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СЕКЦІЯ 1. Економіка і управління національним господарством 
 

Бабенко В.А. 
Національний університет «Одеська юридична академія», м. Одеса 

 
ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ЧИННИКА 

ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 
 

Сучасна ринкова економіка характеризується як інформаційна. Адже 
нині, за американською статистикою, нематеріальні активи, й насамперед 
людський капітал, створюють до 85% доданої вартості. За даними Світового 
банку, у структурі національного багатства багатьох розвинутих країн домінує 
людський капітал, який становить 2/3 від сумарної величини. У країнах 
Північної й Центральної Америки, Західної Європи та Східної Азії він дорівнює 
3/4 від загальної величини національного багатства [1, с.29]. 

Тобто у кінцевому підсумку справжнє багатство промислово розвинутих 
країн – це сформований світовою наукою та культурою інтелектуальний і 
духовний світ їх населення. Економічно бідні країни – це країни з відстаючим 
інтелектуальним, духовним світом людей, залишковим фінансуванням освіти, 
науки і культури, суспільною свідомістю, відкинутою у минуле. Сьогодні 
формується головна форма багатства народів – випереджувальний рівень їх 
інтелектуального, духовного розвитку, масовим носієм якого стає нова 
індивідуальність – двигун інноваційного процесу в кожній сфері людської 
діяльності. Така індивідуальність є продуктом досконалішої системи освіти і 
втілення в людину.    

Світовий досвід показує, що технологія, наука та освіта – єдиний сегмент 
ринку. У провідних країнах питома вага інвестицій в освіту становить від 12 до 
21% ВВП. У політиці кожної держави з питань розвитку освіти є свої 
особливості, але всюди вона зорієнтована на формування людського капіталу. 
Європейська система вищої освіти не поступається за якістю підготовки 
науковців американській системі. Але остання швидше реагує на появу нових 
технологій і галузей, розширюючи підготовку необхідних спеціалістів та 
дослідження критичних технологій: згідно з оцінками американських фахівців, 
на 1 долар, вкладений у НДДКР, припадає 9 доларів зростання ВВП [2, с.81]. 
Велика увага в цій країні приділяється державній підтримці освіти: так, у 
бюджетному посланні президента Конгресу 2001 р. на наступний рік 
пріоритетом бюджету була визначена підтримка шкільної освіти; з метою 
зробити вищу освіту доступною для широких верств населення широко 
впроваджується практика пільгового оподаткування витрат на освіту.    

Кількісні показники вищої освіти в Україні демонструють позитивні 
тенденції. За 20 років незалежності кількість навчальних закладів ІІІ-ІУ рівня 
акредитації збільшилась зі 149 до 349; кількість студентів, що навчаються в 
них, - майже в 2,5 рази; кількість аспірантів і докторантів – в 3 рази. В 2011 р. 
навчальні заклади ІІІ-ІУ рівня акредитації випустили рекордну кількість 
фахівців за роки незалежності – 543,7 тис. осіб, що в чотири рази більше, ніж в 
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1991 р. Зростає і бюджетне фінансування освіти, хоча воно не досягає 10% від 
ВВП, як це передбачено законом.  

Але якісні показники української вищої освіти вказують на наявність 
серйозних проблем. За даними 2012 р., жоден вищий навчальний заклад 
України не увійшов до рейтингу кращих 700 університетів світу. Справа в  
тому, що оцінювались результати робіт і досягнень випускників, і наші молоді 
фахівці виявилися недостатньо підготовленими до вимог ринку праці. Причини 
такої ситуації полягають в:  

- розпорошенні ВНЗ за відомчим підпорядкуванням; 
- відсутності стандартів вищої освіти третього покоління, в тому числі 

кваліфікаційних рамок спеціалістів, яких мають готувати навчальні заклади 
різних рівнів, а також недостатньої роботи у напрямі удосконалення Переліків 
напрямів та спеціальностей підготовки фахівців з вищою освітою; 

- слабкій практичній підготовці студентів. Практика переважно носить 
формальний характер, внаслідок чого випускники виявляються не готовими до 
прийняття самостійних рішень в умовах реального життя; 

- корупції у ВНЗ, що, за оцінками експертів, посідає друге місце після 
сфери охорони здоров'я; 

- відсутності взаємодії роботодавців із закладами вищої освіти, що 
обмежує можливості працевлаштування випускників ВНЗ. Так, у 2009 р. за 
рахунок коштів юридичних осіб було прийнято 52 молодших спеціалісти (з 
145,1 тис.), 923 бакалаври (з 315,6 тис.), 686 спеціалісти (з 277,0 тис.), 94 
магістри (з 98,2 тис.) [3, с.49];      

- слабкості позицій післядипломної освіти. В середньому на чотири 
підприємства підвищує кваліфікацію один працівник [3, с.47].       

В результаті основною проблемою української вищої освіти є її значна 
невідповідність потребам суспільства. По-перше, спостерігається слабка 
компетентісна спрямованість освіти; по-друге, зміст освіти не відповідає 
засадам орієнтації на майбутню професію та потребам ринку праці; по-третє, 
сучасна система вищої освіти в Україні поки що не забезпечує 
випереджального розвитку професійно-орієнтованої вищої освіти.     

За практичної відсутності узгодженої, послідовної політики у сфері 
розвитку «трикутника знань» - освіти, науки, інновацій, - ці сфери в Україні 
функціонують окремо, без будь-якої координації і спільних цілей. ВНЗ 
відводиться другорядна роль як до просвітянської, наукової, допоміжної сфери, 
а не як до продуктивної та інноваційної. 

ВНЗ може закріпити свою роль як інноваційного ядра лише за умов 
функціонування системи «інститут-студент-роботодавець», де є прямі і 
зворотні зв'язки між кожним суб'єктом, де виявлені і враховані реальні потреби 
ринку праці щодо підготовки конкурентоспроможних спеціалістів. Для цього 
необхідно: розширення автономії ВНЗ; реформування мережі ВНЗ шляхом їх 
укрупнення, що подолає розпорошеність за відомчим підпорядкуванням, 
дублювання функцій, сприятиме посиленню матеріально-технічного оснащення 
та раціональному використанню фінансових ресурсів; створення навчально-
науково-виробничих комплексів як інноваційної інфраструктури.        
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ 
БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ З МЕТОЮ ДОСЯГНЕННЯ СТІЙКОГО 

ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ 
 

В результаті аналізу та оцінки заходів, які проводить Європейський Союз 
з метою підвищення рівня розвитку людського капіталу, зниження рівня 
безробіття та підвищення соціальної інтеграції різних груп населення, можна 
виділити основні напрямки розвитку людського капіталу та підвищення рівня 
зайнятості в Україні: 

1. Кадрове розвиток сучасної економіки на загальнонаціональному рівні, 
метою якого є підвищення рівня кваліфікації, як найманих працівників, так і 
підприємців, а також впровадження підходів економіки, заснованої на знаннях. 
Даний напрямок може бути реалізовано за допомогою ініціації навчально-
консультаційних проектів, направлених на підприємства і працівників. Також, 
даний напрямок може включати впровадження нових форм і методів організації 
праці, управління і стратегічного планування, що дозволить підвищити 
ефективність використання людських ресурсів і конкурентоспроможність 
українських підприємств. Для реалізації даного проекту можливе використання 
підходів дистанційного та змішаного навчання з метою підвищення доступності 
інформації і розвитку інформаційних технологій на підприємствах. 

У рамках даного напрямку можлива реалізація наступних проектів: 
1.1. Розвиток людського капіталу на підприємствах. 

 Навчальні проекти і консультації закритого характеру, засновані на 
індивідуальних стратегіях розвитку. 

 Навчальні проекти і консультації відкритого характеру для підприємств і 
працівників. 

 Післядипломна освіта для підприємств і працівників. 
1.2. Партнерство для підвищення рівня адаптації до швидко мінливих 

економічних умов. 
 Підтримка нових підходів у сфері організації праці. 
 Реклама та підтримка проектів, пов'язаних з підвищенням кваліфікації та 

рівня професіоналізму працівників. 
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 Впровадження норм і підходів соціальної відповідальності бізнесу, за 
допомогою підвищення ефектності роботи профспілок і об'єднань 
роботодавців. 
1.3. Системна підтримка адаптаційних здібностей працівників і самих 

підприємств. 
 Реалізація аналітичних, дослідницьких, навчальних і консультаційних 

проектів для підприємств. 
 Реалізація дослідницьких проектів у сфері підвищення рівня 

інформованості та рекламування інноваційних підходів щодо управління 
та поширення інформації про сучасні дослідження і розробки. 

 Реалізація проектів у сфері розвитку співробітництва між організаціями, 
що здійснюють дослідження і розробки, та підприємствами, а також між 
самими підприємствами. 
2. Підвищення кваліфікації працівників, задіяних у сфері досліджень та 

інновацій, а також підвищення ролі науки в економічному розвитку країни. 
Метою реалізації даного напрямку є підвищення компетентності працівників до 
рівня, що дозволяє ефективно співпрацювати науковим організаціям і 
підприємствам, а також переорієнтація наукових досліджень і робіт з метою 
комерціалізації результатів. 

2.1. Підвищення кваліфікації та здібностей працівників, задіяних у сфері 
досліджень та інновацій за допомогою проведення навчання, семінарів, курсів, 
післядипломного навчання і т.д. 

2.2. Управління науковими дослідженнями і розробками та 
комерціалізація результатів дослідницьких робіт. 

2.3. Реалізація проектів, що стосуються підвищення значущості сфери 
досліджень та інновацій та поширення інформації щодо досягнень української 
та світової науки в процесі навчання у ВНЗ. 

3. Розвиток працівників і підприємств у регіонах. Метою реалізації 
даного напрямку є підвищення і пристосування рівня кваліфікації, а також 
здібностей персоналу до регіональних вимог економіки, що припускає 
переорієнтацію навчання щодо вимог даного конкретного регіону для 
підвищення його рівня розвитку і конкурентоспроможності. 

3.1. Реалізація загальних і спеціальних програм навчання, а також 
консультування у сфері управління, організації праці, впровадження технологій 
та інформаційних комунікацій. 

3.2. Реалізація консультаційних проектів для приватних підприємців, 
малого та середнього бізнесу. 

3.3. Реалізація програм навчання для працівників з низьким рівнем 
кваліфікації. 

4. Трансфер знань. Метою реалізації даного напрямку є підвищення рівня 
взаємозв'язку між науковою сферою і підприємствами, за допомогою 
підвищення інноваційної активності підприємств та використання наукових 
досліджень в практиці. 
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4.1. Проведення стажувань та практичного навчання для працівників 
підприємств у наукових організаціях, а також для наукових працівників на 
підприємствах. 

4.2. Підтримка ідей академічного підприємництва з метою комерціалізації 
знань і здібностей професорсько-викладацького складу в реальному секторі. 

4.3. Реалізація проектів навчання та консультацій для працівників 
університетів, наукових працівників, студентів та випускників ВУЗів, які 
збираються почати власну господарську діяльність (spin off [створення окремих 
підрозділів в рамках діяльності головної компанії], spin out [створення окремих 
суб’єктів господарювання]). 

4.4. Створення та розвиток мережі співпраці та обміну інформацією між 
науковими дослідниками та підприємствами в сфері інновацій та трансферу 
технологій. 

Для реалізацій подібного роду напрямків необхідне створення фонду, як 
окремої позиції в бюджеті України, з подальшою цільової формою його 
освоєння. Основним завданням даного фонду повинна бути фінансова 
підтримка окремо обраних напрямків, при цьому, виключаючи можливість 
нецільового використання фінансових ресурсів. Даний фонд повинен являти 
собою організаційно-інституційне посередницьку ланку, за допомогою якої 
бюджетні фінансові ресурси будуть спрямовуватимуться на реалізацію 
конкретних завдань. При цьому даний фонд не повинен володіти правами 
власності, і повинен керуватися діючими юридичними нормами. Для реалізації 
діяльності фонду необхідна детальна розробка механізму, що включає 
адміністративні правила, систему розподілу фінансових ресурсів і операційної 
програми. Згідно операційної програми повинні визначатися основні 
бенефіціанти (суб'єкти господарювання, які будуть подавати проекти для 
отримання фінансування), прийматимуться рішення про надання фінансових 
ресурсів і буде проводитися контроль. 

Операційна програма повинна містити: опис пріоритетів діяльності; цілі, 
які мають бути досягнуті, в результаті реалізації проектів в рамках пріоритетів 
програми; оцінка передбачуваного впливу; показники моніторингу; 
індикативний фінансовий план; опис системи управління, моніторингу, 
контролю і оцінки програми, а також описом інституційної системи, за 
допомогою якої буде реалізовуватися програма; попередня оцінка програми. 

 

Иванова Н.В. 
к.э.н., доцент 

Волгоградский государственный аграрный университет, г. Волгоград, Россия 
 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА   
УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ В АПК РОССИИ 

 
Присоединившись к ВТО и распрощавшись со статусом страны-

наблюдателя, Россия получила долгожданное право участия в разработке 
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правил мировой торговли, снижение ограничительных торговых барьеров и 
антидемпинговых пошлин, а также возможность формирования на паритетной 
основе правил международного экономического сотрудничества. 
Произошедшее трансформационное изменение требует формирования нового, 
адекватного изменившимся условиям механизма управления, предполагающего 
ряд административных и экономических методов, включающих в себя 
маркетинг, как один из главных элементов развития агропродовольственных 
рынков. 

Если в пореформенный период маркетинговая деятельность в АПК 
рассматривалась преимущественно под углом зрения таких понятий, как 
реклама и стимулирование сбыта, а в начале нулевых сформировался более 
широкий подход к агромаркетингу, нацеленный на удовлетворенность 
покупателя и послепродажное обслуживание, то реалии сегодняшнего дня 
предполагают оперативный учет меняющихся запросов и потребностей при 
производстве и сбыте сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, постоянное обновление и повышение ее качества, выполнение 
всех функций по маркетинговому анализу, планированию, организации и 
контролю работы в области освоения агропродовольственных рынков. 

Исходя из этого, современное управление маркетингом в АПК России 
можно определить как непрерывный процесс целенаправленного воздействия 
субъекта управления на объект управления, осуществляемый по определенной 
технологии, с учетом влияния закономерностей рыночного пространства и 
использованием системы методов для достижения поставленных целей [1, с. 
20], имеющий характерные особенности, тесно связанные со спецификой 
агропромышленного производства, разнообразием ассортимента продукции и 
участников рынка, сезонностью производства и многообразием 
организационных форм хозяйствования.  

Видовая структура управления маркетингом в АПК России связывается с 
различными потребительскими свойствами отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции и направлениями ее использования. По 
территориальному признаку в управлении маркетингом в АПК можно выделить: 
макро-  (мировой, межгосударственный, национальный), мезо- (региональный, 
межрегиональный, местный) и микро- (локальный) экономические  уровни. 

Механизм управления маркетингом, согласно энциклопедическим 
трактовкам,  представляет собой совокупность организационных структур и 
конкретных форм и методов управления, а также правовых норм, с помощью 
которых реализуются действующие в конкретных условиях экономические 
законы. Поэтому, в качестве высшего органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию агропромышленного комплекса на 
федеральном уровне, выступает Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации, осуществляющее реализацию различного рода программ по 
поддержке отечественных товаропроизводителей. Без государственных 
инвестиций, льготных условий кредитования и возмещения части затрат на 
производственную деятельность трудно представить рост производства и сбыта 
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сельскохозяйственной продукции, а так же повышение ее конкурентоспособности 
на рынках ВТО.  

