штрафів, пені, неустойки [авторська розробка] 
Субрахунки 

другого порядку 
Аналітичні рахунки 
першого порядку 

Аналітичні рахунки  
другого порядку 

Код Назва Код Назва Код Назва 

 
 
 
948 
 
     

В
из
на
нн
і ш

тр
аф
и 
пе
ні

, 
не
ус
то
йк
и 

 
 
 
948.1 

Штрафні 
санкції та пеня 
за 
розрахунками з 
бюджетом 

948.11 
Штрафні санкції за розрахунками з 
бюджетом 

948.12 Пеня за розрахунками з бюджетом 

948.13 
Штрафні санкції за розрахунками з 
позабюджетними фондами  

948.14 
Пеня за розрахунками з 
позабюджетними фондами 

 
 
948.2 

Штрафні 
санкції та пеня 
за невиконання 
умов договорів 

948.21 
Штрафні санкції та пеня за 
невиконання умов договорів з 
вітчизняними контрагентами 

948.22 
Штрафні санкції та пеня за 
невиконання умов договорів  з 
іноземними контрагентами 

 
Запропоновані у таблиці аналітичні рахунки для обліку штрафних 

санкцій першого та другого порядків нададуть можливість удосконалити облік 
витрат іншої операційної діяльності для прийняття керівництвом ефективних 
управлінських рішень.  

Література: 
1. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. №436-IV. – Режим доступу:  

(http://zakon.rada.gov.ua/). 
2. Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999р., 
№291, із змінами та доповненнями. – Режим доступу: http: // search. ligazakon.ua. 

3. Цивільний Кодекс України в редакції від 31.05.2007 №1111-V – Режим доступу:  
(http://zakon.rada.gov.ua/). 
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ПРОЕКТУВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ДОВІДНИКІВ В ІНФОРМАЦІЙНИХ 
СИСТЕМАХ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ  

 
Інтеграція автоматизованих систем управління підприємством - це одна з 

основних вимог ефективного впровадження і застосування управлінської 
звітності, інформаційного забезпечення всіх бізнес-процесів, що відбуваються 
на підприємстві з метою забезпечення керівництва інформацією для 
оперативного прийняття ефективних рішень. Ця умова може бути здійснена 
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через взаємодію автоматизованої системи довідників та основних модулів 
облікових систем (рис. 1). 

Рис. 1. Складові аналітичної системи довідників для формування управлінської 
звітності (авторська розробка) 

 
Взаємодія компонентів інформаційної системи обліку має бути 

теоретично обґрунтованою і мати спільну довідкову основу. Розробка методики 
уніфікації системи довідників аналітичного обліку дасть можливість 
систематизовано проводити аналіз значних обсягів інформаційних потоків 
підприємства. Саме довідники є основою формування звітів за різними 
складовими, які визначаються інформаційною потребою користувачів. 

Довідник – це класифікаційний перелік аналітичних об'єктів, або 
властивостей об'єкта обліку та звітності. Система довідників – це набір 
інструментів для систематизації об'єктів управління (властивостей об'єктів 
управління), необхідних для здійснення управління діяльністю підприємством. 
Створення довідників облікових систем повинне відповідати принципам їх 
формування (табл. 1). 

Таблиця 1 
Характеристика принципів довідників інформаційної технології формування 

управлінської звітності (авторська розробка) 
Принцип Характеристика 

1. Відповідність довідників 
для формування звітності і 
планування діяльності 

Відповідність довідників, які необхідні в системі 
обліку, звітності і плануванні при розрахунках 
контрольованих показників  

2. Сумісність 

Довідники автоматизованої системи мають сумісними 
і співставними, надавати можливість заповнювати 
форми в рамках однієї системи, або різних звітних 
систем (фінансової, управлінської, податкової, 
статистичної) 

3. Повнота та зрозумілість 

Кожна позиція довідника повинна характеризувати 
об’єкт у мірі, що необхідна для проведення повного 
контролю та аналізу показника (або даних) за всіма 
встановленими параметрами 

4. Назва, характеристика, 
формулювання  

Кожна позиція довідника має відображати у повній 
мірі єдину статтю обліку, рядок звітності 

5. Взаємозв’язок із центрами 
фінансової відповідальності 
(ЦФВ) 

Довідники мають бути пов’язані із ЦФВ та структурою 
статей витрат, класифікаторів 

Аналітична 
система 

довідників 

-по фінансовому і 
податковому обліку; 
- з планування та 
бюджетування; 
- з обліку 
виробництва; 
- з обліку реалізації. 

Складові 
управлінської 
звітності 
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При впровадженні системи управлінської звітності (або оптимізації 
існуючої системи управлінської звітності) виникає потреба у створенні єдиних: 
довідників для автоматичного узагальнення та передачі інформації. Система 
довідників - це база для побудови управлінської звітності, основа інтеграції всіх 
автоматизованих інформаційних систем підприємства. Аналітичні довідники є 
основою методики побудови всіх облікових систем підприємства, формування 
звітних форм і здійснення їх взаємозв'язку між собою, а також методики 
формування всіх форм звітності. 

При створенні методики розробки та впровадження уніфікованого 
стандарту управлінської звітності підприємства в умовах автоматизації 
облікового процесу необхідно приділити увагу розробці оптимальної системи 
довідників, яку не треба буде кардинально змінювати в подальшому. 

Методика розробки аналітичних довідників інформаційної системи має 
включати компоненти інформаційних потреб користувачів, умов діяльності 
підприємства, архітектуру інформаційних систем та інших компонентів, що 
визначають інформаційні потоки підприємства. (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Методика розробки аналітичності довідників управлінської звітності 

(авторська розробка) 
 
Перш ніж, приступити до розробки системи довідників для інформаційної 

системи управлінської звітності, необхідно проаналізувати поточний стан 
підприємства і ступінь впровадження управлінської звітності за такими 
критеріями: 

1. Організаційна структура підприємства. Виявляються «вузькі» місця з 
метою оптимізації структури управління. 

2. Інформаційна основа управлінської звітності, яка розробляється або 
корегується відповідно організаційній структурі управління підприємством. У 
даному випадку інформаційна основа управлінської звітності підприємства 
визначається як сукупність центрів відповідальності, зміст їх склад, ієрархію, 

Визначення аналітичної 
відповідності довідників 
управлінській звітності 

Вивчення потреб 
менеджменту 
(користувачів) 

Архітектура  
інформаційної  

системи 

Виявлення центів 
формування 
управлінської 
звітності 

Визначення форм та 
періодичності формування та 
представлення управлінської 

звітності

Вивчення умов 
діяльності 

підприємства 
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права та обов'язки. В інформаційній основі управлінської звітності вважаємо 
необхідно виділяти центри фінансової відповідальності (ЦФВ) і центри 
звітності (ЦЗ), для яких запропоновані наступні визначення: 

- ЦФВ - структурний підрозділ (сукупність структурних підрозділів) або 
співробітник підприємства, що здійснюють певний набір господарських 
операцій, здатних впливати на фінансові результати підприємства і нести 
відповідальність за ці результати. Кожен ЦФВ виділяється в окремий довідник, 
за яким закріплюється певний перелік статей доходів і витрат (в залежності від 
виду ЦФВ) з метою ведення обліку та контролю за здійснюваною ним 
діяльністю; 

- ЦЗ - структурний підрозділ, що здійснює планування, облік і контроль 
за окремими статтями витрат і інших витрат у складі бюджету ЦФВ. 

3. Носії витрат, які визначаються у відповідності з номенклатурою 
продукції, товарів і послуг. Склад довідників «Номенклатура» і 
«Номенклатурні групи» повністю залежать від специфіки діяльності 
підприємства. Перелік всіх витрат підприємства, закріплений довідником 
«Статті витрат», ступінь деталізації якого для оперативного контролю та 
управління повністю залежить від топ-менеджменту. 

4. Урахування видів діяльності, необхідних для виділення такого поняття, 
як «місце виникнення витрат» (МВВ). Місце виникнення витрат - це структурна 
одиниця або підрозділ (робочі місця, бригади, виробництва, дільниці, цехи, 
відділи тощо), в яких відбувається початкове споживання виробничих ресурсів 
і за якими проводиться планування, нормування і облік витрат виробництва з 
метою контролю за ними і управлення. Назва МВВ, як правило повинна 
відображати процес, який в ньому проводиться. 

Отже, необхідно підкреслити, що при впровадженні управлінської 
звітності на підприємстві необхідно розробити теоретично обґрунтовану 
систему аналітичних довідників. В першу чергу потрібно визначити основні 
вимоги до системи довідників в залежності від особливостей об'єкта управління 
і всіх видів діяльності, що здійснює підприємство. 
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СЕКЦІЯ 6.  Оподаткування та бюджетна система 
 

Давидович Н., Адіятов Д., Сібілєва О. 
Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського 

 
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ 

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 

Важливою складовою ефективних земельних відносин є виважена 
фіскальна політика у сфері землекористування, яка, не пригнічуючи розвиток 
сільськогосподарських товаровиробників, повинна створювати передумови для 
перерозподілу частини земельної ренти в інтересах територіальних громад. В 
той же час, економіко-правовий механізм платності землекористування, що 
розроблявся та впроваджувався на початку 1990-х років і без суттєвих змін був 
перенесений у Податковий кодекс України № 2755-VI вiд 02.12.2010 р., 
виявився нездатним забезпечити сталий соціально-економічний розвиток 
сільських територій і його  не можна вважати таким, що відповідає сучасним 
умовам господарювання. 

Зокрема, попри те, що сільське господарство у останні роки демонструє 
порівняно високу рентабельність, бюджети сільських та селищних громад 
майже повсюдно не мають самодостатності, зростає частка міжбюджетних 
трансфертів, що свідчить про зниження стійкості місцевих бюджетів [1]. 
Натомість, земельна рента, що одержується сільськогосподарськими 
товаровиробниками, завдяки гранично мінімізованій системі оподаткування 
землекористування досить часто виводиться за межі території, де 
безпосередньо розташовані сільськогосподарські угіддя. 

Питанням економіки землекористування в Україні присвячено роботи 
таких науковців як Д.С. Добряк, С.І. Дорогунцов, В.М. Заяць, О.П. Канаш, С.М. 
Кваша, В.М. Кілочко та інших. У зарубіжній літературі питаннями платності 
землекористування присвячені роботи Н. Ордуея, А. Паулса, Д. Фрідмана, Д. 
Еккерта та інших. 

Земельні відносини у аграрному секторі економіки України, внаслідок 
існування заборони на відчуження земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення, вимушено набули орендного характеру, адже власники земельних 
часток (паїв) самостійно практично не займаються сільськогосподарською 
виробничою діяльністю на безоплатно одержаній ділянці (земельному паї), а 
основними землекористувачами на умовах оренди стали сільськогосподарські 
підприємства.   