На региональном уровне управление маркетингом в АПК регулируется 
структурами, аналогичными министерству сельского хозяйства, с 
соответствующими задачами, функциями и правами. Так, например, в 
Волгоградской области маркетинговая деятельность в АПК координируется 
региональным Министерством сельского хозяйства, осуществляющим 
постоянный анализ и контроль ситуации на всех рынках и ярмарках области, 
создавая в местах торговли такие условия, чтобы у потребителей была гарантия 
покупки свежей, безопасной и качественной продукции. Благодаря чему 
аграрный потребительский рынок Волгограда в 2008-2012 годах подвергся 
кризисным явлениям в меньшей степени, чем другие отрасли экономики [2, с. 
58]. На локальном уровне управление маркетингом в АПК осуществляется 
отдельными сельскохозяйственными предприятиями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и хозяйствами населения преимущественно по 
функциональному, товарному, региональному, рыночному, штабному и 
матричному принципу.  

Осуществленный анализ тенденций развития маркетинговой и сбытовой 
деятельности в АПК России свидетельствует о том, что мощная государственная 
поддержка, оказываемая сельхозтоваропроизводителям в последние годы, дает 
определенный импульс росту производства и сбыта продукции, однако, если 
сравнивать темпы восстановления сельскохозяйственного производства с 
потребностями продовольственного рынка, то они пока не удовлетворены 
полностью. Проведенные исследования показывают, что дальнейшая 
стабилизация и развитие маркетинговой деятельности в АПК России, 
невозможны без продолжения усиления роли государственной поддержки 
отрасли. Особое внимание должно уделяться государством развитию и 
регулированию внешнеэкономической деятельности. В процессе предстоящего 
семилетнего вхождения России во Всемирную Торговую Организацию 
необходимо обеспечить экономические интересы отечественного 
агропромышленного комплекса посредством прямого (законотворчество, 
система органов управления и их полномочия,  государственная собственность 
на материальные ресурсы и т.д.) и косвенного (фискальная, финансовая, 
денежно-кредитная, налоговая политика и т.д.) государственного 
регулирования, что будет способствовать объединению в единый 
управленческий процесс производства и маркетинга. 

Для внедрения в практику деятельности отечественных 
агроформирований прогрессивных маркетинговых инструментов и повышения 
эффективности их управленческого воздействия, необходимо: 

на макроуровне  –  осуществление целенаправленных действий по 
стимулированию продвижения российских товаров на рынках ВТО, 
подразумевающее ежегодную пропорциональную сельскохозяйственную 
поддержку специфических и неспецифических продуктов; отмену 
сельскохозяйственных экспортных субсидий; освобождение от НДС 
определенных продовольственных товаров; гармонизацию российских 
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санитарных и фитосанитарных стандартов с международными нормативными 
актами; поддержку сельхозтоваропроизводителей в виде государственных 
программ, подразумевающих различные льготы, субсидии и прочие рычаги 
регулирования, повышающие конкурентоспособность российской продукции; 

на мезоуровне – развитие целостной маркетинговой информационной 
системы по подбору коммуникационных инструментов (PR, прямой маркетинг, 
реклама, паблисити и др.), облегчающих обмен информацией о выпускаемой 
сельскохозяйственной  продукции, ее качественных характеристиках, деловой 
репутации и предпринимательской активности предприятий аграрной сферы с 
реальными и потенциальными потребителями в целях повышения 
престижности товарных марок и динамики продаж; 

на микроуровне – объединение в единый управленческий процесс 
производства и маркетинга с целью выявления на нулевой стадии жизненного 
цикла товара потребностей в том или ином продукте, осуществления научно-
исследовательских работ по разработке товаров рыночной новизны, гибкого 
ценообразования, индикативного планирования и прогнозирования спроса, 
привлечения финансовых и инвестиционных ресурсов, организации 
эффективного товародвижения и сбыта, пропаганды и рекламирования 
товарных марок в соответствующем месте и в оптимальное время.  
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Кадыров Т.А. 
аспирант, специальность Экономическая теория (08.00.01) 

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва  
(Российская Федерация) 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ИЗУЧЕНИЯ НЕУПОРЯДОЧЕННЫХ 

СИСТЕМ В ИНВЕСТИЦИОННОМ АНАЛИЗЕ 
 
Существующие модели инвестиционного анализа, вследствие огромного 

количества неопределенностей и взаимосвязей, которые при совмещении дают 
огромное количество возможных вариантов развития системы обладают 
низким уровнем описательности и достаточно большим количеством 
допущений. С подобной проблемой уже сталкивались ученые физики, когда 
было выяснено, что существующие методы не позволяют с высокой степенью 
достоверности описывать квантовый мир. Решение данной проблемы стало 
возможным, когда был совершен переход от описания траекторий движения 
показателей к описанию вероятностей, что позволило описывать те функции, 
которые до этого казались хаотичными. 

Другая проблема, которая была выяснена в квантовой механике [5, c.69], 
и которая вполне актуальна для экономики – проблема резонансов. Это 
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проблема внешне незаметных корреляций между элементами системы, попытка 
избавления от которой приводит к неразрешимым парадоксам [8, c.119].  

В квантовой механике понятие времени было расширено за пределы 
обыкновенного параметра системы. Время, помимо функции отсчета, играет 
роль хронологического упорядочения [8, c.167] благодаря которой из всех 
возможных исходов в реальности происходит один. 

Введение в экономическую теорию понятия времени не только как 
параметра, отсчитывающего положение на временной шкале, но и как функции, 
ведущей к хронологическому упорядочиванию, позволит придать экономике 
большую прогнозную точность. Возможно представление событий в 
экономике, влияющих на процессы, как физических величин - у них есть 
вероятность наступления, есть эффект. Как следствие возможно представление 
экономических процессов, как процессов, протекающих в неупорядоченной 
системе. 

При изучении инвестиций на уровне фирмы используются методы 
проектного анализа. При проектировании учитывается множество возможных 
событий, которые могут с определенной вероятностью совершиться.  

Прогнозирование рисков и снижение уровня неопределенности являются 
краеугольными камнями инвестиционного прогнозирования. В условиях 
неопределенности набор параметров проекта, а следовательно и его денежный 
поток, могут оказаться различными. Соответственно возникает множество 
сценариев реализации проектов. Попытки просчитать все возможные варианты 
приводят к тому же эффекту, что и попытки просчитать броуновское движение. 
При увеличении количества переменных вполне логичное изменение 
превращается в хаотическое в силу невозможности (недостаточности 
технических средств) расчета всех возможных взаимодействий. 

Изучение проекта как неинтегрируемой системы даст возможность 
описания и прогнозирования конечного результата. При переходе от 
траекторий к ансамблям вероятностей становится возможным прогнозирование 
поведения всей системы. Переход к ансамблям вероятностей даст возможность 
оценки инвестиционного проекта с учетом всех возможных сценариев. 

В экономической теории выявлена взаимосвязь между внутренними и 
иностранными инвестициями. Иностранные и внутренние инвестиции 
функционируют, по большей части, в одних и тех же условиях, и, так или 
иначе, взаимосвязаны. Методы изучения резонансов позволит исследовать 
феномен взаимозависимости инвестиций на макроуровне. 

В настоящее время, существует проблема оценки подобного 
взаимодействия. Невозможно учесть все влияющие факторы, что приводит к 
низкой прогнозной точности оценки. И то взаимодействие, что, должно быть 
позитивным (т.е. обладает синергетическим эффектом, когда интегральный 
эффект от взаимодействия иностранных и внутренних инвестиций превышает 
сумму отдельных эффектов), дает полностью противоположный эффект. 

Данную проблему, возможно, удастся решить при помощи подходов 
квантовой механики. Применяя методы квантовой механики, направленные на 
учет данных резонансов, к примеру, вышеуказанную теорию КАМ, в 
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инвестиционном анализе, возможно более точное прогнозирование типа 
взаимодействия между инвестициями, а также оценка интегрального эффекта. 

Перспективы подобной адаптации методов могут быть достаточно 
широкими. Описание функций не через траектории, а через вероятности может 
позволить формализовать бесконечное множество возможных исходов и 
позволит прогнозировать наиболее вероятные исходы с учетом наибольшего 
числа влияющих параметров. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ХЛІБОПЕЧЕННЯ 
 
Вивчивши і порівнявши ринки хліба Білорусі та України, можна виділити 

наступні тенденції: асортимент хлібобулочної продукції Білорусі -  більше 60% 
складає житні заварні сорти хліба, 20% - сорти пшеничні і 16-18% - батон і 
здобні вироби. 

В Україні асортиментні вподобання інші: приблизно 46% від 
запланованого у нас хліба – пшеничні сорти, 31% - житньо-пшеничні, 22% - 
булочні вироби і всього 0.5% - чистих житніх сортів. Історично у нас склалася 
така «смакова карта» з хліба: Західна, Центральна і Північна Україна надає 
перевагу житньо-пшеничним сортам, а Південні і Східна – пшеничним сортам і 
хлібу із борошна вищого ґатунку. 

Складність і цінність заварних білоруських хлібів у тому, що такий хліб 
натуральний, традиційний, багатоступеневий виготовляється по дуже складній 
багаточасовій технології. У його основі, як правило, житнє сіяне борошно і 
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виключно натуральні інгредієнти, за рахунок чого хліб має яскраво виражений 
смак і аромат, довго зберігається. Сьогодні в Україні популярний 
«Білоруський» хліб, привезений українськими спеціалістами із Білорусі. 
Випускається він на базі київських підприємств – «БКК» і «Хлібокомбінат №2» 
( це більше 25 тон хліба щоденно), у Миколаєві, Херсоні, інших регіонах, на 
нього є стабільний попит, і він сподобався українцям. Серед популярних сортів 
хліба в Білорусі слід відмітити – «Нарочанський», «Стражуйський» та 
«Ювілейний» на кленовому листі (відродження старовинних традицій 
хлібопечення у промислових масштабах - «зв’язок часів»), що відображає 
загальну тенденцію білоруського хлібопечення – повернення до коріння, 
традиційність і натуральність як тренд ринку. 

Сьогодні український ринок також надає перевагу натуральності 
продукту. Більшість вітчизняних великих хлібозаводів працюють за 
класичними рецептурами, використовують натуральний мінімум для 
виробництва більш якісного і корисного кінцевого продукту. 

Білоруський досвід дав поштовх для прогнозування популярності житніх 
заварних сортів хліба в Україні. Оскільки такий хліб ідеально вписується у 
тенденцію здорового способу життя і натуралізації хлібного ринку нашої 
країни, і, що важливо, він не тільки корисний для здоров’я, але й смачний. 

Спостерігаючи за результатами реалізації «Білоруського хліба», ми 
сподіваємося, що чисто житній хліб може з успіхом зайняти нішу на нашому 
ринку і стати стратегічно успішною новинкою для хлібпрому. 

Загальні традиції споживання хліба і в Україні, і в Білорусі, і в Росії 
приблизно однакові. Хліба ми всі їмо багато: тільки в нашому споживчому 
кошику біля 270 грамів хліба на людину в день. Хоча офіційна статистика 
залишає нашому споживачу всього 103 грама хліба. В Україні більше 60%  
ринку хліба знаходиться в тіні. Підприємці - тіньовики, придбаваючи сировину 
і розраховуючись з робітниками готівкою «у конверті», ніде не декларують свій 
дохід і дуже пародійно слідкують за умовами виробництва і якістю вироблення 
хліба. Все це спричиняє серйозну проблему  для населення – ніхто не може до 
кінця проконтролювати безпечність і якість кінцевого продукту, і для країни – з 
точки зору надходження податкових надходжень. Тінізація хлібної галузі – 
сама велика і гостра проблема ринку вже декілька років. За 2011 рік 
виготовлено 1769 тис. тон хліба, а за даними офіційного споживчого кошика, 
населення у рік споживає більше 4.5 млн. тон. Доля хліба у споживчому 
кошику білорусів складає 170 грамів на людину в день. Це віддзеркалює ще 
одну тенденцію  ринку хліба – зміни у структурі харчування і білорусів, і 
українців. Сьогодні хліб поступово припиняє домінантну позицію у цій 
структурі, уступаючи місце м’ясу та овочам. Не треба зважати на те, що 
статистичні показники споживання хліба в Білорусі відповідають реаліям, на 
відміну від українських. 

В Білорусі хлібопекарна галузь повністю регулюється державою. Але, на 
відміну від української, білоруська політика, зберігаючи відношення до хліба 
як до соціально значимого продукту, дає галузі можливість працювати і 
розвиватися за ринковими законами. 
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Сьогодні в Україні ціни на хліб регулюються державою з метою 
здешевлення головного продукту харчування населення, але методи, за 
допомогою яких це робиться, не підтверджені економічно, не вписуються у 
сучасні ринкові реалії – ціни на хлібобулочні вироби утримуються 
адміністративно, а підприємства постійно несуть збитки. 

Що стосується дорогих бюджетних сортів хліба, то вони відрізняються за 
географічною ознакою, і , звичайно, за використанням сировини. Так, самий 
дорогий хліб – із пшеничного борошна віщого ґатунку (наприклад, одеський 
«Обідній» в середньому 6 грн. за кілограм) , а самим доступним для населення 
виступає хліб із борошна першого ґатунку або житньо-пшеничний простої 
рецептури. 

За даними моніторингу цін, вартість хліба із пшеничного борошна у 
середньому складає 4,22 грн. за кілограм (діапазон від 3,95 грн. за кілограм у 
Криму  та до 5,20 грн. за кілограм на Закарпатті); хліба житньо-пшеничного – 
4,67 грн. за кілограм (діапазон від 3,80 грн. за кілограм у Хмельницькій області 
до 5,40 грн. за кілограм у Чернівецькій області). Такий розрив у цінах на 
абсолютно однаковий хліб за регіонами пояснюється тим, що у тих областях, де 
адміністративне регулювання цін на хліб проходило жорстко, хліб і коштує 
менше. Це призвело до застійних явищ у галузі: затримується технічний 
розвиток, погіршується якість виробленого продукту. Якщо у 2010 році кожне 
третє хлібопекарське підприємство було збитковим, то за результатами 2011 
року – вже кожне друге. 48% підприємств галузі закінчили рік взагалі без 
прибутку. Усі обласні і 6 хлібозаводів місцевого призначення Білорусі вже 
атестовані за системою НАССР. У той же час у нас таких підприємств всього 4, 
і то не всі сертифіковані повністю. 

В Україні 50% парка печей -  це старі кам’яні печі типу ФТЛ, які 
працюють на газу. Сьогодні заводи працюють в 1 зміну. Печі, у силу технічних 
особливостей, не можуть бути зупинені після 1 зміни і залишаються у гарячому 
режимі майже добу. Натомість є сучасні печі, які вирішують це питання, але 
вони не доступні нашому виробнику із-за дуже високих цін.     Якщо замінити 
ці застарілі печі на нові, то можливо реально скоротити споживання газу на 15-
20%. Сьогодні комбінатів значно менше,  і іноді плече доставки борошна 
складає 300-500 км - а це не малі витрати, які закладаються у ціну кінцевого 
продукту. Знову виникає ряд причини: і технічна недостатність українських 
хлібопекарських підприємств, і економія на якості сировини для виживання в 
ринкових умовах, і відсутність масового контролю якості і безпеки продукції на 
тих 60 відсотках тіньового ринку хліба. Наприклад, в Білорусі у складі 
Міністерства сільського господарства і продовольства працює окремий 
департамент з хлібопродуктів, який займається виключно проблемами мелення 
борошна і хлібопекарської галузі. 