Найбільш глибокі відмінності між «успішними» і «неуспішними» 
сільськими територіями почали виникати під час реформування аграрної сфери, 
а також у післяреформений період. За радянського періоду майже всі витрати, 
пов'язані з соціально-економічним та культурним розвитком села несли 
держава і місцеві колективні сільськогосподарські підприємства. В той же час, 
у процесі реформування сільського господарства відбувся цілком природний 
для ринкової економіки поділ сфер відповідальності – аграрні підприємства 
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почали займатися виключно агробізнесом, а органи місцевого самоврядування 
– соціальними проблемами сільських територій. На жаль, сталого соціально-
економічного розвитку села при цьому так і не було досягнуто, адже фінансове 
забезпечення бюджетів сільських громад є досить низьким, в тому числі 
завдяки мінімізації податкового навантаження у агробізнесі та 
сільськогосподарському землекористуванні, при тому, що саме земельний 
податок теоретично має бути фінансовою основою місцевого самоврядування. 

Сільськогосподарські підприємства (особливо корпоративні підприємства 
холдингових компаній) у даний час перетворюються переважно у бізнес-
проекти, основною метою яких є одержання прибутку та примноження капіталу 
їхніх засновників. Підтримка і розвиток сільської інфраструктури ніколи не 
буде функцією господарюючого суб’єкта, адже його засновники чи власники 
переважно не проживають в місцях ведення агробізнесу і ні вони, ні члени їх 
сімей не мають наміру користуються сільською інфраструктурою [2]. 

Сплата податків сільськогосподарськими підприємствами здійснюється за 
місцем державної реєстрації, а не за місцем ведення господарської діяльності, 
що унеможливлює ефективне наповнення місцевих бюджетів. Крім того, 
сільськогосподарські товаровиробники користуються спеціальними 
податковими режимами (перш за все, фіксованим сільськогосподарським 
податком), що забезпечує аграрним підприємствам податкове навантаження 
приблизно у 3 рази нижче, ніж в інших галузях економіки України, попри те, 
що у останні роки сприятлива ринкова кон'юнктура світових і внутрішніх 
ринків продовольства обумовлює вищу прибутковість агробізнесу, ніж у 
середньому по економіці. 

За таких умов, сталий розвиток сільських громад та забезпечення 
ефективної державної регуляторної політики на ринку земель 
сільськогосподарського призначення може бути забезпечена за рахунок 
удосконалення платності сільськогосподарського землекористування, а саме 
надходжень від плати за землю (земельного податку та орендної плати за 
земельні ділянки комунальної власності). 

Гранична мінімізація плати за землю сільськогосподарського 
призначення призвела до того, що земельний податок не став фінансовою 
основою місцевого самоврядування. Земельний податок у даний час не виконує 
стимулюючу функцію щодо власників землі та землекористувачів, які 
позбавлені мотивації для забезпечення її ефективного використання за 
цільовим призначенням. Мізерний розмір податку можуть сплачувати навіть ті 
власники, які не використовують свої ділянки. 

Наслідком удосконалення платності сільськогосподарського 
землекористування стане: 

1) перетворення земельного податку у ефективне джерело коштів для 
наповнення місцевих бюджетів, що стане стимулом для соціального-
економічного відродження сільських територій;   

2) ліквідація ситуації, коли майже усі доходи, що створюються при 
виробництві сільськогосподарської продукції, фактично виводиться за межі 
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сільської громади, що типово для корпоративних підприємств холдингових 
компаній; 

3) спрямування частини коштів від плати за землю   до спеціального 
фонду державного бюджету, для придбання земель у державну власність 
Держземагенством,   дозволить придбавати у державну власність землі 
сільськогосподарського призначення;   

4) негативним наслідком пропонованих змін стане зростання податкового 
навантаження на сільськогосподарських товаровиробників, але ці негативні 
наслідки можуть бути компенсовані подальшим зростанням цін на 
продовольство. 

Запропонований підхід до удосконалення платності 
сільськогосподарського землекористування можна розглядати як важливу 
передумову забезпечення сталого розвитку сільських громад та забезпечення 
ефективної державної регуляторної політики на ринку земель 
сільськогосподарського призначення.   
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ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ В УКРАЇНІ 
 

В умовах докорінної перебудови соціальних та економічних основ 
господарювання в Україні значно зростає роль податків та податкової політики 
держави. Остання являє собою цілеспрямовану діяльність держави у сфері 
встановлення і справляння податків. Водночас, податкову політику держави 
необхідно побудувати так, щоб, з одного боку, забезпечити виконання базової 
функції податків – фіскальної, а, з іншого – сприяти створенню стимулів для 
піднесення активності підприємницької діяльності,  зростання внутрішніх та 
зовнішніх інвестицій в економіку, підвищення конкурентоспроможності 
національних підприємств на світовому ринку. 

Сьогодні досягненню цих двох протилежних за своєю суттю цілей 
заважає ряд важливих проблем, що стоять перед науковцями, державними 
діячами,  платниками податків. Однією з найгостріших є проблема надмірного 
податкового навантаження та визначення оптимального рівня оподаткування, 
який би забезпечував стабільні та достатні надходження у Державний бюджет 
України, а, з іншого боку, не ліквідовував би стимулів до активізації 
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підприємницької діяльності та розвитку національної економіки в цілому. Тож 
вивчення питань оптимізації податкового навантаження в Україні є досить 
актуальним. 

Податкове навантаження є важливим фіскальним показником, що 
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 [1,  с. 271].  

Ще не має точного визначення податкового навантаження, і тому кожний 
автор висуває своє розуміння цього поняття.  

Податкове навантаження  – це сукупність ефектів впливу податків на 
економіку в цілому або на окремих платників.  На думку І.А. Майбурова,  
податкове навантаження –  це міра,  ступінь,  рівень економічних обмежень,  
що виникають внаслідок відрахування грошових засобів на сплату податків, 
відволікання їх від інших можливих напрямків використання [2, с.334].  

Податкове навантаження реалізується на таких чотирьох рівнях:  
1) перший – податковий тиск безпосередньо податкових важелів;  
2) другий – податковий тиск всієї сукупності податків, зборів і платежів;  
3) третій – використання механізму пільг платниками, надання пільгових 

кредитів, дотацій. При цьому податковий тиск переміщується з одних платників 
податків на інших;  

4) четвертий – використання податкової техніки, при якій посилюється 
податковий тиск на платника податку. Наприклад, авансові платежі, які 
передбачають сплату податку платником до моменту отримання результатів 
його господарської діяльності [3]. 

Оптимальний рівень податкового навантаження є важливим чинником 
для забезпечення відповідної динаміки ділової активності, розвитку 
виробництва та економіки в цілому, а також соціально-політичної стабільності 
країни. Оптимальність рівня податкового навантаження має визначатися 
економічними умовами розвитку та складовими системи державного 
управління, а також тим, наскільки ефективно використовуються податкові 
надходження при перерозподілі державного бюджету для задоволення 
соціально-економічних потреб суспільства. 

Оптимальним можна вважати рівень податкового навантаження, що 
передбачає вилучення частини доходів економічних суб’єктів, що не 
перешкоджає їхньому ефективному індивідуальному розвитку, і водночас, що є 
достатнім для втручання держави в економічні процеси, необхідні для 
підвищення ефективності національної економіки в цілому.  

Показник податкового навантаження на макрорівні відображає 
ефективність податкової політики, тобто кількісно вимірює сукупний вплив 
податкових платежів на джерела їхньої сплати. Економічній науці відомо кілька 
підходів до оцінювання рівня податкового навантаження, а саме:  

-  як відношення суми податкових надходжень у бюджет до величини 
сукупних доходів приватного сектору;  
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-   як різниця між загальною сумою податкових надходжень і видатками й 
трансфертами з бюджету на утримання приватного сектору економіки;  

-  як частка податкових бюджетних надходжень у валовому внутрішньому 
продукті [4, с.163]. 

В таблиці 1 [5] зображено значення податкового навантаження в Україні 
за останні 5 років. 

Таблиця 1 
Показники податкового навантаження в Україні 

Показник 
Роки Середнє 

значення 2007 2008 2009 2010 2011 
Коефіцієнт податкового 
навантаження, % 

32,9 34,7 34,1 32,3 36,1 34,0 

 
Слід відмітити, що рівень податкового навантаження в Україні у 2007-

2011 роках постійно змінювався.  Якщо аналізувати тенденцію за 2009-2010  
роки,  то слід сказати,  що відбувалось зменшення податкового навантаження, а 
в 2011 році коефіцієнт збільшився на 3,8%. 

Рівень податкового навантаження в Україні оцінюється по-різному. 
Майже всі експерти, які займаються оцінкою інвестиційного клімату в Україні, 
вважають, що він є несприятливим, оскільки оподаткування реального сектора 
економіки надто обтяжливе. Воно пригнічує процеси економічного 
відтворення, а підприємство може працювати рентабельно, як правило, лише за 
умов приховування своїх доходів від оподаткування. Більшість підприємців 
також вважають, що сучасна економічна ситуація в нашій країні не сприяє 
розвитку підприємницької діяльності, що важкий тягар податків приводить до 
таких негативних наслідків як зниження ділової активності суб’єктів 
підприємницької діяльності, “тінізація” економіки, відтік національних 
капіталів за кордон. Унаслідок цього знижуються надходження в бюджет, 
зростає соціальна напруженість у суспільстві [3]. 

 Однією з основних проблем української податкової системи з часу її 
становлення є високе податкове навантаження на прибуток і оплату праці.  
Щодо загального показника податкового навантаження,  для України він 
становить 57,1%  що відповідає 12  позиції в загальному рейтингу серед країн 
світу.  Структура цього показника формується за рахунок 12,2%  навантаження 
на прибутки, 43,3% – податковий тиск на працю та 1,6% тиск, який 
спричиняють інші податки та збори [6, с. 127]. 

Отже, можна зробити висновок, що податкове навантаження здійснює 
значний вплив на економіку України. Тому для поліпшення свого становища 
Україні необхідно поступово знижувати податкове навантаження, 
використовуючи міжнародний досвід, адаптуючи його до специфіки та умов 
розвитку нашої країни, створювати умови, в яких майже неможливо буде 
ухилитися від сплати податкових зобов’язань, що призведе до поступового 
збільшення надходжень до державного бюджету. 
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СПРАВЛЯННЯ ТУРИСТИЧНОГО ЗБОРУ В УКРАЇНІ 

 
Нормами Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010р.  

скасовано майже усі види місцевих податків і зборів і запроваджено замість них 
2 податки (єдиний податок та податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки) та 3 збори (туристичний збір,  збір за місця для паркування 
транспортних засобів та збір за провадження деяких видів підприємницької 
діяльності). 

Так, замість курортного та готельного зборів, що справлялися в Україні 
на території деяких областей курортної належності, запроваджено туристичний 
збір, який, на відміну від курортного і готельного зборів може справлятися на 
всій території України, якщо на території адміністративно-курортної одиниці є 
чинне рішення сільської, селищної та міської рад про встановлення 
туристичного збору. 

Згідно зі ст. 268 ПКУ  платниками туристичного збору є громадяни 
України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають 
на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення 
сільської, селищної та міської ради про встановлення збору, та отримують 
(споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов'язанням 
залишити місце перебування у зазначений строк. 

Ставка встановлюється у розміріт від 0,5 до 1 відсотка до бази справляння 
збору. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (за 
вирахуванням податку на додану вартість) в місцях,  визначених підпунктом 
268.5.1 ПКУ. До таких місць відносяться заклади готельного типу, санітарно-
курортні заклади, квартирно-посередницькі організації, юридичні  і фізичні 
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особи підприємці, які  уповноважені  сільською,  селищною або міською радою 
справляти збір на умовах договору.  

Збір справляється за участю податкових агентів під час надання послуг, 
пов’язаних з тимчасовим проживанням або ночівлею. Агенти зазначають суму 
сплаченого збору окремим рядком у рахунку чи квитанції на оплату 
проживання. Сплачується збір авансовими  внесками до бюджетів 
територіальних громад до 30 числа щомісяця. Остаточна сума збору, обчислена 
відповідно до податкової декларації (яку повинні подавати податкові агенти 
щоквартально), сплачується у строки, визначені для квартального податкового 
періоду. 

В Податковому кодексі України деякі статті потребують додаткового 
роз’яснення. Так, норми підпункту 268.2.2 пункту 268.2 статті 268 ПКУ 
передбачають звільнення лише осіб, які прибули за путівками та курсівками в 
санаторії та пансіонати. І не зрозуміло чи будуть звільнені від туристичного 
збору діти, що приїжджають у населений пункт, де діє рішення ради про 
встановлення цього збору за путівками у дитячі табори відпочинку, адже згідно 
до статті 7 Декрету Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» 
від сплати курортного збору звільнялися діти віком до 16 років. 

Також  залишається невизначеним питання щодо обов’язковості сплати 
збору особами, які прибули у місцевість, де справляється цей збір, на навчання. 
Трактуючи буквально норми законодавства щодо надання податкових пільг, 
можна зробити висновок, що студенти також повинні сплачувати туристичний 
збір, але виникає інше питання, а з якою періодичністю, оскільки протягом 
навчального року вони багато разів можуть залишати місце проживання та 
знову до нього повертатися. 

У абзаці «б» підпункту 268.2.2 вказано, що від  уплати збору 
звільняються особі, які прибули у відрядження. Але заступник голови ДПС 
А.П. Ігнатов у листі ДПС від 20.08.12  щодо справляння туристичного збору 
зазначив, що право на податкову пільгу має той службовець, який подав 
податковому агенту  всі документи, які підтверджують зв'язок його 
відрядження з основною діяльністю підприємства. До таких документів в 
першу чергу відноситься наказ керівника підприємства на відрядження, 
оформлений відповідно до вимог.  Особи, які не надали відповідних 
документів, що засвідчують їх належність до пільгової категорії, є платниками 
туристичного збору на загальних підставах. 

Абзацом „а” підпункту 268.2.2 пункту 268.2 статті 268 ПКУ передбачено 
звільнення від оподаткування туристичним збором осіб, що постійно 
проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, селищі або місті, 
радами яких встановлено такий збір. Проте не зрозуміло, чи повинні 
сплачувати цей збір особи, що прибули у цю місцевість до близьких родичів. 

На сьогодні питання туристичного збору і визначення моментів 
зобов’язання  його уплати є неврегульованими і норми Податкового кодексу 
України потребують доопрацювань. 
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ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПОДАТКОВИХ 
ЗАСОБІВ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 

 
Проблема тінізації економіки набуває особливої актуальності в сфері 

оподаткування. Оскільки одне із основних джерел формування прибуткової 
частини бюджету складають податки, збори та інші обов'язкові платежі, то 
ухилення від їх сплати завдає значної шкоди інтересам держави, на що вона 
реагує посиленням репресивних засобів боротьби. Непомірний податковий 
тягар змушує суб'єктів підприємницької діяльності приховувати від податкових 
органів здійснення комерційних операцій або іншими шляхами ухилятися від 
сплати податків. Непослідовне трактування податкового законодавства 
призводять до того, що від 30% до 53%  з того, що виробляє країна, 
залишається в тіні, не декларується і не обкладається податками (це від $50 
млрд. до $80 млрд. щорічно) [2]. 

Податкові органи заявляють, що близько 1 млн. зареєстрованих 
підприємців мають вигоду від спрощеної системи оподаткування.[1] Але в той 
же час в Україні процвітає лише великий бізнес, який належить впливовим 
олігархам., які контролюють 70% економіки і наймають п'ять мільйонів 
працівників. Малий і середній бізнес приносить лише 10-15% від ВВП країни. 
Це набагато нижче, ніж у розвинених країнах, де на цей сектор припадає 50% 
або більше. [2]   У доповіді Світового банку 2012 року щодо легкості ведення 
бізнесу Україна посіла 181 місце з 183 країн за складністю й важкістю 
виконання вимог системи оподаткування. Загальна податкова ставка в Україні у 
відношенні до прибутку знаходиться на рівні 57% (табл. 1).  

Таблиця 1  
Податки, що збираються в Україні, млрд. грн. 

Тип податку 2010 рік 2011 рік Темпи приросту, %
Податок на доходи фізичних осіб 51 60 18 
Податок на прибуток підприємств 40 55 38 
ПДВ 86 130 51 
Акцизний збір 28 34 21 

Разом 206 279 36 
 

280



 

Ключова практика ухилення – використання офшорних зон для надання 
допомоги трансфертного ціноутворення – утримує гроші подалі від державної 
скарбниці. 

Злочинність в сфері оподаткування виділяється високим рівнем 
професіоналізму, тісними міжрегіональними та міжнародними зв'язками, 
високою оплатою учасників злочинних груп, поєднанням легальної діяльності з 
нелегальною. Досконала технічна оснащеність злочинних елементів та участь в 
злочинних угрупованнях корумпованих представників правоохоронних органів 
та різних рівнів влади ще більше ускладнює можливість успішного 
протистояння податкових органів злочинним посяганням.  

Правопорушення у сфері оподаткування охоплюють всі види фінансово-
господарської діяльності і характерні не тільки для комерційних, але й для 
державних підприємств. При цьому для досягнення злочинної мети 
використовуються помилки та недоліки в роботі законодавчих та 
контролюючих державних органів.  Таке положення породжує вигідність 
несплати податку. На сьогоднішній день розмір фінансових санкцій за 
приховування або заниження прибутку для оподаткування становить 30% суми 
до нарахованого податку. Облікова ж ставка НБУ значно перевищує діючий 
нині розмір фінансових санкцій.  

Найголовнішим чинником, який сприяє латентності правопорушень у 
сфері оподаткування, є незадовільний рівень підготовки кадрів правоохоронних 
органів, на яких покладено обов'язок вести боротьбу з вказаними 
правопорушеннями. Більшість працівників цих служб не володіють в повному 
обсязі необхідною базою знань у сфері економіки, бухгалтерського обліку, 
оподаткування, права, що є однією з причин неспроможності у виявленні 
замаскованих правопорушень.  

Слід відмітити досить високий рівень корумпованості кадрів 
правоохоронних органів при здійсненні покладених на них обов'язків. Перш за 
все необхідно, щоб стимулююча податкова політика сприяла суттєвому 
зростанню попиту підприємств на інвестиційні товари і на цій основі - 
розширенню їх виробництва. Вона має поєднуватися з: комплексом заходів, в 
тому числі податкових, які забезпечували б активізацію інвестиційної 
діяльності комерційних банків, активізацію приватизаційних процесів, а також 
чітким визначенням і гарантуванням прав власності: демонополізацією 
економіки, яка змусить підприємства реагувати на зростання сукупного попиту 
не підвищенням цін, а розширенням виробництва; стабілізацією інфляційних 
процесів, що посилить привабливість інвестицій (політичною і правовою 
стабілізацією, що сприятиме посиленню впевненості інвесторів).  

Необхідно вдосконалити форми звітності по сплаті податків, запровадити 
фінансову відповідальність банківських установ за невиконання розпоряджень 
податкових органів про зупинення операцій за розрахунками фіктивних фірм. 
Доцільно внести пропозицію до НБУ про можливість розробки порядку 
позбавлення комерційних банків ліцензій на виконання банківських операцій у 
разі виявлення серед клієнтів фіктивних фірм. Необхідно передбачити 
відповідальність посадових осіб, які проводять державну реєстрацію суб'єктів 
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підприємницької діяльності, за допущені порушення порядку реєстрації, а 
також надати органам державної реєстрації права на самостійне скасування 
державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності у разі встановлення 
його фіктивності та на відмову в реєстрації засновникам, які раніше вже 
створювали підприємства, що виявилися фіктивними або не розрахувалися з 
боргами по сплаті податків. Доцільно запровадити обов'язкову перевірку 
засновників (власників) і керівників юридичних осіб, що реєструються, на 
відсутність заборони на заняття відповідною діяльністю. Запровадити подання 
органу державної реєстрації засновниками юридичних осіб (у випадку, коли 
власниками є громадяни) паспорта та інших необхідних документів тільки 
особисто. Передбачити обов'язкову їх перевірку органами державної реєстрації 
(запровадити процедуру підтвердження джерел отримання коштів, внесених 
для формування статутного фонду).  

Усе вищесказане обумовлює об'єктивну необхідність пильної уваги до 
сучасного стану оподатковування. Необхідний і методологічний, і методичний 
перегляд основ оподатковування з метою виведення податкової системи на 
оптимальний рівень. Податки повинні стати не тільки знаряддям забезпечення 
збалансованого бюджету, але і могутнім стимулом розвитку народного 
господарства країни. Вони повинні сприяти структурно-технічному 
удосконалюванню виробництва, збалансуванню на паритетних засадах усіх 
форм власності. 

Податкова політика може стати ефективнішою, якщо здійснити наступне: 
необхідно стимулювати підприємницьку діяльність; розширити сфери 
оподаткування за рахунок тіньової економіки; встановити стабільність щодо 
ставок податків та податкових пільг; економічно обґрунтувати встановлення 
ставок податків. 

Запропоновані заходи можуть бути складовими вирішення значної та 
складної проблеми протидії тінізації економіки України за допомогою 
податкових засобів регулювання економіки. 

Література 
1. Державна податкова служба України http://sts.gov.ua/ 
2. Американська Торгівельна Палата в Україні http://competitiveukraine.org/ukr/acc. 

 

Петрученко Т.В., магістр спеціальності «Фінанси і кредит», 
Антоненко В.М., к.е.н., доцент 

Донецький національний технічний університет, м. Донецьк 
 

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В 
ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ТА УКРАЇНІ 

 
Питання оподаткування банків досліджувалися багатьма економістами, в 

той же час ця тема потребує подальшого вивчення. Дана тема логічно 
вписується в загальноукраїнську дискусію про проблеми вдосконалення 
податкової політики в Україні, практичного впровадження прийнятого 
Податкового кодексу і формування національної податкової системи. Не 
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випадково в спеціальній літературі останніх років наголошується, що податкова 
реформа в Україні, як і інтеграція країни в світове господарство, неможлива без 
опори на банки.  