На нашу думку, перше, що необхідно зробити для хлібопекарної галузі, - 
це приведення цін на хліб до економічно обґрунтованого мінімуму; - адресні 
дотації малозабезпеченим за економічно обґрунтованими цінами на хліб, або 
впровадження системи заходів для підтримки хлібопекарів (наприклад, 
звільнення від сплати ПДВ на хлібобулочну продукцію, принцип мінімальної 
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достатності в оплаті за газ для хлібопекарів). Підприємства стануть 
прибутковими, буде можливість розвитку у технічному плані, спроможність 
платити робітникам гідну зарплату – а цей фактор зупинить  плинність кадрів, 
який гостро впливає на якість виготовлення хлібобулочних виробів. 
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СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗОВНІШНЬОЇ 

ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄС 
 

Ключовими складовими політики в галузі зовнішніх економічних 
відносин України є зовнішньоторговельна політика, що включає експортну та 
імпортну політику, політика у сфері залучення іноземних інвестицій і 
регулювання національних, капіталовкладень за кордоном, крім цього, має 
виконувати завдання щодо географічної збалансованості 
зовнішньоекономічних операцій з окремими державами та регіонами, що 
пов'язане з економічною безпекою країни. 

Основним завданням зовнішньоекономічної стратегії є забезпечення 
оптимальних параметрів відкритості української економіки, в свою чергу, їх 
дотримання сприятиме економічній безпеці держави, а також забезпечуватиме 
тісніше поєднання внутрішньої та зовнішньої економічної політики.  

 Наразі зовнішня торгівля посіла одне з пріоритетних місць у 
структурі народного господарства України, станом на початок 2012 року 
експорт товарів і послуг до загального валового внутрішнього продукту склав 
53,8%, а імпорт становив -59,2%.  

Євроінтеграція є одним з основним напрямків як зовнішньоекономічної 
діяльності в цілому, так і зовнішньої торгівлі зокрема. Важливими 
стратегічними партнерами України з багаторічними традиціями та міцними як 
економічними так і соціально-історичними зв’язками є такі країни-учасниці 
Європейського співтовариства, як Польща, Німеччина, Італія, Чехія та 
Угорщина. Налагодження міцних економічних зв’язків з цими країнами 
обумовлене високими рівнями міграційних потоків, зокрема, трудової міграції. 

Для виявлення типових регіональних особливостей зовнішньої торгівлі 
України з країнами ЄС доцільним є застосування багатомірних статистичних 
методів групувань, а саме методу кластеризації.  

20



Об'єм імпорту, тис. дол. СШАОб'єм експорту, тис. дол. США

7 000 000

6 000 000

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0

Польща

Польща

Німеччина

Iталiя

В якості групувальних ознак було обрано обсяги експорту та імпорту 
товарів та послуг у 2011 році. Для визначення доцільної кількості однорідних 
груп було побудовано боксову діаграму засобами пакету прикладних програм 
SPSS, яка наведена на рисунку 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 - Боксова діаграма експортно-імпортних відносин з країнами ЄС 
 
На наведеній діаграмі чітко виділяються наступні країни: Німеччина, 

Польща та Італія. Саме тому, доцільним є їх віднесення до першої групи, що 
характеризується високою торгівельною активністю: високі обсяги експорту та 
імпорту з Україною. 

Для виявлення остаточних кластерів серед однорідної групи було 
застосовано метод кластеризації – метод «найближчого сусіда» та евклідову 
відстань між досліджуваними об’єктами.  

Результати розбиття на групи наведено на рис. 2. 
Інтерпретуючи отримані результати, слід зазначити, що ми отримали дві 

групи країн: другу, до якої відносяться країни з середньою торгівельною 
активністю та третю – з низькою. Нижче представимо сформовану таблицю 1 за 
усіма трьома групами. 

Отже, бачимо, що усі 27 країн ЄС розподілені по групах нерівномірно, 
при чому у першій групі, до якої увійшло лише 3 країни (Німеччина, польща, 
Італія), сконцентровано понад 77% імпорту та майже 75% експорту. На групу із 
середнім рівнем торгівельної активності, яка включає 12 країн-учасниць ЄС, 
припадає близько 22% експорту та 18% імпорту. А на 3 групу, що включає 
також 12 країн, припадає лише 4% імпорту та 3% експорту. 
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Рис. 2 - Дендрограма результатів кластерного аналізу експортно-імпортних 

відносин України з країнами ЄС 
 

Таблиця 1 
Структура експорту та імпорту за групами 

Група 
Кількість 
країн 

Середній обсяг 
експорту, тис. 
дол. США 

Середній обсяг 
імпорту, тис. 
дол. США 

Питома  
вага 

експорту, 
% 

Питома 
вага 

імпорту, 
% 

I - Висока торгівельна 
активність 

3 2532486,47 4018286,23 74,55 77,88 

II - Середня торгівельна 
активність 

12 741605,06 934184,31 21,83 18,11 

III - Низька торгівельна 
активність 

12 122772,34 207221,77 3,61 4,02 

Сума 27 3396863,87 5159692,31 100 100 

 
 
Україні має сенс акцентувати свою увагу на розвитку 

зовнішньоторгівельних відносин з країнами 2 групи (Францією, Чехією, 
Румунією, Угорщиною, Болгарією та іншими), які мають значні ринки збуту, 
що потенційно можуть бути наповнені українською продукцією, яка є більш 
дешевою за європейські аналоги та на сучасному етапі розвитку виробництва та 
впровадження інноваційних технологій не поступається їй у якості. 
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ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ АПК УКРАИНЫ 

 
Агропромышленный комплекс – это жизненно необходимый компонент 

народного хозяйства любой страны, затрагивающий интересы каждого 
человека. Украина по своему природно-ресурсному и аграрному потенциалу 
занимает ведущее место среди многих стран мира. Однако этот потенциал 
используется крайне неэффективно и агропромышленный комплекс Украины 
по уровню развития, к сожалению, отстает от передовых стран мира и ЕС. 
Рационально развивая АПК можно заложить надежный фундамент для 
перехода на качественно новый этап развития нашей страны, который будет 
характеризоваться созданием устойчиво развивающейся экономики. В 
современных условиях актуальной стратегической задачей аграрной политики 
Украины является формирование эффективного конкурентоспособного 
агропромышленного производства, способного обеспечивать 
продовольственную безопасность страны и наращивание экспорта отдельных 
видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Для оценки 
динамики работы в данном направлении следует исследовать индикаторы 
развития АПК, которые являются узловыми моментами в изучении 
допустимых, желаемых и прогнозируемых темпов наращивания 
экономического потенциала Украины. Среди них: 

1) доля продукции АПК в ВВП Украины; 
2)  индексы: 

 объема производства продукции сельского хозяйства, в 
частности растениеводства, животноводства, пищевых 
продуктов; 

 объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства; 
 производительности труда в хозяйствах АПК; 

3)  рентабельность сельскохозяйственных организаций; 
4) наличие субсидирования в сельскохозяйственной отрасли; 
5) дополнительное финансирование на развитие АПК; 
6) объем затрат на восстановление сельскохозяйственных земель 

(вложения в мелиорацию земель); 
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7) вложения на поддержание сельского хозяйства и исследований в 
данной области; 

8) среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве; 
9) реформирование политики в области АПК. 
Статистика свидетельствует, что на сегодня более 80% фонда 

потребления формируется за счет сельского хозяйства. Его валовая продукция в 
Украине за последний год увеличилась на 19,9%. Отмечается и положительная 
динамика в производстве зерновых: за последние три года показатель 
увеличился в 1,23 раза и составил на начало 2012 года 56746,8 тыс. грн. 
Ведущим регионом по производству зерна на начало 2012 года являлась 
Полтавская область (8,91% в общей структуре по Украине). Вторые позиции 
занимала Винницкая область (7,48%), третье место отводилось Харьковской 
области (6,63%) [1]. Закреплению подобной позитивной тенденции должно 
способствовать эффективное реформирование земельных отношений, 
способное сохранить инвестиционную привлекательность сельхозпроизводства 
в Украине. В частности, речь идет о доступе юридических лиц с украинским 
капиталом к покупке земель сельскохозяйственного назначения и ликвидация 
ограничений по размеру их аренды [2]. 

Для наращивания производства и развития агропромышленного 
комплекса правительство Украины разработало ряд мер. Это, в частности, 
погашение кредитных процентов крупным компаниям, занимающимся 
строительством крупных животноводческих комплексов, содействие в 
получении кредитных ресурсов под такие производства, стимулирование 
производства новых видов зерновых культур, увеличение вложений в 
удобрения, восстановление мелиоративных земель.  

Одной из важнейших составляющих повышения эффективности 
аграрного производства является финансовое обеспечение предприятий АПК, 
включающее кредитование, налоговые отношения, финансовую поддержку 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, страхование. Именно эти 
факторы, по признанию международных экспертов, на 80% формируют 
рыночную среду, без которой цивилизованный рынок не может существовать. 
Сезонность сельскохозяйственного производства и связанный с этим характер 
формирования затрат и запасов обусловливают необходимость постоянного 
поиска заемных средств, а из-за длительности производственного цикла, к 
сожалению, практически отсутствуют источники непрерывного 
финансирования. На сегодняшний день вливание капитала инвесторов в 
сельское хозяйство является более значимым, чем роль государственного 
финансирования. Такие инвестиции производят существенный вклад в развитие 
аграрного бизнеса. Налоговые льготы, которые предоставляет государство 
аграрным производителям, несколько стимулируют инвестиции в сельское 
хозяйство и повышают инвестиционную привлекательность отрасли. 
Сельхозпроизводители в рамках специального режима налогообложения в 2011 
году оставили на развитие 13,2 млрд грн начисленных сумм НДС. В 2012 году 
государственная поддержка по этой методике составляет 4,9 млрд грн. Такие 
преференции предоставлены для 15,7 тыс. налогоплательщиков, работающих в 
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агропромышленной сфере [3]. Поддержание отмеченных тенденций позволит 
хотя бы немного укрепить позиции аграриев.  

Страховая защита сельскохозяйственного производства - важный элемент 
системы финансово-кредитного обеспечения аграрной сферы. Однако, 
страховой рынок в данной отрасли остается наименее развитым, что 
обусловлено рядом как объективных, так и субъективных причин. Одна из них, 
отсутствие концептуального видения развития этого сегмента рынка. 

Конечной целью бюджетной поддержки должно стать наиболее полное 
продовольственное обеспечение всех слоев населения, выход отечественной 
продовольственной продукции на мировые рынки. Агропромышленное 
производство - достаточно ресурсоемкая сфера национальной экономики, где 
вместе с землей сосредоточена почти половина капитала государства. Однако, 
как известно, эффективность АПК лишь на треть обусловливается вложениями 
в технику и оборудование, а все остальное обеспечивается человеческим 
фактором. Отсутствие региональных программ развития сельских территорий 
привело к значительному ухудшению демографической ситуации на селе, 
причем вследствие экономического неблагополучия количество работающих в 
сельском хозяйстве за последние 4 года уменьшилось вдвое [1].  

На основе указанного можно сделать вывод, что рост индикаторов и 
развитие выделенных аспектов призваны способствовать подъему 
экономической эффективности производства в агропромышленном комплексе, 
повышению его кредитной, инвестиционной и инновационной 
привлекательности, а это – ключ к освоению европейских стандартов 
хозяйствования.  
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ 

ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 
 

З точки зору транзитного потенціалу, Україна є однією з «найбагатших» 
країн євразійського континенту, тому що знаходиться на перетині 
найважливіших маршрутів між країнами Європи і Азії, Півночі і Півдня, як 
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наслідок - широкі можливості одержання як геоекономічних, так і 
геополітичних переваг. 

Згідно даних РНБО транзитний потенціал України на сьогоднішній день 
використовується на 60%, а доходи від транзитних послуг складають 6% ВВП. 
Частка транзитних вантажів у загальному обсязі вантажів транзитного 
комплексу України  не так давно складала 50 % (тобто кожна друга тонна- 
транзитний вантаж), а сьогодні обсяги цих перевезень і обробки скоротились  
вдвічі [1]. 

Ефективність транзитних послуг України залежить насамперед від рівня 
розвитку транспортної системи та міжнародних транспортних коридорів, що 
проходять територією України.  

Хочеться відмітити і те, що питання підвищення рівня транзитного 
потенціалу через реформування транспортної галузі країни стоїть на порядку 
денному українського Уряду вже більше десяти років. На жаль, прийняті 
завдання до виконання практично ніколи повністю не виконувались, а 
проблема залишається гострою і до сьогодні. 

Актуальність реформування транспортної галузі посилюється з огляду на 
очікуване підписання Угоди про асоціацію з ЄС, оскільки недостатня 
розвинутість транспортної інфраструктури, яка перешкоджає необхідному 
доступу населення до транспортних послуг, може призвести до великих 
економічних втрат і ускладнити налагодження ефективної торгівлі та 
прискореного економічного зростання України. 

Проаналізуємо деякі складові транспортного комплексу з точки зору 
транзитного потенціалу. 

На сьогоднішній день до складу транспортного комплексу України 
входить 6 залізниць, 3 морські пароплавства та АТ «Укррічфлот», 67 
авіакомпаній, 800 підприємств автомобільного транспорту, 50 тис. км 
трубопроводів (газо-, нафтопроводів), комплекс науково-виробничих 
підприємств. 

Україна з найвищим коефіцієнтом транзитності в Європі, відстає за 
рівнем забезпеченості шляхами (табл.1), що негативно впливає на 
конкурентоспроможність України у сфері транзиту. Тому відсутність суттєвих 
змін у системі сполучення шляхів у майбутньому, може виключити Україну з 
числа привабливих країн-транзитерів та знизити значне джерело надходжень 
від транзиту. 

На залізниці України припадає 85% вантажообігу та 54% пасажирообігу, 
які взаємодіють із залізницями 7 сусідніх країн через 56 пунктів перетину 
кордону та з 13 основними морськими портами Чорного та Азовського морів та 
р. Дунай. 

Варто відмітити і те, що територією України проходять 3 залізничні 
транс’європейські транспортні коридори: транс’європейський № 3; 
транс’європейський № 5 транс’європейський № 9, а також міжнародний 
транспортний коридор Гданськ–Одеса (Балтійське море – Чорне море) 
(Ягодин–Одеса) та МТК Європа-Кавзаз-Азія (TRACECA). Хоча, українська 
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залізнична мережа є досить розвиненою, але, за такими показниками як 
швидкість та безпечність поступається європейській [2]. 

Щодо транзитних можливостей автомобільного транспорту, то тут 
«похвалитися» особливо нема чим. Більша частина автомобільних шляхів не 
відповідає європейським стандартам. Довжина шляхів I категорії сягає близько 
2 тис. км, що є значно нижчим від європейського рівня. 

Таблиця 1  
Довжина і щільність шляхів сполучення у деяких країнах Європи [3] 

Країна 
Площа країни, 

тис. км 

Автошляхи Залізниці 
довжина, 
тис. км 

щільність, 
км/тис. км2 

довжина, 
тис. км 

щільність, 
км/тис. км2 

Україна 603,7 169,5 274,7 21,7 35,9 
Польща 312,6 424,0 1355,9 22,3 71,4 
Франція 551,6 951,5 1749,1 29,2 53,7 
Німеччина 357,0 644,5 1805,3 41,9 117,4 
Іспанія 307,6 681,2 1349,5 15,3 30,3 
Італія 301,2 487,7 1618,7 19,7 65,5 

 
Серед доріг з твердим покриттям по країні частка I i II категорії займає 

менше як 10%, що є свідченням про перевагу доріг з низькою пропускною 
спроможністю та нерозвинутим сервісом (дороги III i IV категорії). 