Серед сучасних учених, які вивчають в Україні питання формування 
оптимальної системи оподаткування, варто назвати П.В. Мельника, 
Л.Л. Тарангул, А.М. Соколовську, А.І. Крисоватого. Особлива увага 
оподаткуванню комерційних банків приділяється в роботах В.П. Вишневського, 
О.М. Вишневської, Є.В. Бавіна. Аналіз оподаткування кредитних організацій в 
Україні, дає змогу зробити висновок про необхідність детального вивчення 
правових і економічних основ банківської діяльності за кордоном. 

Домінуюча нині у світовій практиці модель побудови податкових систем 
не передбачає спеціального режиму оподаткування фінансових інститутів. В 
той же час легко можна виділити особливі випадки, коли суттєвого уточнення 
вимагає визначення податкової бази фінансових інститутів. Насамперед, це 
стосується прибуткових податків, що сплачуються фінансовими інститутами, і 
податків на споживання [1]. 

У оподаткуванні за кордоном велика увага приділяється податковому 
регулюванню і стимулюванню банківської діяльності. Одним із видів 
податкового стимулювання є законодавчий дозвіл надання таких видів послуг, 
які дають змогу інвесторам скорочувати свої особисті прибуткові податки. У 
США, наприклад, база оподаткування під час стягування з банків податку на 
доходи корпорацій визначається за схожою методикою. Основна ставка на 
доходи корпорацій становить 34%, але вноситься ступенево. Банк сплачує 15% 
за перших 15 тис. доларів доходу оподаткування, 25% – за наступні 25 тис. 
доларів і 34% – на суму, що перевищувала. Крім того, на доходи в межах від 
100 до 335 тис. доларів встановлений додатковий збір у розмірі 5%. Податок на 
доходи корпорацій має велику кількість пільг [2]. 

Важлива особливість оподаткування американських банків – 
альтернативний мінімальний податок, введений в 1986 році. Він стягується у 
розмірі 20% (замість трьох ставок податку, що діють, на прибуток корпорацій – 
15%, 25% і 34%) до суми, що складається з двох компонентів звичайного 
оподатковуваного доходу, збільшеного на суму податкових пільг і половини 
суми перевищення доходу над оподатковуваним доходом з урахуванням 
податкових пільг. При цьому, якщо сума альтернативного податку вища за суму 
звичайного податку, то стягується більша сума [2]. 

Аналіз статистичних даних допомагає дійти висновку про те, що рівень 
оподаткування комерційних банків у Європі вищий, ніж в США. Так, питома 
вага обов’язкових відрахувань щодо валового внутрішнього продукту (ВВП) в 
США становить близько 30%, в Канаді – 31–34 %, у Франції, Австрії, Данії, 
Бельгії, Нідерландах, Швеції їх питома вага перевищує 40%, а в Німеччині – 
37–38 %[2]. Вартість послуг, що надаються банківськими установами, 
обкладається ПДВ у Франції за ставкою 18,6%, проте, як і в українському 
податковому законодавстві, існує великий перелік банківсько-фінансових 
послуг, які не є об’єктами оподаткування ПДВ. 
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Аналіз і оцінка зарубіжного досвіду оподаткування діяльності 
комерційних банків дає змогу зробити деякі висновки і рекомендації, які 
можуть бути використані в українській практиці, як на мікро-, так і 
макрорівнях. У сучасних українських умовах доцільно було б ввести 
диференційований підхід до оподаткування комерційних банків. Зокрема, 
доцільно застосовувати нижчу ставку податку на прибуток в тому разі, якщо 
банк систематично спрямовує прибуток не на виплату дивідендів, а на 
збільшення капіталу банку, кредитування реального сектора економіки, 
розвиток діяльності за кордоном. 

У зв’язку з тим, що прибуткові податки, які сплачують комерційні банки, 
зачіпають рівень достатності капіталу і знижують чистий дохід нерівномірно, в 
податковому законодавстві доцільно передбачити позиції, які сприяли б певним 
банківським доходам. В умовах, коли необхідне цілеспрямоване інвестування 
капіталу в реальний сектор економіки, такими доходами можуть виступати 
доходи банку від обслуговування (йдеться, насамперед про інвестування 
капіталу на середньо- і довгостроковій основі) пріоритетних галузей реального 
сектору. Це тим більше актуально, коли фінансове керівництво банку прагне 
максимально знизити податки, що підлягають виплаті за поточну діяльність.  

Проблематика оподаткування українських та іноземних банків, а також 
банків з іноземною участю в Україні важлива в контексті проблем розвитку 
інтеграційних процесів у банківському бізнесі, як мінімум, за двох причин[3]. 
По-перше, присутність іноземних банків прямо і опосередковано йде на зустріч 
економічному розвитку України за допомогою сприяння прискоренню ділового 
обороту, збільшенню його розмірів в абсолютному вираженні і, отже, 
збільшенню податкових відрахувань від діяльності різних господарюючих 
суб’єктів. По-друге, присутність іноземних банків допомагає розвитку 
конкуренції на українському ринку банківських послуг, і ціла низка переваг у 
конкурентній боротьбі належить саме банкам з іноземною участю. В умовах, 
коли українські банки значно відстають від іноземних за кількісними і якісними 
показниками, їм необхідно надати адекватну державну підтримку, у тому числі 
і за допомогою диференційованого підходу до оподаткування. Це важливо, як з 
погляду підвищення прибутковості державного бюджету, так і з позиції 
підвищення прибутковості національних банків. 

В умовах фінансової нестабільності в країні змінюються макроекономічні 
показники, негативний вплив яких позначатиметься ще тривалий період. У цій 
кризовій ситуації банки повинні вживати реальних заходів для підтримки 
економіки, стимулювання розвитку її окремих галузей, поліпшення режиму 
повернення позик, організації нормальних взаємин з клієнтами, вести 
грамотний економічний аналіз кредитних вкладень, що неминуче позначиться 
на формуванні їх бази оподаткування. 

В зв’язку з цим виникає необхідність сформувати таку систему 
оподаткування банків, яка стимулювала б діяльність комерційних банків у 
напрямі збільшення інвестування капіталу в реальний сектор економіки, 
допомогла б збільшити їх доходи, а, отже, і їх оподатковуваний прибуток. 
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Тому, необхідно звернути увагу на зарубіжний досвід оподаткування 
кредитних організацій з метою не лише розвитку цього сектору економіки в 
нашій країні, але і для збільшення податкових надходжень до бюджету від 
банків. 
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НЕДОЛІКИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ 
ЕТАПІ 

 
Серед численних економічних проблем, які постали перед Україною у 

період переходу від командно-адміністративної до ринкової форми ведення 
господарства, важливе місце посідає створення ефективної системи оподаткува
ння. Жодна країна світу не може існувати без податкової системи, яка є 
основою розвитку суспільства та економічного зростання держави. Саме 
податкова система сприяє постійним, стабільним і повноцінним надходженням 
коштів до бюджету, та відчутно впливає на доходи юридичних та фізичних 
осіб. Тому аналіз функціонування податкової системи ,особливо зараз, в умовах 
системної кризи, набуває великого значення.  

Дослідженнями данного питання займалися такі вітчизняні науковці, як 
В. Письменний, Я. Ю. Вертелецька, І. В. Барановська, Т. А. Варварич, 
В. Андрущенко, Т. Васильков, Г. Василевська. 

Сучасна податкова система має ряд недоліків, подолання яких є 
необхідною передумовою створення сприятливого податкового клімату, і, як 
наслідок, покращення соціально-економічної ситуації в державі. До таких 
недоліків належать: 

- нерівномірність і несправедливість розподілу податкового 
навантаження; 

- перетворення податкової системи у чинник пригнічення економічного 
зростання та інвестиційної активності; 

- стимулювання ухилення від сплати податків та відтік капіталу за 
кордон; 

- відсутність ефективних механізмів захисту прав платників податків; 
- подвійне оподаткування; 
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- незадовільна структурованість податкової системи, що утворює високий 
податковий тиск на окремі об’єкти оподаткування та водночас вивільняє від 
оподаткування інші; 

- велика кількість малоефективних податків, які потребують істотних 
адміністративних витрат, що перевищують доходи бюджету; 

- складність порядку нарахування і сплати податків, підготовки та 
подання звітності, що призводить до зростання витрат часу і коштів 
підприємцями та державною податковою адміністрацією. 

На думку Світового Банку, Україна має одну з найбільш обтяжливих 
податкових систем у світі. В Україні сплачується 99 видів податків. Також 
податкова система України відзначається надзвичайно високим податковим 
навантаженням і, перш за все, воно стосується пересічних громадян. В 
основному, це сплата непрямих податків, у разі купівлі товарів та послуг. В 
середньому, до 60% індивідуальних доходів більшості українців сплачується 
ними через податкову систему до бюджету та пенсійного фонду держави [3]. 
Через непрямі податки держава, фактично, перекидає усі навантаження на плечі 
населення. Платники непрямих податків, як правило, не знають, що їх доходи 
оподатковують. Більше того, вони не обурюються, купуючи товари та послуги, 
а отже, ставки ПДВ, акцизів, мита, спецзборів і т.п. можна підвищувати. 
Внаслідок цього, податківці можуть вільно маніпулювати розрахунками 
платежів, а отже, не докладаючи зусиль, отримувати необхідні надходження. 

Одним із найвагоміших недоліків чинної податкової системи є 
нерівномірність та несправедливість розподілу податкового навантаження. Так,   
для суб’єктів господарювання така нерівномірність сформувалася через 
запроваджння спеціальних систем оподаткування для сільських господарств, 
малого та середнього бізнесу. Саме нерівномірність податкового навантаження 
змушує окремі господарства уникати виконання податкових зобов’язань, 
фальсифікувати податкову звітність тощо. 

На даний момент податкова система знаходиться на стадії реформування. 
Це пов’язано з прийняттям Податкового кодексу. Податковий кодекс містить 
норми, спрямовані на стимулювання розвитку бізнесу,  забезпечення високих 
темпів зростання економіки. Він, зокрема: забезпечує поетапне зниження 
податкового навантаження на платників податків шляхом впорядкування 
ставок податку на прибуток підприємств та ПДВ;  запроваджує відстрочення 
податкових зобов’язань зі сплати податку на прибуток для підприємств, які 
реалізують інвестиційні проекти, шляхом надання інвестиційного податкового 
кредиту з податку на прибуток та нових правил амортизації; розширює 
податкову базу та покращує адміністрування податків і зборів; впроваджує 
норми з спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого 
підприємництва, що, на думку деяких вчених, дозволять створити належне 
нормативно-правове поле для подальшого розвитку підприємницької 
діяльності, а також сприятиме подальшому становленню малого 
підприємництва в Україні. 