Щодо морського транспорту, то він перебуває у критичному стані. У 
складі 3-х морських пароплавств фактично налічується 81 морське транспортне 
судно загальним дед-вейтом 590 тис. т, проте нормативний строк суден 
становить 22-24 роки, а за вимогами екології, суднам з строком служби більше 
ніж 15 років забороняється заходити в порти  розвинених країн, що значно 
обмежує конкурентоспроможність українського флоту на ринку міжнародних 
транспортних послуг. 

Україна пocідає 74 міcцe за якіcтю інфраcтруктури пoвітрянoгo 
транcпoрту, і пocтупаєтьcя більшocті країн cуcідів. Гострою проблемою 
української авіації є застарілий парк літаків та відсутність коштів на його 
оновлення. Більш ніж дві третини ресурсу парку літаків зношено. Вітчизняні 
літаки, що знаходяться в експлуатації поступаються зарубіжним аналогам за 
рівнем комфортності, паливної ефективності, ваговими нормами, і мають 
значно вищу собівартість перевезень. Через зношений непрестижний парк 
вітчизняних літаків та відсутність заходів державного протекціонізму ряд 
повітряних ліній українського ринку перевезень контролюється іноземними 
компаніями. 

Щодо трубопровідного транспорту, то наша країна виступає найбільшим 
в світі транзитером природного газу та нафти, через території України 
проходять 22 магістральні газопроводи, 15 з яких виходять за межі України та 
12 основних. Щорічно через України прокачується в середньому 100-115 млрд. 
куб. м газу.  

Основною проблемою української ГТС України є високий рівень зносу у 
зв’язку з чим, сьогодні вона потребує модернізації. Відсутність чіткої позиції 
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уряду щодо процесу модернізації ГТС відвертає західних партнерів від 
серйозних переговорів. Одночасне обговорення як мінімум чотирьох варіантів 
модернізації ГТС – за рахунок власних коштів, із залученням іноземних 
інвесторів, створення газового консорціуму чи злиття НАК «Нафтогазу» з 
«Газпромом» із передачею ГТС – складає враження, що керівництву країни для 
прийняття остаточного варіанту ще потрібен час. Спостерігаючи таку позицію, 
західні інвестори не поспішають із конкретними пропозиціями, що не дозволяє 
скласти повну картину зацікавлених потенційних партнерів. 

Таким чином, аналіз стану транзитного потенціалу України показав, що 
наша держава має великі можливості щодо збільшення транзитного потенціалу 
через розвинений транспортний комплекс, який потребує модернізації і 
узгодженості з міжнародними стандартами. Транспортна галузь має 
розвиватися випереджальними темпами, що сприятиме також зміцненню 
зовнішньоторговельних зв’язків України, її територіальному розвитку, 
залученню додаткового транзиту, збільшенню обсягів валютних надходжень, 
оптимізації товаропотоків. 
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УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА 

ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
 

Сучасні підходи до управління водними ресурсами, як об’єктом 
природокористування, передбачають розробку теоретичних основ щодо 
вивчення обсягів їх використання для оптимального розподілу об’єму води та 
джерел водоспоживання між учасниками водогосподарських систем. В зв’язку з 
цим, виникає необхідність розробки ефективного економічного механізму 
управління водними ресурсами України. 

Одним з вагомих напрямів досліджень економіки природокористування є 
аналіз сучасного стану та перспектив використання водних ресурсів. Зокрема, 
важливим залишається питання розміщення та структури окремих видів та 
територіальних поєднань водних ресурсів, проблем їх економічної оцінки та 
раціонального господарського застосування. При цьому, в силу економічної 
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ситуації в країні, яка погіршується, виникає необхідність дослідження питань їх 
охорони та відтворення, економічно виваженого управління. 

Водний кодекс України у ст. 1 дає законодавче визначення «водних 
ресурсів» та «використання води» [2]. Водні ресурси – це обсяги поверхневих, 
підземних і морських вод відповідної території [2]. Використання води – процес 
вилучення води для використання у виробництві з метою отримання продукції 
та для господарсько-питних потреб населення, а також без її вилучення для 
потреб гідроенергетики, рибництва, водного, повітряного транспорту та інших 
потреб [2]. 

Хоча вода – відновлюваний природний ресурс, він на Україні обмежений. 
Розміщення водних ресурсів дуже нерівномірне, до того ж вони зазнають все 
більш інтенсивного забруднення. Водні ресурси мають багатоцільове 
призначення і використання. Поверхневі води взаємопов’язані і їх оцінка з 
економічної точки зору повинна розглядатися в межах відповідного басейну і 
бути комплексною, тобто включати рибогосподарський, енергетичний, 
транспортний та природозахисний ефект. Кожний водний басейн неоднаковий, 
він змінюється залежно від території його розміщення, а це включає 
необхідність диференціації оцінок для різних його частин [4].  

Водопостачання та водовикористання – надзвичайно складна система і 
вона, практично, є водогосподарською галуззю, яка пов'язана економічними 
відносинами зі споживачами своєї продукції, тобто водних ресурсів з певними 
кількісними та якісними характеристиками. При цьому основною функцією 
оцінки водних ресурсів стає забезпечення поточних і майбутніх 
водогосподарських витрат в різних господарських системах. 

Україна належить до найменш забезпечених країн у Європі за запасами 
води, яка доступна для використання. У середні за водністю роки на одну 
людину припадає 1,09 тис. м3 власного річкового стоку, а у маловодні – 0,52 
тис. м3, тоді як, за визначенням Європейської економічної комісії ООН, 
держава, водні ресурси якої не перевищують 1,5 тис. м3 на одну людину, 
вважається водонезабезпеченою [6, с. 38]. Відповідно до [5, с.61] «в Україні 
запаси прісної води у 8,5 разів менші від світового показника (у перерахунку на 
одного мешканця) і дорівнює 1,04 тис. м3». Враховуючи дані, що наведені у 
джерелі [1, с.149] ми можемо порівняти власні запаси прісної води на душу 
населення в Україні із запасами інших країн (табл.1). 

Таблиця 1 
Світові диспропорції запасів прісної води* 

Країна у розрахунку на душу населення, тис. м3/рік 
Канада 219,0 
Бразилія 32,2 

Великобританія 5,0 
Франція 3,5 

Португалія 2,8 
Швеція 2,5 

Німеччина 2,5 
Україна 1,0* 
* джерело: [3] 
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Як свідчать дані таблиці 1, Україна має найнижчий рівень запасів прісних 
водних ресурсів на душу населення серед наведених країн, відстаючи, 
приміром, від Франції на 2,5 тис. м3/рік, маючи з нею майже однакові 
природно-географічні характеристики. 

Таким чином, як видно із вищенаведеного, збалансований розвиток 
водогосподарського комплексу, що передбачає поліпшення умов 
водозабезпечення населення і галузей економіки країни та покращення 
екологічного стану водних джерел, вимагає балансу між екологічними та 
економічними пріоритетами при управлінні водними ресурсами, узгодженні 
інтересів водокористувачів при мінімізації антропогенного впливу на водні 
об'єкти для збереження водоресурсних систем як унікальних складових 
природного середовища. Необхідно впроваджувати принципи платності за 
скиди забруднень та відходів, забезпечити населення екологічно чистою 
питною водою, надавати екологічну освіту, поширювати у суспільстві 
екологічну інформацію та пропаганду, адже ставлення громадськості до 
природних  багатств  визначає рівень культури  і розвитку нації. 
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ЕКОНОМІЧНА ВЛАДА В НЕОІНСТИТУЦІОНАЛЬНІЙ ТЕОРІЇ АБО 

ЕКОНОМІКА ЯК СИСТЕМА ВЛАДИ 
 

Відносини влади в економічній системі не існують у чистому вигляді й не 
виокремлюються в окреме, самостійне відношення. Влада «уплетена» у систему 
економічних відносин поряд з іншими аспектами й характеристиками таких 
відносин. У цьому сенсі можна говорити про владну складову або владний 
аспект економічних відносин.  

Владний аспект можна виокремити у відносинах власності, обміну, 
наймання, керування виробництвом, в агентських відносинах, відносинах 
державного регулювання економіки та ін. Всі ці відносини включають елемент 

30



підпорядкування одного агента іншому, разом з тим загальна економічна 
рівновага в моделі передбачає рівність економічних агентів і, відповідно, 
відсутність соціальних обмежень для вільного вибору й для добровільності 
трансакцій між ними. У такій моделі соціальні перешкоди для вільного обміну 
у вигляді примусу відсутні. Всі трансакції вільні й добровільні.  

З погляду теорії влади доцільно розрізняти два аспекти інститутів 
(правил). З одного боку, правила є засобом (інструментом) влади, за допомогою 
якого один індивід впливає на другого з метою підпорядкувати його поведінку 
меті максимізації власної вигоди [1, с. 9]. З другого боку – будь-яке правило 
вносить визначеність у взаємодію між людьми, причому незалежно від 
характеру підпорядкованості між сторонами такого відношення.  

Таким чином, у першому випадку влада, що забезпечує виконання 
правил, створює ренту для свого носія, а в другому – ренту для сторін даного 
відношення; у першому випадку в наявності вплив одного економічного агента 
через правила на іншого, а в другому – вплив самих правил; у першому випадку 
правила створюються для реалізації влади, а в другому – влада створюється для 
їхнього виконання. 

Тому тут, на думку автора, проходить вододіл між підходами нової 
інституціональної економічної теорії (далі НІЕТ) і теорії влади до пояснення 
економічних інститутів. НІЕТ наголошує на загальному аспекті правил – 
їхньому впливі на впорядкованість дій сторін відносин і ролі трансакційних 
витрат, у той час як для теорії влади важливий інший їхній аспект – хто, кого й 
в яких цілях примушує за допомогою цих правил. І головну роль тут відіграють 
асиметрія сторін відносин, а також її вплив на співвідношення суспільних і 
приватних витрат і вигід. Для НІЕТ при оцінці ефективності інститутів мають 
значення трансакційні витрати взаємодії, пов'язані із витратністю інформації [2, 
с. 138]. У теорії влади для розуміння ефективності інститутів ключовими є 
витрати присвоєння одиниці доходу при альтернативних варіантах економічної 
діяльності, а трансакційні витрати є лише частина витрат, породжуваних 
владою [3, с. 592]. Для НІЕТ примус значить не більше, ніж механізм, що 
забезпечує виконання правил і має підлеглий характер стосовно інститутів. У 
теорії влади саме примус у  межах соціальної взаємодії відіграє першорядну 
роль, а правило (інститут) має підлеглий характер і розглядається як елемент 
примусу. 

Таким чином, інститути й влада взаємно переходять один в одного і 
взаємообумовлюють існування один одного. Тому можна говорити про єдність 
інститутів і влади, де інститут є відбиття влади, а влада - відбиття 
інституціональної структури. Доповнюючи неокласичну модель обмеженнями 
й трансакційними витратами, НІЕТ зберігає при цьому базову передумову 
рівності економічних агентів і добровільності трансакцій. У подібній 
теоретичній моделі місця для проблеми влади немає. Точніше, відповідно до 
даної моделі влада може виникати, але лише в «нішах» рівності й 
добровільності і таких, як специфічність ресурсів, асиметрія інформації 
(природна) і неповнота контрактів. 
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У сучасній інтерпретації неоінституціоналістів функції влади такі: 
специфікація й захист прав власності; створення каналів обміну інформацією; 
розробка стандартів мір і ваги; створення каналів і механізмів фізичного обміну 
товарами й послугами; правоохоронна діяльність і виконання ролі третьої 
сторони в конфліктах.  

Особливого значення набуває теорія влади для пояснення процесів у 
перехідних економіках. Не випадково свою роботу, присвячену питанням 
влади, М.Олсон базував на аналізі проблем, що виникають у перехідних 
економіках. Справа в тому, що, коли економічна система піддається досить 
глибоким перетворенням у відносно короткий проміжок часу, можуть 
проявлятися й виходити на перший план такі її риси й властивості, які менш 
помітні, коли ми маємо справу зі стабільною й рівноважною економічною 
системою. До однієї з таких проблем належить й проблема економічної влади, її 
організації й розподіли, що, на нашу думку, перетворилася в одну із 
центральних у перехідній економіці. Однією з умов реформування 
господарства є реформування владних відносин в економіці – трансформація 
системи економічної влади, характерної для планового господарства, у систему 
владних відносин ринкової економіки. Головна проблема, з якою зустрілася 
перехідна економіка, – це відсутність суспільно необхідного порядку влади 
(термін Е. Тоффлера), що проявляється, з одного боку, у наявності надлишку 
приватної економічної влади, з другого – у нестачі ефективної влади [4, с. 577]. 

Вплив «окремих осіб і організацій на інших» у певних ситуаціях – 
нерівність у розподілі економічних ресурсів і ресурсів насильства - містять у 
собі владу. У цьому сенсі проблема влади повинна стати предметом 
дослідження для економістів, що працюють у галузі інституціональної теорії. Є 
достатні підстави погодитися з В. Ойкеном у тім, що принципової несумісності 
економічної теорії й феномену економічної влади не існує. «Якщо економічна 
теорія розроблена правильно, то вона не тільки сумісна із проявами 
економічної влади, але й абсолютно необхідна... для пізнання феномену 
економічної влади» [5, с. 252]. Це означає, зокрема, що економічні інститути 
повинні досліджуватися й з погляду їхньої владної складової – яку владу вони 
породжують і результатом якої влади вони є.  

Теорія економічної влади може бути розвинена шляхом поєднання 
неокласичної поведінкової моделі раціонального вибору (у її модифікованому 
виді, представленому у НІЕТ), – з одного боку, і посилки про економічну, 
соціальну й політичну нерівність економічних агентів і особливості їхньої 
взаємодії в умовах нерівності (обмеженої добровільності трансакцій), властивої 
неортодоксальним теоріям: марксизму, традиційному інституціоналізму й 
радикальній політичній економії - з іншого.   

Аналіз феномена економічної влади повинен бути включений у 
дослідницьку програму НІЕТ для того, щоб сприяти пошуку відповіді на 
питання: що таке суспільно необхідний порядок влади? хто, над ким (чим), у 
яких межах, якими методами й заради досягнення яких цілей повинен панувати 
в економічному житті суспільства? Разом з тим відповідь на поставлене 
питання, з огляду на «міждисциплінарний» характер феномену влади, може 
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бути знайдений на шляхах об'єднання зусиль економістів, соціологів і фахівців 
у галузі права.  
 Підбиваючи підсумок можна констатувати, що неоінституціональні теорії 
займаються розкриттям законів, що мають універсальний і загальний характер. 
Ці закони дійсні для всіх видів економічних гравців і з їхньою допомогою 
можуть бути описані будь-які економічні системи в будь-які історичні епохи, а 
також відносини влади, що виникають в економічній сфері. В економічному 
житті відсутні такі механізми, які сприяли б установленню рівності між 
економічними агентами й виключенню між ними. Тому саме нерівність можна 
розглядати як «природний стан» економічного життя, рівність же є ідеальною 
розумовою конструкцією, причому такою конструкцією, що у реальній 
економіці практично не зустрічається, має обмежену сферу застосування.  

Таким чином, на думку автора, економіку доцільно розглядати як систему 
влади, що характеризується певним її розподілом, ієрархією й боротьбою за 
владу, а також певною рівновагою влади, і в цьому значенні неоінстуціоналізм 
відкриває нові можливості для дослідження феномену економічної влади. 
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ОЦІНКА АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ,  

ЕКОНОМІЧНОГО Й СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ КРАЇНИ 
 

Соціально-економічний розвиток України та її регіонів характеризується 
наявністю суттєвих диспропорцій. Така ситуація виникла ще за часів існування 
планової економіки та загострювалась в кризові 90-ті роки минулого сторіччя. 
Згодом, по мірі відбудови промислово-господарського комплексу країни, в 
2002-2007 рр. відбулися певні позитивні зрушення, що відображалися у 
збільшенні обсягів промислового та сільськогосподарського виробництва, 
пожвавленні інвестиційно-інноваційної діяльності, зростанні доходів та якості 
життя населення. Проте вплив фінансово-економічної кризи 2008 р. та інші 
негативні фактори не дозволили пом’якшити нерівномірність соціально-
економічного розвитку регіонів України.  
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Тому першочерговим завданням державної політики, спрямованої на 
управління регіональним соціально-економічним розвитком, є вироблення 
науково обґрунтованої методики оцінки економічного, соціального розвитку 
регіонів країни та їх адміністративно-територіального устрою.  