Подальше реформування повинне супроводжуватись реформами оплати 
праці та розширення пакета соціальних послуг і гарантій працюючому 
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населенню. Створення ефективної податкової служби сприятиме наповненню 
дохідної частини бюджету держави і забезпечить умови для фінансування на 
належному рівні соціальних програм. Це, у свою чергу, матиме істотний вплив 
на забезпечення гідного рівня життя громадян та їх соціального захисту. 

 Підсумовуючи, слід зазначити, що діюча податкова система України не 
повною мірою відповідає вимогам нинішнього стану економіки та суспільних 
взаємовідносин і вимагає кардинальної заміни окремих елементів податкових 
механізмів. На жаль, на сьогодні економіка України має багато вад: 
збільшується кількість збиткових підприємств, зростає безробіття, 
ускладнюється соціально-економічна ситуація в країні. Зумовлюється це тим, 
що акцент у податковій політиці зроблено на фіскальній функції, а її 
регулююча та стимулююча роль фактично зведена нанівець. Початковим 
кроком змін стало прийняття Податкового Кодексу України. Тобто зрушення 
розпочались, тепер потрібно розумно втілити ідеї в життя.  
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НОВОВВЕДЕННЯ ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДОВЧИХ АКТІВ ЩОДО 

ПОДАЛЬШОГО УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ  
ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ 

 
6 грудня 2012 року парламентом Верховної Ради України було прийнято 

законопроекти №11284 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів» і 
№11285 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого 
удосконалення адміністрування податків і зборів»відносно вдосконалення 
процесу адміністрування податків і зборів. 

Законом, прийнятим на основі проекту № 11284 вносяться зміни до 
законів «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері 
торгівлі, громадського харчування та послуг», «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
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фізичних осіб - підприємців», «Про обіг векселів в Україні», «Про цінні папери 
та фондовий ринок» та інших, а також у Бюджетному кодексі уточнені окремі 
положення адміністрування податків. 

Законом, прийнятим на основі проекту №11285 вносяться зміни до 
Податкового кодексу України, зокрема податком на прибуток підприємств, 
єдиним податком, акцизним збором. 

Відповідно законопроектам №11284 та №11285, вносяться зміни в 
системи спрощеного оподаткування: відміняється обмеження за кількістю 
найманих робітників для 5-ої та 6-ої груп з 7% та 10% до 5% та 7% відповідно; 
вводиться електронна форма заяви про перехід на спрощену систему 
оподаткування; встановлюється  нові ставки податку на прибуток при 
проведенні операцій з деривативами та операцій з відчуження цінних паперів: 
0% - від операцій з деривативами та з продажу цінних паперів на фондовому 
ринку, 0,1% - при продажу цінних паперів, які знаходяться у біржовому реєстрі, 
1,5% -  якщо цінні папери не знаходяться в біржовому реєстрі і для операцій з 
біржовими цінними паперами при ставці 0% податку на обіг передбачене 
зниження податку на прибуток до 10%; встановлена плата за укладення 
контрактів позафондової біржі -  неоподатковуваних мінімумів, тобто 85 
гривень; зазначається, що доходи, одержані від операцій з цінними паперами, 
що перебувають в обігу, не можуть бути зменшені на суму витрат або збитків 
від операцій з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі, 
і навпаки. Первинними документами підтвердження доходів і витрат з операцій 
з цінними паперами і деривативами вважаються оригінали біржових звітів. 

Законопроектом передбачається новий порядок, при якому загальні 
правила оподаткування (облік у валових витратах 25% від’ємного фінансового 
результату від операцій з цінними паперами) діятимуть з 1 січня 2013 року, а 
сформований до цієї дати від’ємний фінансовий результат відокремленого 
обліку операцій з цінними паперами, за виключенням вартості їх придбання, не 
включається до витрат податкового обліку та переноситься на зменшення 
доходів від операцій з цінними паперами майбутніх періодів. 

Нові правила оподаткування операцій з цінними паперами дозволять 
наблизити облік загального фінансового результату до стандартів 
бухгалтерського обліку та сприятимуть створенню в Україні інвестиційно-
привабливого та прозорого ринку цінних паперів. Податкова служба має 
ефективні інструменти для ліквідації схем мінімізації оподаткування та 
детінізації ринку цінних паперів. Перехід до прозорих правил ціноутворення та  
обліку операцій з цінними паперами дозволить залучити до бюджету   більше 
надходжень. 

Введення солідарної відповідальності за виробництво і збут підроблених 
тютюнових виробів дозволить обмежити ринок тютюнового контрафакту. Це 
дуже своєчасне рішення, адже ринок тютюнових підробок в Україні постійно 
зростає. На кожному етапі поставок штраф складе 200% вартості товару, але не 
менше 20 мінімальних зарплат. Дії податкової служби будуть спрямовані на 
захист легального виробника. 
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Передбачено встановлення 12-місячного строку використання марок 
акцизного збору старого зразка у разі їх заміни на нові; введення авансової 
сплати акцизного збору. Це дозволить забезпечити перебування в обігу 
продукції, маркованої єдиним діючим зразком акцизних марок та запобігти 
зловживанням з боку виробників. Обмеження строку обігу марки піде на 
користь споживачам тютюну та алкоголю та підвищить гарантії якості 
продукції. 

Заходи, передбачені в законопроекті, дозволять захистити інтереси 
споживачів та підвищити якість продукції, отримати корисний соціальний 
ефект і почати нову стадію економічного розвитку України. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СТИМУЛЮЮЧОЇ ФУНКЦІЇ 

ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ 
 

Проблема оподаткування в усі часи була надзвичайно актуальною, адже 
саме податки є тим джерелом надходження коштів до державної скарбниці, без 
якого неможливо уявити процвітаючу та стабільну країну. Податки є дуже 
складною фінансовою категорією, яка впливає на всі економічні явища та 
процеси. 

Значної актуальності, за сучасних умов, набувають питання пов’язані з 
наповненням бюджету держави, в першу чергу за рахунок сплати податків, 
зборів, інших обов’язкових платежів, сплата яких, відповідно до Конституції 
України, є обов’язковою для всіх громадян. 

Податкова система повинна включати досить широке коло податків різної 
цілеспрямованості, оскільки на практиці неможливо щоб одночасно в одному 
податку цілком реалізувалия такі голоні функції податків: фіскальна і 
регулювальна [1, с. 93]. 

Ефективність податкової системи визначається тим, наскільки 
цілеспрямовано вона вирішує комплекс завдань, пов'язаних із скерованістю 
економіки як системи, розвитком виробництва, підвищення життєвого рівня 
населення. 

Україна посідає передостаннє 177 місце за складністю податкової 
системи. 

Прийняття Податкового Кодексу суттєво змінила ситуацію щодо 
оподаткування підприємств. Було здійснено чимало позитивних змін. Так, 
кількість податків зменшилася майже у два рази. Передбачено поетапне, 
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протягом декількох років, зниження базових ставок за основними податковими 
платежами. Вводиться додаткова ставка з податку на доходи фізичних осіб, тим 
самим створюється подоба прогресивної шкали оподаткування.  Але заром з 
позитивними змінами Кодекс містить серйозні небезпеки для малого та 
середнього бізнесу в Україні, а саме: 

 - Податковий Кодекс дає змогу скористатися пільгами спрощеної 
системи тільки найдрібнішим бізнесменам. При цьому перелік видів діяльності, 
в яких не можна використовувати єдиний податок, містить понад 20 позицій. 
Водночас платники єдиного податку  зобов'язані сплачувати всі податки і збори 
(окрім податку на доходи фізичних осіб, ПДВ, плати за патенти), що ускладнює 
адміністрування й ліквідує спрощену систему як таку [2]. З огляду на те, що 
малі підприємці визначені ще й податковими агентами найманих працівників, в 
умовах корумпованого адміністрування більшість дрібних підприємців або 
припинять діяльність, або підуть у тінь; 

 - не дотримано принципу рівності підходу до потреб, інтересів і прав 
великого, середнього і малого бізнесу. Для великого зменшують ПДВ, податок 
на прибуток, дають податкові канікули, залишають схеми виведення грошей за 
кордон у офшорні зони. Для малого – посилюють податковий тиск, обмежують 
свободу господарювання; 

 - досі не вирішена проблема мінімізації й тінізації зарплати через 
великий податковий тиск на фонд зарплати. Він навіть збільшиться за рахунок 
диференціації і збільшення податку на доходи фізичних осіб [3]; 

- малому бізнесу досить важно відповідати критеріям для автоматичного 
відшкодування ПДВ; 

 - позапланові перевірки можуть бути здійснені без рішення суду і без 
вагомих підстав. Це може призвести до свавілля податківців та поглибити 
корупцію. 

Досліждення вітчизняних вчених доводять, що законодавством більшості 
розвинених країн малий бізнес визначено як особливий суб'єкт державного 
регулювання. Соціальна значимість малого бізнесу визначила особливості 
оподаткування, яке орієнтоване на довгострокові цілі економічного розвитку та 
прив'язане до пропорцій, що реально створюються в даному секторі [4, с. 9]. 

Оподаткування підприємств малого та середнього бізнесу є головним 
чинником зовнішнього середовища, який суттєво впливає на їхню діяльність. 
Саме вони не потребують великого стартового капіталу та забезпечують високу 
оборотність ресурсів, здатні швидко реагувати на зміни ринкового попиту та за 
рахунок цього забезпечувати рівновагу на споживчому ринку в умовах 
нестабільної економіки й обмеженості фінансових ресурсів. 

Стрімке зниження темпів приросту суб'єктів малого бізнесу й уповільнене 
нарощування критичної маси підприємницького сектору свідчить про неповне 
використання державою стимулюючої функції оподаткування.  

Отже для оптимізації системи оподаткування підприємств необхідно: 
 - створити стимули для місцевих органів влади в зацікавленості розвитку 

малого бізнесу на їх територіях; 
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 - робити диференційованим граничний обсяг виручки від реалізації 
продукції, товарів, робіт, послуг, прив’язавши його або до індексу мінімальної 
заробітної плати, або до індексу інфляції; 

 -  запровадити диференційовані  ставки оподаткування. Не слід забувати, 
що головна ціль спрощеної системи оподаткування – це не зниження 
податкової ставки, а скорочення витрат і часу на ведення бухгалтерського та 
податкового обліку; 

  - дотримання принципу рівності підходу до потреб, інтересів і прав 
великого, середнього і малого бізнесу. 
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ВРАХУВАННЯ ДОСВІДУ ПОБУДОВИ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ 
ДЕРЖАВ ЄС В УКРАЇНІ 

 
Можна вважати, що податкові системи держав Європейського Союзу є 

одними із найоптимальнішими у світовій економіці. У податкових системах 
європейських країн найбільшого поширення набули серед прямих податків - 
податок на доходи фізичних осіб і прибуток корпорацій, серед непрямих – 
ПДВ, які забезпечують сталі надходження до бюджетів країн-учасниць ЄС. 
Відмічено розповсюдження податку на додану вартість, і, як наслідок, 
збільшення акцизних надходжень до бюджетів і більш рівномірного їх 
розподілу між регіонами. На сьогодні структура оподаткування у країнах ЄС 
характеризується значним рівнем уніфікації в методологічних питаннях, але 
водночас зберігаються помітні відмінності у ставках оподаткування юридичних 
і фізичних осіб, а також податку на додану вартість. 