Аналіз існуючих підходів до оцінки регіонального економічного розвитку 
виявив велику подрібненість первинних часткових показників, деякі з яких 
дублюють один одного, що обумовлює необхідність їх вдосконалення [1]. 

Виходячи з цього, оцінка економічного та соціального розвитку регіонів 
країни має відповідати таким вимогам: 

1. Вихідні показники мають бути співставленими у часі. 
2. Перелік показників має точно відображати сутність досліджуваного 

явища, не бути невиправдано великим. 
3. Інформація для оцінки має бути загальнодоступною. 
4. Результати оцінки повинні легко інтерпретуватися. 
5. Отримані висновки щодо оцінки регіонального соціально-економічного 

розвитку та адміністративно-територіального устрою мають бути доступними 
широким верствам суспільства та використовуватися в роботі органів 
державного та регіонального управління [2]. 

Оцінку адміністративно-територіального устрою, економічного та 
соціального розвитку регіонів (районів) країни доцільно проводити 
дотримуючись наступних етапів:  

1. Оцінка пропорційності адміністративно-територіального устрою 
адміністративно-територіальних одиниць України, яка базується на таких 
компонентах, як: масштабність, щільність, урбанізація та подрібненість 
сільських територій. Інтегральний показник адміністративного-територіального 
устрою має обчислюватися з урахуванням ентропії процесів формування їх 
адміністративно - територіального устрою [3].  

2. Інтегральна оцінка економічного розвитку адміністративно-
територіальних одиниць України за такими компонентами: масштабність 
економічного розвитку та ефективність економічного розвитку.  

3. Інтегральна оцінка соціального розвитку адміністративно-
територіальних одиниць базується на таких компонентах: доходи населення та 
рівень безробіття.  

4. Обробка та аналіз отриманих результатів. 
Методичний підхід до оцінки адміністративно - територіального устрою 

та економічного й соціального розвитку регіонів країни та районів областей 
підпорядкований наступній загальній схемі (рис. 1). 

Запропонований підхід дозволяє оцінити адміністративно-територіальний 
устрій регіонів (районів) країни та рівень їх економічного й соціального 
розвитку за допомогою інтегральних показників. 

Даний підхід дозволяє отримати оцінки за трьома сферами розвитку 
регіонів – просторового, економічного та соціального. Застосування 
запропонованого підходу на практиці дозволить отримувати об’єктивні оцінки, 
які мають стати основою прийняття рішень в сфері державного управління 
соціально-економічним розвитком регіонів країни. 
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Рис. 1 Загальна схема оцінки адміністративно-територіального устрою та 
економічного й соціального розвитку регіонів (районів) країни 
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Зміни в конкурентоспроможності різних країн на світовому ринку 
складних в технічному відношенні товарів і інших промислових товарів 
відбуваються паралельно з аналогічними змінами у відносних позиціях країн в 
галузі розробки і впровадження нових технологій. Таким чином, 
підтверджується існування прямого зв’язку між технологічним прогресом 
країни та її ринковою конкурентоспроможністю. 
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В сучасним умовам світового технологічного обміну притаманні наступні 
тенденції [1]: 

1. Інтенсивний та випереджальний розвиток ринку наукоємних 
технологій. Обсяг світової торгівлі ліцензіями на об’єкти інтелектуальної 
власності щорічно зростає на 12 %, в той час як темпи зростання світового 
виробництва не перевищують 2,5-3 % на рік. За прогнозами експертів, річний 
обсяг ринку високотехнологічної продукції і послуг виросте за найближчі 15 
років з 2,9 до 10-12 трлн. дол. США, а обсяг ринку паливно-енергетичних 
ресурсів – усього лише з 0,7 до 1,2-1,4 трлн. дол. США. 

2. Глобалізація ринку інновацій. Створення і використання знань, 
технологій, продуктів і послуг набуває глобального характеру. 

3. Динамізація та загострення конкуренції. Інновація стає головним 
інструментом в конкурентній боротьбі.  

4. Лідерство розвинутих країн світу. Розширення кола країн-експортерів 
та імпортерів технологій. Основними центрами, де сконцентровані світові 
технологічні ресурси є США, Японія і країни Західної Європи (зокрема члени 
ЄС). Вони є лідерами в створенні та впровадженні інновацій. Це показує 
кількість зареєстрованих патентів та витрати на R&D, а також кількість 
інноваційних стартапів та розвиток венчурних компаній. Якщо ж врахувати 
досягнення країн по впровадженню інновацій, то акценти в загальному 
рейтингу дещо міняються в сторону нових-країн лідерів, які досягли успіхів в 
комерціалізації інновацій. 

5. Домінуючу роль в інноваційному процесі стала відігравати не стільки 
генерація ідеї, скільки швидка комерціалізація. Таким чином, для багатьох 
сучасних компаній значно важливішою є не створення, а впровадження 
інновацій.  

6. Монополізація ринку технологій, де головними суб’єктами ринку 
технологій виступають ТНК та МНК. Найбільші ТНК зосереджують 
дослідження у своїх руках, що сприяє монополізації світового ринку технологій 
(рівень монополістичного контролю становить близько 90 %).  

7. Технологічна політика та стратегії ТНК. Останнім часом відбулися 
зміни в напрямках НДДКР, проведених ТНК. Дослідження зміщуються в галузі, 
що визначають успіх у виробничій і збутовій діяльності.  

8. ТНК використовують нові підходи та механізми трансферу 
технологій: продаж ліцензій на початкових етапах життєвого циклу товарів, з 
метою встигнути окупити частину витрат на НДДКР; встановлення монопольно 
високих цін на запатентовану продукцію й обмеження випуску нової продукції 
покупцями ліцензій; укладання угод між ТНК для одержання ексклюзивного 
права на блоки патентів на найбільш важливі винаходи; використання патентів 
для контролю за розвитком техніки або для гальмування цього розвитку; 
позбавлення дочірніх компаній ТНК самостійності у виборі техніки і 
технології, загальна ліцензійна політика в рамках ТНК;  передача ТНК ліцензій 
на некомерційних умовах своїм філіям і дочірнім компаніям, що ставить 
останніх у переважне становище на ринку, сприяє підвищенню 
конкурентоздатності їхньої продукції. 
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9. Головним напрямком світового технологічного обміну стала 
внутрішньокорпораційна торгівля. Так, серед усіх ліцензійних надходжень 
розвинутих країн частка внутрішньокорпораційних надходжень становить 
понад 60 %, у т.ч. у США частка надходжень від продажу ліцензій дочірнім 
філіям становить близько 80 %, в Англії – 50 %. 

10. Міжнародне науково-технічне співробітництво шляхом створення 
стратегічних альянсів між ТНК різних країн для спільного рішення науково-
технічних проблем. У межах стратегічних альянсів ТНК проводять спільні 
НДДКР, здійснюють взаємний обмін науковими досягненнями і виробничим 
досвідом, підготовку кваліфікованих кадрів. 

Створюючи стратегічні альянси, ТНК скорочують час проведення 
НДДКР, що дуже важливо в умовах швидкого розвитку технологій і 
скорочення життєвого циклу товарів і технологічних процесів; розподіляють 
значні суми витрат між фірмами при проведенні спільних НДДКР, одержують 
доступ до науково-технічних досягнень партнера по альянсу і розподіляють 
ризик невдачі при здійсненні НДДКР. Українським ТНК та крупним компаніям 
потрібно шукати ефективного для себе входження в стратегічні альянси. 

11. Зростання технологічної залежності країн, що розвиваються. ТНК 
намагаються створити таку структуру міжнародного поділу праці, що 
забезпечувала б економічну і технічну залежність країн, що розвиваються. На 
частку країн, що розвиваються, припадає близько 10 % міжнародного 
технологічного обміну, що пояснюється малою ємністю їх технологічного 
ринку. 

12. Розвиток венчурного фінансування та зростання участі у 
міжнародному технологічному обміні венчурних фірм. Перевага цих фірм на 
ринку технологій полягає у вузькій спеціалізації. Випускаючи обмежену 
номенклатуру товарів, ці фірми отримують доступ на вузькоспеціалізовані 
світові ринки; не несуть додаткових витрат на вивчення ринку, рекламу; 
приділяють більше уваги безпосередньому вирішенню науково-технічних 
задач. 

13. Розвиток міжнародної технічної допомоги. Ця допомога надається 
розвинутими країнами (донори) країнам, що розвиваються, і країнам з 
перехідною економікою (реципієнти) в галузі передачі технічних знань, 
досвіду, технології, технологічноємної продукції, навчання персоналу.  

14. Розвиток міжнародної кооперації в інноваційній сфері. 
Взаємоообмін, кооперація та спеціалізація на всіх етапах створення технології 
дозволяє оптимізувати та економити витрати на інновації, уникати паралелізму, 
використовувати факторні переваги країн через реалізацію спільних проектів та 
міждержавних програм. 

15. Розвиток міждержавного співробітництва в рамках інтеграційних 
угрупувань. Інтеграційні угрупування створюють системи ефективного 
розподілу праці та спеціалізації в науково-технічній сфері, уніфіковані системи 
регулювання. Це прискорює не тільки процеси міждержавного руху технологій, 
а також міжнародного співробітництва по їхньому створенню, комерціалізації, 
продажу, що дозволяє об’єднаними зусиллями протистояти в глобальній 
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конкурентній боротьбі. 
16. Збільшення ролі держави в науково-технічному розвитку та в 

сприянні трансферу технологій. 
Таким чином, визначені тенденції на світовому ринку технологій слід 

відзначити, що одним із визначальних критеріїв динаміки та спрямованості 
руху світової економіки в останні десятиріччя стає його «технологічний вимір». 
Технологічний детермінізм позбувся свого ідеологізованого наповнення і 
дедалі більше зумовлює міжнародну конкурентоспроможність, темпи 
економічного зростання, структуризацію світогосподарських зв’язків. Він є і 
синтетичним індикатором у планетарному маркетингу техногенних та антропо-
генних перспектив людства. 
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АНАЛИЗ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В УКРАИНЕ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 
 

При изучении трудовой миграции как явления на протяжении 
длительного времени как данное принималось то, что абсолютным 
большинством трудовых мигрантов являются мужчины, тогда как женщины 
рассматривались в основном как представительницы «вторичной миграции» на 
рынке труда.  

Цель статьи - проанализировать основные аспекты современной 
международной трудовой миграции женщин и определить мероприятия по 
защите прав женщин-мигрантов и содействию развитию их трудового 
потенциала. 

За последние десятилетия выросла автономная миграция женщин как 
кормильцев семей. Стоит отметить, что мужчины и женщины сталкиваются с 
разными возможностями, рисками и вызовами миграции, такими, как 
нарушение прав человека, эксплуатация, дискриминация, потеря здоровья [1]. 

С одной стороны, миграция предоставляет женщинам доступ к 
международной занятости, получению собственного независимого дохода, 
обеспечению достатка своих семей благодаря денежным переводам; с другой 
стороны, женщины часто привлекаются в изолированные по половой 
принадлежности, неквалифицированные и неформальные сектора экономики; 
часто подвергаются разным формам дискриминации на рынке труда; имеют 
ограниченный доступ к полноценной социальной защите и услугам сектора 
здравоохранения. 
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За пределами Украины работает 6,5 миллионов мигрантов, что составляет 
14,4% украинского населения. Такие данные содержатся в информационных 
материалах Представительства МОМ в Украине. Из них 67% составляют 
мужчины, 33% - женщины. Чаще всего украинцы выбирают для трудовой 
миграции Россию, Германию, США, Израиль, Чехию, Венгрию и Польшу. По 
данным МОМ, 54% украинских мигрантов работают в сфере строительства, 
17% - в сфере домашнего ухода, по 9% - в сельскохозяйственном секторе и 
торговле, еще 6% - в промышленности и 5% занимаются другими видами работ 
[2]. 

Среди других факторов, стимулирующих трудовую миграцию, - близость 
к границе с ЕС, налаженные миграционные и культурные связи.  

Относительно уровня образования украинских трудовых мигрантов, то, 
по данным МОМ, 59% имеют полное среднее образование, 17% - базовое или 
неполное высшее образование, 14% - высшее образование, 10% - начальное или 
незаконченное среднее образование. Однако, независимо от уровня 
образования, почти все украинские трудовые мигранты работают на работах, 
которые не нуждаются в высокой квалификации [3]. 

Основными факторами распространения женской миграции в Украине 
являются: борьба с бедностью, улучшение условий жизни, обеспечения детей; 
рост спроса на труд женщин на рынках услуг зарубежных стран; безработица и 
ограниченность социальных и экономических возможностей в Украине; более 
широкие возможности самореализации женщин-мигрантов c высокой 
квалификацией за рубежом; индивидуальные факторы: борьба с ограничением 
личной свободы и дискриминацией, насилие в семье, стремление к равным с 
мужчинами возможностям; поиск возможностей замужества за рубежом [2]. 

Как мужчины, так и женщины-мигранты сосредоточены в разных 
секторах глобальной экономики. В то время как мужчины составляют 
профессиональное большинство в отрасли науки и информационных 
технологий, женщины сосредоточены в сфере образовательных, социальных 
услуг и здравоохранения. Большинство женщин занимают вакансии уборщиц, 
официанток, работают в сфере развлечений, другие активно занимаются 
розничной торговлей и работают в трудоемких отраслях промышленного 
производства. Главным сектором трудоустройства женщин-мигрантов в мире 
остается сфера домашнего хозяйства. 

В связи с этим возникает ряд проблем: 
1. В странах мира домашнее хозяйство является нерегулируемым 

сектором рынка труда, поскольку не существует законов и стандартов в данной 
сфере.  

2. Распространенной проблемой среди женской миграции является 
феномен «потери мозгов» (brain waste).  

3. Особенностью расходования средств женщинами является то, что они 
тратят их преимущественно на еду и образование, устанавливая более суровый 
контроль за целевым использованием денежных переводов для развития 
домохозяйств.  
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4. Миграция матерей усложняет полноценное формирование потенциала 
детей, невзирая на то, что матери-мигранты обеспечивают материальный 
уровень их жизни. 

5. Во время миграции женщины являются более уязвимыми, чем 
мужчины.  

При таких условиях необходимой является разработка мероприятий 
относительно уменьшения рисков и увеличения преимуществ от трудовой 
миграции для женщин в целях человеческого развития. Такими мероприятиями 
могут стать: 

1. В странах происхождения - широкая информационная пропаганда 
основных опасностей при миграции и освещение путей их нейтрализации, 
информирование об условиях жизни и работы в странах назначения, 
ознакомление с опытом предыдущих мигрантов; создание соответствующих 
консультационных центров по вопросам трудоустройства за рубежом; ввод 
средств оперативной помощи, например, горячих линий для лиц, которые 
испытали нарушение своих прав, при дипломатических представительствах или 
посольствах в странах назначения. 

2. Разработка механизмов законодательного регулирования социальной 
защищенности женщин-мигрантов странами происхождения, прежде всего, в 
двусторонних миграционных договорах. 

3. Признание странами назначения традиционно женских видов занятости 
как полноценных секторов рынка труда.  