Якщо розглянути структуру податкової системи нашої держави, то  
система оподаткування в Україні виконує переважно фіскальну функцію, а 
стимулювальна функція використовується недостатньо. Новий податковий 
кодекс, який мав покращити податкову систему, поки так і не приніс 
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очікуваних результатів, а навпаки в деяких аспектах тільки збільшив 
фіскальний тиск.  На думку багатьох вчених, Україна повинна використовувати 
Європейський досвід, якщо говорити по конкретних податках, то основним 
напрямом реформування вітчизняної податкової системи, на мій погляд, є 
диференціація ставок податку на додану вартість та податку з доходів фізичних 
осіб. У багатьох країнах Європейського Союзу застосовують низові, 
універсальні та високі ставки податку на додану вартість, внаслідок чого 
товари, які підлягають оподаткуванню цим податком, можна поділити на 
товари першої необхідності, товари розкішу та інші [1]. 

В процесі реформування податкової системи України, необхідно також 
враховувати досвід країн Східної та Центральної Європи, а саме окремих 
постсоціалістичних країн, серед яких доцільно розглянути досвід Угорщини, 
яка зробила певний прорив у власній системі оподаткування, та застосувати 
його у податковій практиці України. Замість запровадження цілої низки нових 
податків, Угорщина вводить фіксовану ставку податку для фізичних осіб, що 
передбачає певні пільги для сімей. Метою нової системи є компенсування 
дефіциту бюджету, підвищення конкурентоспроможності економіки Угорщини, 
а також підтримка сімей та народжуваності. Це передбачало покриття 
втрачених податкових надходжень, і тому уряд запровадив певні спеціальні 
податки для основних секторів (телекомунікації, фінанси, роздрібна торгівля та 
енергетика) та модернізував пенсійну систему. Збільшення мита на тютюн та 
алкоголь також має за мету компенсувати втрачений податок на прибуток [3]. 

Парламентом Угорщини було ухвалено 10 змін до податкового 
законодавства і запроваджено два нових спеціальних податки, які були 
представ лені у новому податковому законопроекті уряду на 2011 р., введення 
яких відбуватиметься поступово по 2013 р. Кількість державних зборів, що 
існували в 2010 р., змінились, разом із сотнями пунктів у податковому 
законодавстві, що також були піддані змінам. Найбільш значних реформ зазнав 
прибутковий податок з погляду обсягу і структури. Нововведення меншою 
мірою позначилися на інших видах податків [2]. 

Отже, головним завданням податкової політики нашої держави можна 
визначити реалізацію на практиці іноземного досвіду, що сприятиме 
якнайшвидшому переходу до нової системи оподаткування. Вона повинна бути 
сталою та дієвою, ґрунтуватися на всебічному поєднані найкращих передових 
методів і запозичених позитивних елементів податкових систем іноземних 
країн, що дасть імпульс для зміцнення соціального складника системи 
оподаткування в Україні. 
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ЯКОСТІ І РИСИ КЕРІВНИКА СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
Якості особистості керівника служби безпеки — найстійкіші 

характеристики, що мають вирішальний вплив на управлінську діяльність і є 
ключовим фактором системи економічної безпеки організації. 

Обґрунтування професійно та інтелектуально важливих, психологічно і 
соціально необхідних якостей особистості керівника та залежність від них 
економічної безпеки організації є однією з найактуальніших проблем сучасної 
науки. 

У психологічному аспекті вони залежать від характеру, структури, 
спрямованості, досвіду, здібностей особистості, умов праці. Це складні, 
багатогранні феномени, конкретні вияви яких залежать від структури 
особистості і від дії різних чинників. Найчастіше виокремлюють такі 
обов'язкові для управлінця якості: 

1. Компетентність. 
2. Висока відповідальність, особиста гідність. 
3. Відчуття нового та вміння йти на розумний ризик, творчо розв'язувати 

проблеми, сміливість у прийнятті рішень. 
4. Гнучкість, розуміння ситуації, гостре сприйняття нових потреб, 

відчуття часу, подій. 
5. Висока працездатність, постійне прагнення бути кращим і робити все 

якнайдосконаліше. 
6. Комунікабельність, здатність установлювати контакти. 
7. Увага до підлеглих. 
Усі ці якості мають інтегральний характер, адже містять у своєму складі 

простіші компоненти. Якості і риси керівника умовно можна класифікувати на 
психологічні, інтелектуальні, професійні та соціальні [1, с. 61].  

До узагальненого портрета керівника належать біографічні 
характеристики, здібності, особистісні риси, а також вікові особливості. 

Особистісні риси керівника. До них відносять стійкість до стресу, 
здатність домінувати, прагнення до перемоги, впевненість у собі, креативність, 
емоційну врівноваженість, відповідальність, заповзятливість, надійність, 
незалежність, товариськість. 

Серед особистісно-ділових, професійних якостей керівника вчені 
виокремлюють головні й важливі. Головними якостями є компетентність і 
комунікабельність. 
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Особливості управлінської діяльності, тобто діяльності керівника, 
характеризують і специфічні інтегральні чинники, які, охоплюють такі якості 
особистості: 

1. Адаптаційна мобільність. Цей чинник визначає роль і місце особистості 
в міжособистісній взаємодії у малих соціальних групах, її статус, позицію у 
структурі ділових відносин. До психологічних якостей адаптаційної 
мобільності належать прагнення впливати на інших, схильність до неперервних 
якісних змін умов праці, здатність протистояти дестабілізуючому впливу 
негативних форм поведінки тощо. 

2. Емоційне лідерство (виявляється під час горизонтальної та 
вертикальної взаємодії у неформальних групах, що діють в організаційній 
структурі) та ділове (інструментальне) лідерство (у неформальній групі 
підрозділу під час розв'язання проблемних ситуацій). 

3. Здатність до інтеграції соціальних функцій. Свідченням її є 
пристосування поведінки особистості до рольових очікувань інших учасників 
групи. Виявляється ця здатність у вмінні бути і неформальним емоційним 
лідером, і адміністратором. 

4. Контактність. Реалізується вона через здатність до встановлення 
позитивних соціальних контактів. 

5. Стійкість до стресу. Важливість цього чинника зумовлена неабиякою 
емоційною напруженістю управлінської роботи, яка активізує роль емоційних 
регуляторних механізмів у структурі особистості керівника служби безпеки 
організації. Адже у практиці управління ситуація часто розходиться зі звичкою, 
що змушує ціною значних інтелектуальних, вольових зусиль знаходити 
оптимальні рішення. З кожним вольовим напруженням відбуваються емоційні 
перенапруження, що спричинює зриви, неврози, намагання всупереч ситуації та 
логіці приймати рішення за виробленими заздалегідь і вже не достатньо 
точними «алгоритмами». 

Типологізація загальних та спеціальних властивостей і якостей керівників 
є умовною, а якості й властивості поліфункціональні, що вимагає від керівника 
вияву відразу кількох якостей за домінування однієї з них. Для того щоб 
особистість могла реалізувати себе як ефективний керівник, постійно 
розвиватися, зберігаючи при цьому оптимальне «професійне самопочуття», 
вона повинна бути наділена мінімумом для управлінської діяльності якостей, 
постійно збагачувати їх [2, с. 19].  

В оцінюванні та розстановці керівних кадрів, фахівців найбільш 
значущими є такі риси особистості: 

1. Навички соціальної взаємодії. 
2. Орієнтація на успіх. 
3. Соціальна зрілість (наявність достатньо сформованих особистих цілей, 

здатність до коригування власної поведінки). 
4. Практичний інтелект (здатність визначати проблему і знаходити 

можливі способи її розв'язання). 
5. Здатність до складної праці. 
6. Соціальна пристосованість. 
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7. Лідерство. 
Поряд з цими рисами, слід оцінювати такі якості та характеристики 

особистості керівника, як здатність інтегрувати емоційні оцінки та інтуїтивні 
уявлення у процесі прийняття рішень, міру емоційної та психологічної 
стійкості, вміння налагоджувати ефективну комунікацію, делегувати 
повноваження, здатність до усвідомлення власних інтересів та інтересів 
підлеглих, можливості працювати в організації, вміння чітко формулювати 
свою позицію і розуміти чужу, контактувати з іншими, взаємодіяти на основі 
їхніх індивідуальних особливостей, фізичного, психічного і морального стану 
[3, с. 37]. 

Необхідність діяти за організаційної багатоманітності, невизначеності, 
взаємозв'язку соціально-економічних явищ, каналів взаємодії, стратегічного і 
тактичного мислення, потребує від керівника служби безпеки організації 
уміння інтегрувати різні аспекти діяльності, гнучкості розуміння 
співробітників, здатності бути лідером групи й ефективно працювати у її 
складі, бачення ключових чинників ефективності різних типів організацій і 
стратегій управління. 

Яким би компетентним, досвідченим не був керівник, він не має права 
зупинятися у своєму розвитку, оскільки це матиме наслідком не лише його 
неадекватність діловій ситуації, а й зниження конкурентоспроможності та 
економічної безпеки організації. 
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ВАЛЮТНО-КУРСОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЯК СКЛАДОВА 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 
В сучасних умовах особливу роль відіграє система безпеки держави, 

насамперед – фінансової, як базової економічної безпеки країни в цілому. Це 
зумовлено посиленням фінансової глобалізації; послабленням державного 
контролю за розвитком грошово-кредитних відносин; лібералізацією 
зовнішньоекономічних зв’язків, особливо підвищенням значення валютних 
відносин та зростанням міжнародної мобільності капіталу і посиленням впливу 
валютної сфери на процеси, що відбуваються в сучасному секторі економіки. 
Світова фінансова криза спонукає переглянути вплив валютно-курсової 
політики на рівень економічної безпеки держави, як складової національної 
безпеки. Виходячи з національних економічних інтересів, валютно-курсову 
сферу слід розглядати, як важливу складову державного суверенітету в 
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економіці. Справді, грошова одиниця є одним з атрибутів державного 
суверенітету, оскільки держави мають автономію на випуск грошей та контроль 
за грошовою масою та її обігом. Сьогодні проблема економічного суверенітету 
загострюється за умов зростання рівня доларизації економіки країн та 
створення нових валютних союзів [1, с.151]. Обгрунтування та вибір 
оптимальних заходів державної політики є технічно складним процесом, а 
політичні рішення досить часто є багатоваріантними, і це стосується, зокрема, 
таких питань, як вибір інструментів монетарної політики, забезпечення 
точності прогнозування рівноважних валютних курсів. 

Важливою особливістю валютно-курсової політики є необхідність 
оперативного прийняття рішень, що не меншою мірою ускладнює завдання 
забезпечення економічної безпеки. На сьогодні в Україні відбулася зміна 
режиму валютного курсу: за погодженням з МВФ здійснено перехід від режиму 
валютного коридору до фіксовано-плаваючого курсоутворення. Тобто НБУ має 
встановлювати офіційний курс гривні у відповідності до середньозваженого 
курсу міжбанківського ринку, але може впливати на курсоутворення, головним 
чином через ринкові інтервенції. Це посилює залежність курсоутворення від 
ринкових чинників. Для світової валютної системи актуальними викликами є: 
розбіжності в принципах курсоутворення держав, які є конкурентами у світовій 
економіці та загроза послаблення долара США, як основної резервної валюти. 
Показовою щодо дії цих двох чинників є валютно-курсова політика Китаю. 
Економічно зростаючий Китай підтримував довгий час фіксований валютний 
курс щодо долару США — свого найбільшого торговельного партнера, що для 
США мало несприятливий вплив на конкурентоспроможність національного 
експорту. Тому США розглядало цю проблему, як важливу для національної 
безпеки. Але поточна фінансова криза чинить девальваційний тиск на долар, 
при цьому Китай є одним з найбільших власників доларових державних 
облігацій США, посилений продаж яких може загострити девальвацію долара 
[2]. 

Іншою особливістю регулювання валютно-курсової політики можна 
назвати ревальвацію чи девальвацію національної валюти. Так, наприклад, 
ревальвація гривні у 2008 кризовому році не відповідала світовій практиці 
валютного регулювання, оскільки більшість країн, що розвивається, захищають 
внутрішній ринок та стимулюють експортний потенціал шляхом утримання 
стабільного курсу або девальвації національної валюти. Об’єктивними 
підставами щодо зміцнення гривні можна вважати: непрогнозоване 
прискорення інфляційних процесів; падіння курсу долара по відношенню до 
основних світових валют; надмірна доларова пропозиція на валютному ринку; 
недооцінена купівельна спроможність гривні по відношенню до інших валют. 
Непрогнозоване прискорення інфляційних процесів підтверджується тим, що 
лише за 4 міс. 2008 р. інфляція в Україні становила 13,1% при прогнозованому 
річному рівні 9,6%. Інфляція у квітні 2008 р. порівняно до квітня 2007 р. 
досягла 30,2% [3]. 

Стійкість національної валюти, її конвертованість — неодмінний атрибут 
фінансової безпеки будь-якої країни, суб'єктів господарювання та окремих 
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громадян. Умовами досягнення дійсної стабільності і оборотності є: досконале 
валютне законодавство; обґрунтована валютна стратегія; ефективна валютна 
політика; чітка національна валютна система; наявність валютних угод; 
валютний ринок, який нормально функціонує [4]. Валютно-курсова політика, 
основою якої є валютний курс національної грошової одиниці, виступає 
ключовою ланкою, що поєднує економіку України зі світовим господарським 
комплексом. Нажаль, говорити про стале українське валютне законодавство як 
сукупність правових норм, що регулюють порядок здійснення угод з 
валютними цінностями всередині країни, угод між організаціями і громадянами 
однієї країни та організаціями і громадянами іншої, а також порядок ввезення, 
вивезення, переказу і пересилання із-за кордону національної та іноземної 
валюти та інших валютних цінностей ще зарано. Ця ж обставина не дозволяє 
констатувати і наявність в Україні чіткої національної валютної системи як 
логічно завершеної сукупності таких її взаємозалежних і взаємопов'язаних 
елементів як валюти, правила і норми їх використання та взаємного обміну, 
застосування їх як платіжних засобів, а також грошово-кредитні відносини, що 
супроводжують застосування валюти, та органи, які регулюють випуск і обіг 
валютних коштів. Досі відсутній в Україні і досконалий валютний ринок: не 
визначені чітко його суб'єкти, умови здійснення поточних і пов'язаних із рухом 
капіталу валютних операцій, біржової діяльності, валютного хеджування тощо. 

Це потребує вдосконалення валютного законодавства та проведення 
валютно-курсової політики, яка в змозі збалансувати реальний попит на 
іноземну валюту з її пропозицією, урівноважити торговельний баланс і 
рахунок, що відображає операції з капіталом, сприяти зростанню 
конкурентоспроможності українських товаровиробників на світових ринках, 
зниженню інфляції та накопиченню валютних резервів. 
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ЗЕРНОПРОДУКТОВИЙ ПІДКОМПЛЕКС – СКЛАДОВА  
ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ  

 
Зерновий ринок України виступає стратегічною галуззю економіки 

держави, в якій зерно – гарант продовольчої безпеки населення країни. У 
цілому зернопродуктовий підкомплекс є основою для розвитку внутрішнього 
ринку зерна, хлібобулочної, борошно-круп’яної промисловості, спиртової, 
кондитерської, комбікормової, виробництва біоетанола та інших галузей.  

Здебільшого у наукових публікаціях з досліджуваної проблеми 
з’ясовуються питання щодо сутності, місця і значення продовольчої безпеки у 
системі загальноекономічної безпеки держави, робится наголос на важливість 
залучення інвестицій у економіку країн для розв’язання продовольчої 
проблеми. Однак, недостатньо уваги приділяється дослідженню окремих 
продовольчих ринків, зокрема, зернопродуктового.  

Продовольча безпека – це такий рівень продовольчого забезпечення 
населення, який гарантує соціально-політичну стабільність у суспільстві, 
виживання і розвиток нації, особи, сім’ї, стійкий економічний розвиток. В 
умовах загострення проблеми світової продовольчої безпеки особливої 
актуальності набуває завдання стабільного розвитку внутрішнього зернового 
ринку як системоутворюючої ланки агропромислових формувань держави. 
Відповідно до Закону України “Про державну підтримку сільського 
господарства України” державний продовольчий резерв зерна граничним 
значенням індикатора достатності запасів зерна у державних ресурсах, що 
визначається як співвідношення між обсягами продовольчого зерна у 
державному продовольчому резерві та обсягами внутрішнього споживання 
населенням хліба і хлібопродуктів у перерахунку на зерно вважається його 17 
% рівень, що відповідає 60-ти дням споживання. Проведений аналіз динаміки 
виробництва зерна свідчить, що господарствами усіх категорій у 2011 р. 
одержано 56,7 млн. т зерна у вазі після доробки, з них зерна продовольчих 
культур – 23,7 млн. т, фуражних зернових – 33,0 млн. т. Порівняно з 2010 р. 
виробництво зерна збільшилось на 44,3 %, що зумовлено як розширенням 
площі збирання (на 5,1 %), так і збільшенням урожайності зернових культур (на 
37,5 %). У червні 2012/2013 МР зерновий ринок отримав новий інструмент, 
який може служити орієнтиром цін на сільгосппродукцію. Чиказька біржа 
запустила ф’ючерсний контракт на пшеницю, котирування якого прив’язані до 
чорноморських портів (FOB, Чорне море).  

Отже, безпека економічного розвитку становить ключову складову 
політики кожної держави. На сучасному етапі для України є важливим 
визначити стратегію продовольчої безпеки і механізм її забезпечення, виходячи 
в першу чергу, з позицій національних інтересів і з урахуванням глобальних 
проблем продовольчої безпеки.  
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СТАН КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ ЗГІДНО ПОГЛЯДІВ ГРОМАДЯН 

 
Однією із найважливіших соціальних проблем сучасного українського 

суспільства є проблема боротьби з корупцією. Вона негативно впливає на різні 
сфери людського життя (політику, економіку, управління та суспільну 
свідомість загалом). Факторами, які визначають актуальність даної проблеми є: 

- проблема корупції зачіпає інтереси, якщо не всіх, то більшості громадян 
України; 

- величезним загальносуспільним значенням негативних наслідків 
корупції; 

- високим рівнем корумпованості української державної влади [4]. 
Існування таких відносин супроводжується соціально-політичною кризою 

суспільства, яка може призвести до деградації суспільної моралі загалом.  
Проблема корупції по всьому світі, зокрема й в Україні, є однією із 

найбільш досліджених. Серед найбільш інформативно насичених робіт 
відзначимо дослідження соціально-психологічних факторів боротьби з 
корупцією в Україні проводили П. І. Карпінська, І. Ю. Карпінський [4]. 
Ковальов Є. В. присвятив свою працю вивченню корупційної загрози 
економічній безпеці України [5]. Гринчак О. О. констатує той факт, що «явище 
корупції настільки міцно ввійшло в суспільну свідомість кожного українця, що 
сподіватися на легкий шлях вирішення проблем її здолання не можливо» [3]. 

Вказані автори прийшли до висновку, що корупція в Україні носить 
системний характер, охоплює всі регіони країни і в більшій чи меншій мірі 
впливає на життя кожного українця. Тому подальше вивчення даного феномену 
є необхідним та актуальним. Аналіз літератури диктує мету дослідження: 
шляхом опитування визначити як оцінюють корупцію в Україні різні категорії 
жителів м. Чернівці. 
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Нами проведено опитування серед жителів міста Чернівці про стан 
корупції в нашій державі для визначення рівня обізнаності людей про сучасну 
ситуацію корумпованості на території країни. Опитано 100 людей різних 
категорій віком від 18 до 57 років, які дають достатню репрезентативність. Були 
опитані студенти, лікарі, державні службовці, приватні підприємці, вчителі, 
пенсіонери.  

Українська ментальність формувалася за допомогою багатьох чинників. 
Перехід України на шлях незалежності вкорінив проблему корупції в нашій 
країні. При цьому 37% населення вважають корупцію проявом саме 
українського менталітету. Інші 56% - не погоджуються із даним твердженням. 
87% опитаних вважають корупцію в Україні загальнонаціональною проблемою 
і третина із всіх вважає дане питання незрішенним. Трішки менше половини 
(45%) громадян впевнені, що дану проблему ще можна вирішити.  

На питання «У якому середовищі найбільше розвинулася корупція?» 
отримали наступну відповідь: найбільш корумпованими є політики (42%), 
слідом ідуть державні службовці (28%), керівники органів місцевого 
самоврядування (17%), управлінський персонал підприємств різних форм 
власності (11%). На думку населення, найменше відносини корупції 
проявляються серед пересічних громадян – 2% відповідно. 

На думку опитаних, найбільш поширеними корупційні діяння є в органах 
виконавчої влади (30% голосів), у судових органах (26%) і у Секретаріаті 
Президента (16%). Порівну вибір припав на органи прокуратури та законодавчу 
владу – по 14% відповідно.  

Введені в дію з 1 січня 2010 року ЗУ «Про засади запобігання та протидії 
корупції» [2], ЗУ «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення 
корупційних правопорушень» [1] є основою антикорупційного законодавства 
на даний момент. При цьому 30% опитаних не знають про них, 25% - не 
знайомі, хоча і чули про його прийняття; 22% чули про окремі положення 
даного законодавства і лише 23% населення знайомі із нормами даних законів в 
міру своїх професійних обов’язків.  

ЗУ «Про засади запобігання та протидії корупції» [2] суттєво розширив 
коло суб'єктів відповідальності за корупційні правопорушення. 75% опитаних 
не вважають реальним в умовах українського сьогодення притягнути до 
корупційної відповідальності таких осіб як Президента України, Голову 
Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, інших членів Кабінету 
Міністрів України; 12% - повність погоджуються із новим законодавством. 