4. Сотрудничество и координация деятельности международных и 
общественных организаций, правительственных учреждений стран 
происхождения и назначения относительно борьбы с дискриминацией и 
нарушением прав женщин-мигрантов. 

5. Противодействие торговле людьми, социальная адаптация и 
реабилитация ее жертв. 

6. Использование потенциала женщин-реэмигрантов для экономического 
и человеческого развития в странах происхождения. 

Растущее количество женщин в международных миграционных потоках 
предопределено поиском лучших условий жизни и ростом спроса на женский 
труд в сфере неквалифицированных услуг стран назначения. Основной 
проблемой феминизации миграции является законодательное регулирование 
условий и оплаты труда в секторах наибольшего привлечения женщин-
мигрантов и защиты их прав. В этом русле перспективным направлением 
исследований является разработка практических инструментов реализации 
мероприятий относительно сокращения рисков и увеличения преимуществ 
трудовой миграции женщин в целях их человеческого развития. 

Література 
1. Герасименко В.В., Позняк О.В. Гендерні аспекти трудових міграцій населення 

України // Демографія та соціальна економіка. - 2006. -№ 1.-С-46-54. 
2. www.finnewsline.ru. 
3. www.iom.org.ua. 

 

40



Руденко Л.О. 
магістрант факультету соціології і права 

НТУ України «Київський Політехнічний Інститут» 
 

ФОРМУВАННЯ ДОВІРИ НАСЕЛЕННЯ ЯК ОСНОВОПОЛОЖНИЙ 
ЧИННИК УПРАВЛІННЯ МІСТОМ 

 
В умовах сучасного динамічного розвитку суспільства місто як генератор 

загальнодержавного розвитку стає об’єктом особливої уваги з боку суспільства 
та управлінської теорії і практики. Представником цієї управлінської діяльності 
на рівні міста виступає  державна служба, як важливий інструмент перетворень 
в соціальній сфері  та в сфері влади, економіки, політики. Суттєві ускладнення 
в структурно-функціональному змісті та устрої сучасного міста вимагають 
якісно нових підходів до розуміння його значення в глобалізаційних процесах, 
розробки більш ефективних схем управління 

Довіра населення виступає особливим джерелом сили місцевої державної 
влади і одночасно стає показником ефективності управління муніципалітетом.  
Влада за підтримки населення здатна робити великі справи,  якщо ж  їй не 
довіряє населення, вона нежиттєздатна арriori. Життєдіяльність міста 
знаходиться в прямій залежності від знання і повноти інформації, вміння 
використовувати її в процесі управління.  

Є зрозумілим, той факт, що люди довіряють владі в тій мірі, в якій мірі 
вирішуються їх особисті проблеми. Якщо не вирішуються особисті проблеми 
громадянина, то він нікому не довіряє. Мається на увазі те, якщо навіть за 
наявності чудових театрів, гуртків, спортивних секцій в мешканця міста не 
отоплюється будинок чи він немає роботи, то людина втрачає інтерес до 
мистецтва, спорту і концентрує свою увагу на своїх вітальних, нагальних  
потребах. Тому слід, прислухатись не лише до потреб населення як певного 
шаблонного набору засобів, але й конкретних людей, що формували б довіру 
населення до владного менеджменту загалом. 

В сучасному ефективному управлінні розвитком міста головною повинна 
виступати така інтенція довіри, як: сказав – зробив. Безумовно, довіра 
необхідна, тому що державі для того, щоб функціонувати, потрібно мати зв'язок 
з тими, ким вона управляє, це податки, це галузі, що формують  доходи та їх 
розвиток. Державі, а звідси і містам для того, щоб функціонувати, потрібні 
гроші, йому потрібні мешканці, які будуть ці гроші заробляти. Відповідно, 
якщо населення не довіряє владі, то їй нема на кого розраховувати з тим же 
самим збільшенням бюджетних показників, закриттям дефіциту.  

Держава повинна вкладати інвестиції в можливості. Чим стабільніше себе 
почуває підприємець, тим більш стабільно будуть жити ті, хто отримує від 
нього заробітну плату. Можновладці бачать підприємців тільки свого рівня, а 
не малий та середній бізнес, який є основою нашого сучасного суспільства. 
Зазвичай вони зорієнтовані на «великих» бізнесменів, які мають досить багато 
фінансових ресурсів і не завжди готові нести соціальну відповідальність. Поки 
не прийде розуміння того, що суспільство не однакове, у кожного свої потреби і 

41



одним рішенням всіх неможливо задовольнити, у нас не буде формуватися 
позитивна динаміка довіри до влади. 

З економічної точки зору, місто потребує створення умов для залучення 
інвестицій у виробничий сектор. На регіональному і місцевому рівні за участі 
місцевої влади повинні функціонувати велика кількість регіональних агентств, 
корпорацій, фондів, асоціацій для підтримки підприємницької діяльності і 
малого та середнього бізнесу, технологічного їх розвитку, бо зі старими 
технологіями малому та середньому бізнесу вийти на зовнішні ринки дуже 
складно. Все це повинна здійснити влада. На цьому і вибудовується формула 
довіри населення до владних структур. 

На нашу думку великого значення має формування управлінської 
культури влади. Це не означає, що необхідно вести масову  пропаганду, але 
сьогодні працювати та співпрацювати із населенням є необхідною умовою 
функціонування влади всіх рівнів управління державою. Насамперед слід 
інформувати населення, у чому полягає суть тієї чи іншої ініціативи чи 
програми, які очікуються результати, зміни. А також в чому позитивні або 
навіть мінімально негативні наслідки тих рішень, що приймає влада, 
усвідомлюючи всю міру відповідальності перед сучасним та майбутнім 
населенням міста. 
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РОЛЬ СІЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ В РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 
Сталий розвиток сільських територій забезпечується активною участю 

місцевих громад у вирішенні спільних проблем соціально-економічного 
характеру. Активізація місцевих ініціатив визначається не лише сукупністю 
передумов в конкретному селі, але й готовністю сільських жителів до їх прояву. 
Основними причинами низького рівня прояву ініціативності сільських жителів 
є загальна їх пасивність, а також недостатній рівень уваги місцевої влади у 
стимулюванні цих процесів. Активізація ініціатив місцевих сільських громад 
залежить від наявності й ефективності відповідних систем інституційної та 
фінансової підтримки.  

Кризовий стан села викликаний не стільки недостатністю 
централізованих інвестицій у розвиток соціальної інфраструктури й 
обмеженістю фінансової бази сільських та селищних рад, скільки 
неефективною системою управління сільськими територіями та низьким рівнем 
активності місцевих громад. Найголовніший недолік діяльності місцевих 
громад – відсутність взаємоузгодженості та скоординованості цілей діяльності 
суб’єктів управління сільськими територіями. 

Тому в сільській громаді повинен відбуватися розвиток місцевих 
ініціатив на селі шляхом їх стимулювання. Одним із напрямів стимулювання є 
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створення системи грантової заохочення ініціатив сільських громад з 
благоустрою сільських поселень, розвитку фізичної культури і спорту, дитячого 
та молодіжного дозвілля, народного мистецтва та творчості, збереження 
місцевого культурної та історичної спадщини, навколишнього середовища. 
Найефективніше вирішити проблеми села можуть його жителі, оскільки саме 
вони найбільш зацікавлені в цьому та мають доступ до необхідної інформації 
щодо ключових сторін розвитку конкретної сільської території. Тому сільську 
громаду слід наділити максимальним об’ємом повноважень та функцій, що 
дозволить їй вирішувати більшість проблемних питань сільської території.  

Роль сільської громад в розвитку сільських територій можна розглядати в 
економічному, територіальному, адміністративному, інституційному та 
соціально-культурному контексті. 

Моделлю громади сталого розвитку сільських територій можна вважати 
громаду, де забезпечено: 

 рівний доступ до якісних соціальних послуг; 
 ефективну комунікацію всередині громади і назовні, що забезпечує 

участь   громадян у процесі прийняття рішень і відповідальність за їх 
реалізацію; 

 інституційну спроможність реалізації проектів та ефективного 
використання внутрішніх й залучених ззовні ресурсів; 

 ресурсну та енергетичну стабільність шляхом формування кластерів і 
диверсифікації джерел постачання; 

 бренд громади, який продукує конкурентоздатну продукцію та дає 
економічну стабільність і фінансову незалежність; 

 збереження та відновлення природних ресурсів для забезпечення 
соціальних потреб наступних поколінь; 

 умови для  особистісного розвитку та збереження здоров’я, повного 
розкриття творчого потенціалу на усіх рівнях 1. 

Важливим чинником сталого розвитку сільських територій є 
професіоналізація органів управління сільських громад. В Україні діють понад 
10 тис. сільських і селищних рад. Проте професійно-кваліфікаційний рівень їх 
працівників не відповідає вимогам часу: лише 60% з них мають повну вищу 
освіту, тільки 10% службовців підвищують свою кваліфікацію протягом одного 
скликання місцевих рад. Тому необхідно створити та розвивати 
загальнодержавну систему підготовки й перепідготовки фахівців сільських 
органів місцевого самоврядування 2. 

Основоположним принципом державного управління розвитком 
сільських територій є розвиток на селі місцевого самоврядування, інститутів 
громадянського суспільства, всіх форм кооперації, підвищення участі 
сільського населення в прийнятті рішень, пов'язаних з доступом до природних 
ресурсів (земельних, водних, лісових), соціальних послуг, а також з 
перспективами розвитку сіл. Принципами реалізації державної регіональної 
політики повинні стати зменшення рівня територіальної диференціації 
економічного розвитку територій та соціального забезпечення громадян, 
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забезпечення здатності територіальних громад та органів місцевого 
самоврядування в межах, визначених законодавством, самостійно та 
відповідально вирішувати питання соціально-економічного розвитку. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 
Економічний розвиток національного господарства обумовлений 

процесами трансформації та глобалізації світового виробництва. Наслідком 
переходу Української промислової інфраструктури є повна структурна 
перебудова. Раціональність та ефективність розподільчих процесів при 
формуванні інфраструктур галузевого виробництва забезпечує позитивний 
результат та визначає економічну сутність формування промислової 
інфраструктури. Під час модернізації Української економіки державне 
регулювання характеризується недостатньою керованістю чи реакцією 
промислової інфраструктури на реформи. 

Узагальнити теоретичні тенденції економічного розвитку національного 
господарства, визначити сутність формування промислової інфраструктури та 
ефективне її використання.  

Наукове дізнання окремого напряму дослідження в рамках економічної 
сутності формування регіонів та відповідних промислово-інфраструктурних 
комплексів, в умовах трансформацій економіки зустрічається серед таких 
фахівців, як О. В. Антонець, Л.Г. Ахтариева, О.В. Васильєв, О.І. Дацій. Б.М. 
 Данилишин, Г.О. Эпішенкова, В. К. Збарський, Ф. Д. Заставний, Б.Х. 
 Краснопольський, М.Х.  Корецький, В.П. Красовський, М.П. Комаров, И.М. 
Маєргойза, Н.Н. Некрасов, В.Ф. Павленко, О.Є.  Соколова, М.А. Хвесик, 
С. А. Шарапов, С.А. Юрченко та ін. Водночас невирішеним аспектом загальної 
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проблеми залишається подальше вивчення питання результативності діяльності 
та ефективності управління інфраструктурним комплексом, економічна 
сутність на різних рівнях формування промислової інфраструктури, зокрема на 
промислових підприємств України.  

Перед усім економічна теорія сьогодні, до природних наук, використовує 
методологію, що забезпечує можливість одержання результатів які допускають 
спростування і перевіряє їх за допомогою ґрунтовних статистичних методів. 
Економічна теорія наголошує на трьох основних чинниках: 

1. Економісти використовують у своїх моделях раціональних 
індивідів,поведінка яких підлягає максимізації. 

2. Економічні моделі будуються з строгим усвідомленням важливості стану 
рівноваги як невід’ємної частини будь якої теорії. 

3. Зосередження уваги на понятті ефективності спонукає ставити 
запитання,які ігнорують інші суспільні науки [5, c. 105].  
Погляд наукового сприйняття кожної сфери виробництва визначає 

пріоритетні напрями та економічну сутність в формуванні економічно 
обґрунтованої стратегії організації промислових інфраструктур виробництва. 
Зокрема в «Роль науково-технічної і промислової політики держави у 
формуванні нової політики моделі національної конкурентоспроможності» Т.П. 
Вахненко зазначив, що імітація  та адаптація може стати ключовим моментом в 
розв’язанні проблематики у формуванні промисловості. Огляд заданої тематики 
дослідження окреслює проблематику та актуальність певних елементів 
економічної сутності формування промислової інфраструктури, але не 
вирішаючи їх.  

У процесі формування локальних промислових комплексів, що 
розвиваються в умовах високого рівня урбанізації та концентрації населення 
виникають додаткові фактори зростання економічної ефективності їх 
функціонування. Вони отримали назву вузлового та агломераційного ефектів. 
Підприємства промислового вузла  зазначав Ю.Г Саушкін мають бути 
максимально пов’язані між собою в техніко-економічному значенні – одне 
підприємство може переробляти сировинну і напівфабрикати іншого. 
Використовуючи відходи виробництва, виробляти устаткування частини машин 
деталі для підприємств вузла. Агломераційні утворення мають характер 
емерджентної системи  і створюють додатковий соціально економічний ефект. 

Найбільш розповсюджена в світі та в Україні така форма організації  виду 
комерційного сільськогосподарського виробництва як агробізнес. Сюди 
входять підприємницька діяльність у виробництві засобів виробництва для 
сільського господарства, а також агропромислові об’єднання. Підприємства 
створені на базі сільськогосподарський підприємств, які мають переробні ланки 
а також потужності зі зберігання, реалізації. Інфраструктура агробізнесу є 
галузями промисловості які створюють ефективні умови для функціонування 
сільськогосподарських та переробних підприємств. Інфраструктура агробізнесу 
зосереджена на сферах виробництва та соціальному та ринковому середовищі 
[3, с.70]. 
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Комерційні сільськогосподарські підприємства регулюється сучасними 
нормативно-правовими актами. Т.В Лямцевой визначено поняття виробничо-
господарської діяльності сільськогосподарських комерційних підприємств як 
урегульований нормами аграрного та інших галузей права суспільних відносин, 
спрямоване на самостійне, систематичне виробництво на умовах 
самофінансування і самоокупності. Зазначений підхід відображає окремі 
особливості  правового становища  сільськогосподарських підприємств, 
зумовлені специфікою основного виду їх діяльності [4, с.4].  

Сприйняття економічної сутності формування промислової 
інфраструктури сільського господарства охоплює наукове дізнання кожного 
структурно-галузевого елемента. Науковий та інноваційний потенціал в 
аграрному секторі України розподіляється між 126 науковими установами та 
їхнього персоналу. Деякі з них з формовані спеціальними фондами для 
забезпечення передумов кардинальних зрушень. Прикладом такого формування 
є встановлення на базі Національного наукового центру «Інститут аграрної 
економіки» та відповідних структурних підрозділів інших науково-дослідних 
підрозділів «Агро економіка». До ключових розробок центру належать проекти 
законодавчих актів, що мали прискорити інноваційні, інвестиційні процеси під 
час початкових кроків до формування промислової інфраструктури сільського 
господарства [1, c. 893]. 

Отже використання науково технічного потенціалу національного 
господарства дозволить розв’язати економічні проблеми.  Об’єднання 
інституційної інфраструктури аграрного сектору з вже існуючою промисловою 
інфраструктурою окреслить ефективне та раціональне функціонування 
національного господарства  

Висновки: Розглянуто наукові погляди стосовно економічної сутності 
формування промислової інфраструктури. Узагальнення наукових поглядів 
стосовно ефективного та раціонального функціонування промислової 
інфраструктури.  Витікаючи наслідки такого дослідження дають змогу 
окреслити перспективні напрями подальшого розвитку національного 
господарства. 
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ПАКТ ПРО СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗРОСТАННЯ: ЦІЛІ ТА МЕХАНІЗМИ 
РЕАЛІЗАЦІЇ 

 
Європейський пакт про стабільність і зростання мав за мету консолідацію 

бюджетної політики в рамках Європейського монетарного союзу і підготовку 
держав-членів до введення в обіг єдиної валюти. Також він мав вдосконолати 
механізм регулювання, який був започаткований Маастрихтським договором, 
де зазначалося про 3% ліміт бюджетного дефіциту від ВВП і 60% ліміт 
державного боргу від ВВП. Основними положеннями пакту були: 

1) досягнення державами-членами середньострокових цілей, які б мали за 
мету збалансування бюджету, або отримання профіциту, таким чином, 
дозволяючи країнам поважати 3% ліміт дефіциту навіть у випадку 
економічних криз; 

2) оскільки пакт визнає, що у випадках гострої і тривалої рецесії держави-
члени можуть зазнати труднощів з утриманням держдефіциту нижче 3% 
ліміту, він передбачає певні «виняткові» і «тимчасові» умови, за якими на 
країну-порушника умов пакту не будуть накладатися санкції; 

3) «винятковість» передбачає падіння реального річного ВВП щонайменше 
на 2%. Тим не менш, падіння ВВП менше ніж на 2% також може 
вважатися «винятковим», якщо спеціальне розслідування виявить цей 
факт. В такому випадку падіння реального річного ВВП має відбутися 
щонайменше на 0,75%; 

4) «тимчасовість» передбачає наявність вищезазначених «виняткових» умов 
і на їхнє врегулювання дається один рік, щоб в наступному році 
держдефіцит знову був нижчий за 3% ВВП; 

5) введення в дію попереджувального механізму, згідно з яким держави-
члени зобов’язані надавати Європейській комісії свої стабілізаційні 
програми з вищезазначеними середньостроковими цілями. ЄК досліджує 
ці програми і дає рекомендації по їхньому вдосконаленню; 

6) держави-члени, які все-таки порушули 3% ліміт, мають одразу розпочати 
діяльність з врегулювання свого держбюджету, якщо вони хочуть 
уникнути задіяння санкцій; 

7) визначення розміру санкцій передбачає застосування фіксованого 
компоненту і змінного компоненту. Фіксований компонент має вигляд 
безприбуткового депозиту розміром 0,2% від ВВП, а змінний компонент 
дорівнює 1/10 різниці між 3% лімітом і наявним дефіцитом. Санкції не 
можуть перевищувати 0,5% від ВВП. Якщо протягом 2 років дефіцит і 
досі перевищуватиме 3% ліміт, тоді безприбутковий депозит 
перетворюється у штраф, який підлягає конфіскації [1, c.342].  
Різні експерти, досліджуючи даний пакт, дійшли висновку, що він 

фокусується винятково на бюджетному балансі, як основною робочою змінною 
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для досягнення і втримання бюджетної дисципліни. Така увага викликала 
критику на політичних дебатах Європейської комісії, де противники 
стверджували, що ризики нестабільності більше корелюються з високим рівнем 
боргу, якому було приділено мало уваги. І хоча в пакті говориться про 
ефективний механізм моніторингу за фіскальною ситуацією в ЄС і навіть 
необхідного механізму санкціонування в разі порушення даних умов пакту, 
існує досить значна кількість експертів, які виражають сумніви щодо 
зазначених переваг пакту. Вони визнають, що пакт може частково досягти 
бажаної фіскальної дисципліни, але стверджують, що це досягається за рахунок 
обмеження бюджетної гнучкості в час, коли це саме те, чого бюджет найбільше 
всього потребує [2]. На додаток, інші критики стверджують, що уряди єврозони 
мали б вирішити проблеми, що стосуються самого функціонування ЄМС, 
структурну жорсткість Європейського ринку праці, замість спроб досягнення 
подальшої фіскальної консолідації. На думку М.Дулі, фіскальна дисципліна і 
еластичність є взаємодоповнюючими і водночас незалежними складовими 
бюджетної політики в ЄМС [3]. Щойно країни досягнуть бюджетної позиції 
близької до балансу, або навіть профіциту, згідно з механізмами пакту, 
з’явиться достатньо місця для функціонування автоматичних стабілізаторів 
економіки. Стабільний бюджетний стан в «нормальні» часи є необхідним для 
створення місця для автоматичних стабілізаторів в «погані» часи. Також 
ефективність такої бюджетної політики є вищою лише у випадках слабких 
фіскальних дисбалансів, а тому основою досягнення балансу має бути належне 
функціонування саме автоматичних стабілізаторів, а пакт просто створить 
необхідні умови для їх функціонування.  

Втім, існують сподівання, що даний пакт еволюціонує з більш негативної 
координації і попередження порушень бюджетної дисципліни до більш 
позитивної форми координації, спрямованої на досягнення оптимального 
фіскального стану у всьому ЄМС.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ВИНАГОРОД В 
ЕКОНМІЧНО-РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ  

 
Індивідуалізація заробітної плати як кінцева мета досягається перш за все 

за рахунок використання її гнучких систем та нових підходів до формування 
систем винагород та матеріального стимулювання, мотивацій працівників. 

У зв'язку з цим керівникові слід пам'ятати, що кожній людині потрібен 
свій особистий стимул для досягнення успіху. Це один з чинників, без якого 
мотивація стає неефективною. Більшість співробітників шукають на роботі 
перш за все захищеності. Це включає такі аспекти, як чітка посадова інструкція 
та сприятливі умови праці, розуміння, сприйняття вимог та критеріїв оцінки, 
визнання і пошана, робота з лідером, який уміє приймати правильні рішення.  

Існують наступні стимулюючи системи, які є найбільш поширеними  в 
Європі. 

1. Комісійні — один із способів підвищення зацікавленості 
співробітників. Він ефективний лише тоді, коли вірно розроблений — 
безпосередньо пов'язаний з виконуваною роботою та її результатами,  легко 
розраховується. Комісійні повинні виплачуватися регулярно — кожного місяця, 
а не раз на квартал, і мають бути значною надбавкою до родинного бюджету 
працівника.  

2. Премія — також досить поширений спосіб мотивації, але він може 
розглядатися як індивідуальне право кожного незалежно від результатів роботи 
компанії. Колективні премії не завжди мотивують кожного співробітника 
окремо, і дуже часто саме через віддаленість  мети в часі співробітники не в 
змозі підтримувати рівень виконання роботи, необхідний для виплати премії.  

3. Пенсії. Цей привілей значно менше цінується молодими 
співробітниками і тому не завжди є мотивуючим чинником.  

4. Відпустки і свята. Мотивувати можуть як тривалість відпустки, так 
і її дати. Тривалість відпустки може збільшуватися залежно від стажу роботи в 
компанії. Відрядження може поєднуватися з відпусткою (таким чином, 
компанія оплачує квитки в те місце, куди співробітник сам не зміг би дозволити 
собі поїхати).  

5. Умови самої роботи. Намагатися стимулювати людину, що 
знаходиться не на своєму місці, завжди важко. Надати співробітникам 
можливість розвинути в собі нові навички та отримати нові знання можна 
шляхом організації робочих груп для виконання проектів або спеціальних 
завдань.  

6. Устаткування. Ноутбук, пейджер, мобільний телефон та інші 
технічні засоби, які можуть використовуватися також і в особистих цілях, 
представляють собою досить вагомі мотивуючі чинники.  
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7. Відповідальність. Більшість людей отримують задоволення від 
покладеної на них відповідальності. Вони можуть вважати це своєю власністю і 
пишатися результатом. Її передача не обов'язково повинна мати великі 
масштаби, але якою б не була відповідальність, вона породжує більш уважне 
відношення до методів роботи та її кінцевих результатів і, відповідно, 
спричиняє зростання продуктивності і ефективності, стимулюючи в той же час 
роботу в команді.  

8. Просування і зростання. Відчуття власного прогресу само по собі 
мотивує. Категорії та звання можна використовувати для створення рівнів у 
межах однієї посади, аби співробітники мали можливість постійного зростання.  

9. Визнання і заохочення — наприклад, вибір «співробітника місяця». 
Подібні заходи мають бути організовані так, щоб можливість виграти була у 
всіх. Якщо кожного разу це буде одна і та ж людина, — цей чинник перестає 
бути мотивуючим: незабаром команда зрозуміє, що переможець вже давно 
обраний, і в результаті інтерес і довіра до такої системи будуть втрачені [1, с. 
119-120]. 

В Європі та Америці для вирішення проблем відповідності ефективності 
діяльності співробітника і розміру отримуваної ним зарплати широко 
використовується система «Pay for Performance» (PFP) або «плата за результат». 
Під цим терміном мається на увазі вживання будь-яких способів оплати праці, 
при яких винагорода, що отримується працівником, залежить від 
індивідуальних та групових відмінностей у виконанні діяльності. Це 
виражається в системі гнучкої оплати праці, системі змінної оплати, системі 
"fat cat" [2, с. 145]. 

Компанія «Huolett Packard» оцінюючи працівника робить акцент на те, 
наскільки його діяльність виходить за межі повноважень. Для цього 
укладається щорічний баланс діяльності працівника, однією з найважливіших 
статей якого є здатність та бажання проявляти ініціативу або брати участь у 
заходах, які не мають жадного відношення  до виконуваних обов’язків, але 
вкрай необхідні для досягнення загальних цілей фірми. Під час оцінки 
працівника здійснюється суворий контроль за тим, щоб виконання додаткових 
обов’язків не суперечило прямим обов’язкам працівника. 

В компанії «Saft» (Франція) в якості спеціальних критеріїв оцінки 
використовуються схильність працівника проявляти «командний дух», та його 
бажання і здатність аналізувати ситуацію та обирати напрямки діяльності 
згідно з інтересами всього колективу; відношення до працівника в його 
колективі; ступінь  сприяння результатам роботи колективу в цілому за рахунок 
власних зусиль; сприяння роботі інших підрозділів та колективів; передача 
знань, умінь, навичок та досвіду [3, с. 227]. 

В Сполучених Штатах, наприклад, основними програмами, які сприяють 
підвищенню мотивуючого ефекту являються наступні: програми, орієнтовані на 
залучення працівників в управління виробництвом (participative management); 
програми, покликані реконструювати сам процес праці (розширення набору 
обов'язків, виробнича ротація працівників тощо); методи морального і 
матеріального стимулювання і ін.  
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В США та Канаді розмір винагороди працівника залежить перш за все від 
результатів його діяльності. Механізм стимулювання в рамках основної 
заробітної плати (яка набула функцій преміального заохочення) передбачає два 
важливих елемента: диференціацію окладів з урахуванням якісних 
відмінностей в праці; диференціація індивідуальної оплати в межах розряду або 
посади в залежності від трудових досягнень, особистих та ділових якостей на 
основі періодичної атестації (на підприємствах США атестації проводяться 
систематично, оклади переглядаються щорічно майже у 90% працівників) [4, с. 
205]. 

Для українських підприємств є корисним вивчення зарубіжного досвіду 
трудової мотивації, оскільки з врахуванням існуючої специфіки в економічному 
розвитку держави, менталітету українського народу, а також внутрішнього і 
зовнішнього середовища представляється реальним впровадження багатьох 
елементів, які з успіхом використовуються за кордоном для стимулювання 
персоналу. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В 
УКРАЇНІ  

 
В умовах ринкової економіки розвиток підприємств неможливий без 

залучення та ефективного використання інвестицій, адже власних коштів не 
вистачає для задоволення зростаючих потреб та збереження конкурентних 
позицій на ринку.  

Світовий досвід свідчить, що важливу роль у трансформації 
господарського механізму, інтенсивності його структурної перебудови відіграє 
розвиток венчурного інвестування. Тому в українській економіці необхідно 
використання досвіду венчурного фінансування під час формування нового 
науково-технічного рівня господарського механізму економіки країни. Це 
пояснюється тим, що технологічне оновлення і науково-технічний розвиток 
нашої держави – єдиний спосіб для виходу з кризового стану. 

Венчурне інвестування – це довгострокові ризикові інвестиції приватного 
капіталу в акціонерний капітал новостворених малих високотехнологічних 
перспективних компаній, орієнтований на розробку і виробництво 
наукомістких товарів, для їх розвитку та розширення з метою отримання 
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прибутку від приросту вартості вкладених коштів. Об’єктом венчурного 
фінансування є створення підприємства, розроблення технології і початкової 
маркетингової стратегії нового товару, запуск комерційного виробництва, 
розширення, придбання виробничих потужностей іншого підприємства і 
продаж самого підприємства [1, с. 27]. 

Венчурне інвестування стало одним з найефективніших інструментів 
впровадження прикладних інноваційних розробок в світі. До появи венчурного 
капіталу в світі були відомі кілька джерел фінансування малого та середнього 
бізнесу: банківський капітал, великі корпорації і компанії та заможні люди, що 
готові вкладати значні кошти в ризикову справу. Ключовими гравцями на 
світовому ринку венчурного капіталу є США, ЄС та Китай, який, починаючи з 
2000 року, показує активну динаміку розвитку венчурної індустрії. Венчурне 
фінансування в США спрямовується в основному в сферу біотехнологій (17,5 % 
від загальної суми коштів, що витрачаються на ризикові проекти), програмного 
забезпечення (14,4 %), розробки медичного обладнання (11 %). 

Сьогодні Україні, як і 8–10 років тому, для нормального розвитку 
необхідно як мінімум $80–100 млрд. додаткових інвестицій, а прямих 
іноземних – щонайменше $40 млрд. За показником обсягу інвестицій на одну 
особу населення Україна значно відстає від країн Європи, зокрема від Чехії – у 
32 рази, Угорщини – в 30 разів, Польщі – у 21 раз, від Болгарії й Румунії – в 10 
– 12 разів, що свідчить про її низьку конкурентоспроможність на ринку 
капіталів [2, с. 50]. 

За оцінками експертів, для ефективного функціонування економіки обсяг 
щорічних інвестиційних вкладень тільки на відновлення основних фондів 
повинен становити 20–25% від ВВП, а в Україні він приблизно 15%. Як 
відмічають фахівці, для досягнення стабільного приросту ВВП щорічний 
приріст інвестицій на кожен відсоток приросту ВВП має становити 2,3–2,8% [3, 
с. 48]. 

Стримують активний розвиток венчурного інвестування в Україні такі 
чинники: економічна і політична нестабільність; орієнтація економіки на 
інвестування розвитку виробництв, а не на активізацію інноваційної діяльності; 
відсутність чіткої інноваційної політики держави; відсутність розвиненої 
інноваційної інфраструктури; орієнтація на імпорт високотехнологічного 
устаткування, недостатня увага до розвитку власного науково-технічного 
потенціалу; недосконалість інструментів правового регулювання венчурних 
структур; відсутність економічної зацікавленості господарських суб’єктів у 
нових розробках, інноваціях. Тому, необхідно вдосконалювати політику 
розвитку венчурного інвестування в державі, надавати певні гарантії 
структурам венчурного капіталу, заохочувати сміливі ризиковані проекти, які б 
забезпечили конкурентоздатність держави на ринках новітніх технологій. 
Особливо це стосується тих регіонів, де є високий науковий потенціал та 
регіонів, де відбувається зростання малих підприємств у галузі науки та 
наукового обслуговування. В умовах скорочення бюджетних асигнувань на 
розвиток освіти і науки, венчурне інвестування може забезпечити реальні 
умови для збереження інтелектуального потенціалу нації.  
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Таким чином, для успішного розвитку венчурного інвестування в Україні 
необхідно: вчасно й ефективно надавати державну підтримку; звернути увагу 
на деякі особливості в законодавчому забезпеченні діяльності венчурного 
підприємництва; сприяти підвищенню прозорості венчурних фондів; створити 
інфраструктурну мережу на базі консалтингових фірм; сприяти розвитку 
фінансових інститутів і ринків, зокрема фондового; забезпечення розвитку 
міжнародного співробітництва в сфері інноваційної діяльності шляхом участі в 
міжнародних ярмарках, виставках, організації і проведення конференцій з 
інноваційної тематики, обміну інформацією, трансферу і тиражуванню 
інноваційних проектів. 
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ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 
 
Вступление России в ВТО вызывало массу возражений. В настоящее 

время этот вопрос достаточно бурно обсуждается в научных кругах. В данной 
статье мы намерены рассмотреть, что могло быть движущим мотивом и каковы 
последствия этого шага для экономики России. 