Дана ситуація потребує нагального контролю як парламентського, так і 
громадського та прокурорського. При цьому найменшу довіру заслуговує саме 
парламентський контроль (8% голосів). Все більше громадськість віддає 
перевагу прокурорському нагляду (29%) та громадському контролю (69%). А 
щодо спеціально уповноважених суб’єктів у сфері запобігання та протидії 
корупції, то більшість громадян не можуть віддати свій голос за конкретного 
посадовця (71%), 14% опитаних віддали б перевагу органам прокуратури, 8% - 
податковій міліції і лише 7% - органам внутрішніх справ. 
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Однією із передумов нового Законодавства є формування на базі 
української Військової служби правопорядку у Збройних Силах України 
сформовані спеціальні підрозділи боротьби з корупцією [2]. Думки щодо таких 
підрозділів різняться: більше 10% населення вважають, що в Україні й без 
нього достатня кількість суб'єктів, які здійснюють антикорупційні заходи; лише 
21% опитаних вважає, що такий підрозділ потрібний, адже здійснюватиме 
антикорупційну політику саме у військовій сфері; думкою 24% є те, що 
потрібно створити лише один єдиний орган, що здійснюватиме заходи щодо 
запобігання та протидії корупції (на зразок Антикорупційного бюро). Більшість 
голосів погоджуються з твердженням, що це лише чергове відмивання 
бюджетних коштів (43%). 

Основною умовою громадянського суспільства є готовність кожної 
людини виступати із захистом своїх прав. Так, на запитання «Чи потрібно до 
антикорупційної діяльності залучати інститути громадянського суспільства?» 
76% опитаних погоджуються із значною роллю політичних партій, засобів 
масової інформації, профспілок у даному процесі. 17% населення категорично 
заперечують дане твердження, аргументуючи це тим, що дані інститути вже є 
значно корумпованими.  

Щодо шляхів активізації громадської участі в антикорупційних реформах, 
то найдієвішими методами вважають прийняття законів, що будуть гарантувати 
неурядовим організаціям та пересічним громадянам необхідні права для 
ефективної участі у боротьбі з корупцією (49%); ініціювання на різних рівнях 
кампаній по підвищенню поінформованості суспільства й освітніх програм, що 
стосуються негативних наслідків корупції і спільних зусиль по її запобіганню 
разом із інститутами громадянського суспільства (20%); розширення 
співробітництва між урядовими структурами, неурядовими організаціями, 
приватним сектором, професійними організаціями, науково-аналітичними 
центрами і незалежними центрами справі запобігання та протидії корупції 
(18%) та залучення неурядових організацій до моніторингу програм і діяльності 
державного сектора (13%). При цьому найменш дієвою формою участі 
громадськості в заходах щодо запобігання та протидії корупції вважають, що є 
участь у відкритих парламентських слуханнях (2%), внесення пропозицій 
суб'єктам законодавчої ініціативи і проведення та замовлення досліджень (4%). 
Найважливішою формою участі є здійснення громадського контролю та участь 
у діяльності щодо виявлення фактів правопорушень та осіб, що їх вчинили 
(40% і 14% відповідно). 

Отже, корупція в Україні є однією із найважливіших проблем даного 
періоду. Як показали результати опитування, 87% опитаних вважають 
корупцію в Україні загальнонаціональною проблемою, причому 45% громадян 
впевнені, що дану проблему ще можна вирішити. На думку населення, 
найбільш корумпованими є політики (42%), державні службовці (28%) та 
керівники органів місцевого самоврядування (17%).  

Ми погоджуємося із думкою О.О. Гринчак, що немає легких способів 
подолання корупції. При цьому 42% опитаних не вважають превентивний 
метод дієвим і спираються на те, що корупцію можна подолати лише 
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радикальними методами. Всі погоджуються із твердженням, що 
найважливішою формою протидії корупції є громадський контроль. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

НЕДЕРЖАВНИМИ СЛУЖБАМИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
 

З метою розвитку ринкових відносин в Україні проголошено свободу 
підприємницької діяльності. Створення служби охорони праці на 
підприємствах будь-якої форми власності передбачено Законом України «Про 
охорону праці» є обов’язком роботодавця, якщо кількість найманих 
працівників складає 50 і більше осіб. Діє така служба на підставі Типового 
положення, затвердженого Державним комітетом України з нагляду за 
охороною праці. Підпорядковується служба охорони праці безпосередньо 
роботодавцю.  

Головним діючим суб’єктом ринку в недержавному секторі економіки і 
основою будь-якої економічної системи, побудованої не на державно-
монополістичних, а на конкурентних засадах є підприємець. Підприємець 
виступає гарантом стабільності цивільного суспільства, гарантом економічної 
безпеки держави. Але необхідно зазначити, що повсякденна практика 
недержавних об’єктів економіки свідчить про їх підвищену порівняно з 
державними структурами уразливість від протиправних та інших посягань з 
боку різного роду кримінальних структур, а також окремих осіб. Власність 
тепер зобов’язує підприємців займатись діяльністю, яка раніше була виключно 
прерогативою спеціальних державних органів [1, с. 206]. Забезпечення безпеки 
приватної діяльності стає важливою необхідністю, є підгрунтям 
функціонування недержавних об’єктів.  

Отже, охорона підприємництва і забезпечення безпеки підприємницької 
діяльності є стрижневою проблемою, що обіймає комплекс організаційно-

302



 

правових, техніко-технологічних, адміністративних, виховних, фінансових і 
спеціальних заходів, спрямованих на виявлення, попередження і припинення 
загроз і зазіхань на стабільність функціонування і розвитку підприємства. Цей 
процес містить у собі охорону приватної власності підприємства і фізичний 
захист його персоналу. 

Побудова ринкової економіки в Україні поступово зумовлює створення 
системи забезпечення безпеки підприємницької діяльності відповідно до 
світової практики [2, с. 138]. Складовими єдиної системи забезпечення безпеки 
особи та підприємництва є: державна система, що представлена 
правоохоронними органами та спецслужбами (наприклад, Державна служба 
охорони при Міністерстві внутрішніх справ, яка діє на засадах 
самофінансування за рахунок коштів, одержаних за організацію та здійснення 
за договорами заходів особистої і майнової безпеки громадян і юридичних 
осіб); недержавна система, яка представлена приватними охоронними, 
охоронно-технічними підприємствами, комерційними службами безпеки, 
підприємства різної форми власності, інформаційними бюро, службами безпеки 
банків, навчальними центрами, профільними фондами, науково-дослідними 
структурами, профільними факультетами вищих навчальних закладів 
(прикладом є факультет права і безпеки підприємництва Європейського 
університету м. Києва). 

Слід зауважити, що велику частину недержавної системи складають 
професіонали, колишні співробітники служби безпеки, органів внутрішніх 
справ, Збройних сил і підрозділів спеціального призначення. Для порівняння, в 
західних країнах в підприємницькому секторі головну роботу по захисту 
бізнесу здійснюють недержавні служби безпеки, численність яких, наприклад в 
США, вдвічі перевищує штат поліції, – це, в свою чергу, знижує витрати 
держави на утримання поліції . 

Сьогодні недержавний і державний сектори безпеки не пов’язані єдиними 
правовими механізмами, функціонують у різних площинах. Незважаючи на 
єдність цілей і на певне взаєморозуміння, недержавного і державного секторів 
безпеки, обидва суб’єкти однієї системи діють повністю автономно. Продумана 
і раціонально організована взаємодія недержавної системи з правоохоронними 
органами є одна з найважливіших складових ефективності захисту 
підприємства. Світовий досвід показує, що така взаємодія розширює 
можливості держави в боротьбі з економічними злочинами, злочинністю, із 
промисловим шпигунством і економічною розвідкою [2, с. 140]. 

Даний перелік завдань стосовно організації системи безпеки 
підприємства, в залежності від специфіки або її діяльності, може бути більшим 
або меншим, але в обов’язковому порядку він повинен бути достатнім і 
обґрунтованим. Служба безпеки підприємства постійно має бути готовою до 
подолання кризової ситуації, що може постати у зв'язку з зіткненням інтересів 
бізнесу та злочинного світу країни [2, с. 141]. 

Згідно з Типовим положенням на службу охорони праці підприємства 
покладаються такі основні завдання: відпрацювання ефективної системи 
управління охорони праці на підприємстві та сприяння вдосконаленню 
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діяльності в цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожного 
працівника; забезпечення професійної підтримки рішень роботодавця щодо цих 
питань; організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на 
усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання 
нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим 
випадкам загрози життю або здоров'ю працівників; вивчення та сприяння 
впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і 
безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального 
захисту працівників; контроль за додержанням працівниками вимог законів та 
інших нормативно-правових актів з охорони праці, положень (за наявності) 
галузевої угоди, розділу «Охорона праці» колективного договору та актів з 
охорони праці, що діють у межах підприємства. інформування та надання 
роз'яснень працівникам підприємства з питань охорони праці. 

Отже, діяльність по організації взаємодії недержавних служб безпеки 
підприємств з правоохоронними органами з питань, що представляють 
взаємний інтерес, повинна бути спрямована на вирішення концепції безпеки 
підприємництва. Керівникам усіх рангів і рівнів у сфері забезпечення безпеки 
необхідно чітко усвідомлювати, що участь в організації взаємодії вимагає 
глибокого аналітичного дослідження. Гарантією якісних результатів на цьому 
напрямку роботи є чесність і гідність, досвід і кваліфікація осіб, які здійснюють 
реалізацією процесу оперативної взаємодії [1, с. 208]. 

Але не все так гладко при створенні та діяльності недержавної системи. 
Існують проблеми в галузі законодавчого регулювання охоронних послуг, 
підвищення рівня правового і соціального захисту охоронців при виконанні 
своїх обов’язків. Досить слабо розвинуті чи навіть відсутні інститути, що 
повинні забезпечувати реальну взаємодію державних органів і недержавних 
підприємств безпеки. Відсутність уваги до приватних структур безпеки в 
окремих випадках є причиною втягування їх в корупцію, «зрощування» з 
криміналом. Крім того, діяльність недержавної системи безпеки повинна 
визначатись і регулюватись не відомчими інструкціями і розпорядженнями, а 
законодавчими актами і чітко визначеною нормативно-правовою базою. 

Підсумовуючи необхідно зазначити, що забезпечення безпеки особи та 
підприємництва – це саме та справа, яка може об’єднати інтереси державних 
установ, громадських об’єднань, партій незалежно від їх політичної орієнтації. 
Рішучість та політична свобода влади у підтримці розвитку безпеки особи і 
підприємництва країни стали б фундаментом для досягнення згоди в 
суспільстві, зміцненню її економічного розвитку, а недержавна система безпеки 
перетвориться на повноправного суб'єкта системи забезпечення національної 
безпеки. 
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2. Макаровська Т.П., Бондар Н.М. Економіка підприємства: навч. посіб. для студ. вищ. 
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