На сегодняшний день, членами Всемирной торговой организации 
являются уже 153 страны мира, и в ближайшие годы их число будет 
увеличиваться. Это означает, что практически всякое государство, 
претендующее на создание современной, эффективной экономики и 
равноправное участие в мировой торговле, стремится стать членом ВТО. 
Россия в этом смысле не является исключением. 

По мнению российского президента В.В.Путина, участие в ВТО дает 
стране множество преимуществ. Их получение и является в прагматическом 
смысле целью присоединения к ВТО. Конкретными целями присоединения для 
России можно считать следующие:  

- получение лучших, в сравнении с существующими, и не 
дискриминационных условий для доступа российской продукции на 
иностранные рынки;  

- доступ к международному механизму разрешения торговых споров; 
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- создание более благоприятного климата для иностранных инвестиций в 
результате приведения законодательной системы в соответствие с нормами 
ВТО; 

- расширение возможностей для российских инвесторов в странах-членах 
ВТО, в частности, в банковской сфере; 

- создание условий для повышения качества и конкурентоспособности 
отечественной продукции в результате увеличения потока иностранных 
товаров, услуг и инвестиций на российский рынок; 

- участие в выработке правил международной торговли с учетом своих 
национальных интересов; 

- улучшение имиджа России в мире как полноправного участника 
международной торговли. 

Как сказал в одном из интервью министр экономического развития и 
торговли Герман Греф: «Баланс прав и обязательств России при вступлении в 
ВТО должен способствовать экономическому росту, а не наоборот». 

Однако глава МВФ Кристин Лагард придерживается диаметрально 
противоположной позиции, открыто заявляя, что: «Россия не получит 
преимуществ от присоединения к ВТО», автор данного заявления ссылается на 
ряд показателей, которые мы изложим ниже. 

Вхождение России в ВТО приведет к уничтожению или резкому 
сокращению производства в большинстве отраслей промышленности. 
Особенно пострадает агропромышленный комплекс. Исследования показали, 
что только 10 % региональных предприятий (в основном, в сырьевой сфере) 
позитивно воспринимают идею вступления в ВТО. Остальные 90%, в силу 
своей неподготовленности, отсутствия опыта, и особенно изношенных 
мощностей, которые достигают сегодня до 70%, не выдержат конкуренции. 

По подсчетам некоторых аналитиков скоропалительное вступление в 
ВТО принесет России 30 млн. безработных и 40 тыс. закрытых предприятий. 
Это способно привести  к уничтожению 460 моногородов, которые зависят от 
одного завода или производства для предоставления рабочих мест и 
инфраструктуры. Потери Россией суверенитета и запрет промышленной 
политики.  

Меморандум ВТО от 19 марта 2001 постановляет, что национальные 
законы и регулирование стран можно отменить, если ВТО посчитает их «более 
обременительными, чем необходимо». Комиссия ВТО по урегулированию 
споров обладает правом вето на решения любого парламента или любого 
правительственного органа любой страны. Именно она решает, является ли тот 
или иной закон или правило «более обременительными, чем необходимо».  

Без повышения импортных пошлин вытеснить импорт с отечественного 
рынка будет практический невозможно. Это грозит поглощением или 
уничтожением отечественных финансовых институтов. Банковский и страховой 
сектор не выдержат конкуренции. Произойдет значительное увеличение оттока 
капитала и отсутствие дополнительных прямых инвестиций в Россию.  

В России при прочих равных абсолютно любой продукт труда 
значительно дороже по затратам на его производство и доставку к мировым 
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рынкам, а потому заранее неконкурентоспособен по соотношению цены к 
затратам. Исключение составляют только те товары, которые могут быть 
произведены только в России.  

Центральная Россия не может конкурировать с сельхозпроизводителями 
Восточной Европы без помощи со стороны государства. Россия держалась за 
счет импортных ограничений; их отсутствие может привести к тому, что 
дешевый импорт просто оккупирует весь наш рынок, соответственно упадут 
заработные платы российских сотрудников. К примеру, в Китае и Индии $40 – 
хорошая зарплата, а $200 может получать руководитель предприятия. 

Для российской экономики губительна отмена льгот по НДС для 
отдельных категорий продукции и понижению конкурентоспособности многих 
товаров, это приведет к резкому снижению платежеспособного (очень 
невысокого по западным меркам) спроса на отечественные и импортные товары 
среди населения России. Произойдет утрата энергополитического суверенитета 
России.  

Невозможность модернизации промышленности и консервация сырьевой 
модели экономики: к нам повезут товары, а не технологии. Нарастающая 
фрагментация и регионализация страны. 

Как следствие деградация социальной сферы, а именно к  
нерентабельности детских садов, ясель, школ, больниц и домов престарелых, и 
к их неминуемому закрытию «эффективными менеджерами». Произойдет 
нанесение ущерба информационной и национальной безопасности России, 
поскольку не была проведена серьезная инвентаризация российского 
регулирования оказания юридических услуг и услуг  патентных поверенных. 

Ущерб налоговой и валютной политики государства, так как, благодаря 
новым обязательствам России перед ВТО, создаются все условия для того, 
чтобы налоги платились не в России, а в иностранных государствах. 

Ослабление экологического законодательства, так как ВТО не признает 
международные договоры по защите окружающей среды. Право ВТО ставится 
выше экологического законодательства, а нарушение международных 
соглашений по защите природы не карается санкциями. Это приводит к тому, 
что международные соглашения по защите окружающей среды не имеют 
фактической силы. 

Ослабление защиты потребителей от воздействия 
генномодифицированных и злокачественных продуктов, поскольку правила 
ВТО не позволяют запретить их ввоз, а те государства, которые все же его 
запрещают, платят большие штрафы. 

По данным Всемирного банка выгода зарубежных игроков в 10 раз будет 
больше, чем отечественных. Эксперты Всемирного банка утверждают, что 
«прямые иностранные инвестиции, вероятно, могут повлечь спад производства 
в компаниях, находящихся в собственности россиян». 

Расчеты Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН 
подтверждают, что от вступления в ВТО Россия будет терять 1% ВВП, или 7,2 
млрд. долл. в год. Ученые Российской академии сельскохозяйственных наук 
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подсчитали, что после вступления в ВТО только российский Агропром будет 
терять 4 млрд. долл. ежегодно. 

По данным, опубликованным в журнале «Эксперт», Россия, вступая в 
ВТО, отдаст иностранцам вчетверо больший объём рынков, чем получит шанс 
отвоевать у них; в годовом выражении — 90 миллиардов долларов против 23, 
т.е.  на один предполагаемый доллар выигрыша РФ от вступления в ВТО 
придется вчетверо больше потерь нашей экономики. 

По словам вице-президента Российской академии сельскохозяйственных 
наук Ивана Ушачева, вступление России в ВТО приведет к снижению ее доли в 
мировом экспорте еды до 1 % и увеличению импорта на 2,3 %. Это значит, что 
Россия будет покупать больше, чем продавать, на 7,3 миллиарда долларов. 

Бедность в странах, которые вошли в ВТО, выросла. Доля развивающихся 
стран в мировой торговле — несмотря на обещания перед вхождением в ВТО 
— не только не выросла, но в некоторых случаях и упала. 

Известный западный экономист Фридрих Лист установил следующий 
закон: «Повсеместное и тотальное установление принципа свободной торговли, 
максимальное снижение пошлин и способствование предельной рыночной 
либерализации на практике усиливает то общество, которое давно и успешно 
идет по рыночному пути, но при этом ослабляет, экономически и политически 
подрывает то общество, которое имело иную хозяйственную историю и 
вступает в рыночные отношения с другими более развитыми странами тогда, 
когда внутренний рынок находится еще в зачаточном состоянии». 

Ни в одной стране мира вступление в ВТО не вызвало бурного подъема 
экономики, технологического рывка или ускорения вожделенной 
модернизации. 

Против вступления России в ВТО выступали: аграрии, машиностроители 
(автомобилестроение, подшипниковой промышленности, тракторного и 
сельскохозяйственного машиностроения и т.д.), грамотные экономисты, 
ученые, общественные деятели, мелкий и средний бизнес, т.е. практически все 
слои общества. 

В России нет сильной национальной банковской системы, способной 
давать большие кредиты надолго и под низкие проценты, отсутствует четкая  
промышленная политика. Нет полноценной Национальной инновационной 
системы. Нет реальной борьбы со всеразрушающей коррупцией. Нет 
дееспособного и эффективного правительства. 

В данный момент истории вступление России в ВТО – это просто 
подпись политиков под согласием страны на саморазрушение. Россия сейчас 
нуждается не в экспансии, а в защите и восстановлении внутреннего рынка. 

Следовательно, вступление России в ВТО нарушает 7-ю статью нашей 
Конституции, которая говорит, что: «Российская Федерация – социальное 
государство, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ) 

 
Продукция любого вида на рынке приобретает форму товара, который 

конкурирует на том же рынке с аналогичными товарами. Факт продажи 
позволяет сделать заключение о ее конкурентоспособности, а количество 
продаж об уровне конкурентоспособности. В научной литературе существует 
множество определений этого экономического термина, обобщение которых 
позволяет обозначить конкурентоспособность товара как его способность 
конкурировать с другими аналогичными товарами посредством 
потребительских, ценовых и качественных характеристик, которые 
обеспечивают ему конкурентные преимущества и предпочтения покупателей.  

Конкурентоспособность продукции (товара) – многофакторная категория 
и существует много методических подходов к определению ее количественного 
уровня, что представлено в научных работах различных авторов, например. 
Г.Л. Азоева, В.Е. Голубкова, И.М. Лифиц, М. Портера, Ф. Котлер. 

Поэтому целью тезисов явилось раскрытие и обобщение методических 
особенностей оценки конкурентоспособности продукции (товаров). 

К основным методам оценки конкурентоспособности продукции (товара) 
относятся дифференцированный, комплексный и смешанный метод в рамках 
квалиметрического подхода [1, с.102]. 

Дифференцированный метод оценки конкурентоспособности основан на 
сопоставлении единичных параметров анализируемой продукции (товаров) с 
аналогичными параметрами продукции (товаров) конкурентов. Он позволяет 
лишь констатировать факт конкурентоспособности анализируемой продукции 
или наличие у нее недостатков по сравнению с товаром – аналогом и может 
использоваться на всех этапах жизненного цикла продукции, особенно при ее 
сравнении с гипотетическим образцом. Однако дифференцированный метод 
не учитывает влияния на предпочтения потребителя при выборе товара 
весомости каждого параметра. 

Комплексный метод оценки конкурентоспособности основан на 
применении комплекса показателей: групповых, обобщенных, интегральных 
или сопоставлении полезных удельных эффектов анализируемой продукции и 
образца. При этом осуществляется подсчет групповых показателей по 
нормативным, техническим и экономическим параметрам и рассчитывается 
интегральный показатель конкурентоспособности продукции относительно 
образца-изделия или группы образцов [2 c.2]. 

Смешанный метод оценки конкурентоспособности основан на 
совместном применении единичных и комплексных (интегральных) 
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показателей. При этом методе часть единичных параметров объединяется в 
группы и для каждой группы определяется соответствующий комплексный 
групповой показатель. Наиболее важные параметры допускается не 
объединять в группы, а применять при дальнейшем анализе как единичные. 
На основе получаемой совокупности единичных параметров и групп 
параметров проводится оценка конкурентоспособности продукции 
дифференциальным методом [3]. 

Р.А. Фатхутдинов предлагает оценивать конкурентоспособность товара 
с использованием четырех методик [4 с.279]. 

1) как соотношение эффективностей анализируемого и конкурентного 
образца, используемого на данном рынке, скорректированного на 
коэффициенты, учитывающие конкурентные преимущества; 

2) оценка по системе 11111-55555, без учета весомости факторов, 
конкурентоспособность товара определяется как сумма балов по каждому 
фактору; 

3) при экспертной оценке конкурентоспособности товара, используется 
оценка конкурентоспособности с учетом весомости факторов: создание 
экспертной группы; сбор и обработка исходных данных, оценка 
конкурентоспособности товара экспертной группой; 

4) анализ конкурентоспособности товара по многоугольнику и 
экспертному методу. Многоугольник конкурентоспособности позволяет 
наглядно представить, но не оценить положения конкурентов. Он строится по 
любой группе показателей, в любой области, но только одного уровня 
иерархии.  

Лифиц И.М. дает следующую классификацию методов оценки 
конкурентоспособности товаров: органолептические, регистрационные, 
измерительные, экспериментальные, расчетные, социологические, 
экспертные, статистические, аналитические, маркетинговые методы 
применяются при оценке единичных критериев конкурентоспособности. 
Прямые и косвенные методы используются исходя из номенклатуры 
критериев. Прямые методы используют как минимум качество и цену, а 
косвенные один из двух основных критериев – качество или цену. Методы, 
применяемые на стадиях проектирования и изготовления продукции, 
реализации и эксплуатации используются исходя из жизненного цикла 
продукции. Графический метод заключается в сопоставлении числа 
потребителей, проявивших свое отношение к товару на четырех этапах: 
осведомленность, формирование мнения о товаре, пробная покупка, повторная 
покупка. Матричные методы предусматривают: комплексную оценку 
конкурентоспособности с использованием совокупности групповых критериев 
– товарных, сбытовых, рыночных, производственных; градацию уровня 
коммерческого успеха; характеристику признаков по каждому единичному 
критерию анализируемого товара для отнесения к одной из групп. В качестве 
расчетных методов широко применяется метод средневзвешенного 
арифметического. Комбинированные: расчетно-матричные, расчетно-
графические методы. Особенностью расчетно-графических методов 
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заключается в том, что относительные показатели сравниваются не с одним 
аналогом-лидером, а с множеством аналогов. Расчетно-графический метод 
устанавливается по результатам статистической обработки данных о ценах на 
рынке конкретного вида товара [5 с.267]. 

На современном этапе не существует универсального метода определения 
уровня конкурентоспособности, поскольку каждая продукция (товар) 
отличается от другой, имеет свою специфику, а также потребительские 
требования у каждого потребителя продукции свои. И поэтому, выбирая метод 
оценки конкурентоспособности нужно исходить из особенностей продукции 
(товаров) разного назначения и специфики спроса не нее. 

Для предприятий торговли, ассортимент которых весьма широкий, 
оценка конкурентоспособности имеет свою специфику. С одной стороны 
необходимо закупать товары с высоким индексом конкурентоспособности по 
отношению к другим аналогичным товарам. Но, с другой стороны, товары 
данной и разных ассортиментных групп тоже конкурируют между собой. 
Каждый из них имеет разную вероятность быть приобретенным покупателем и 
торговое предприятие не имеет возможности сформировать программу продаж 
из товаров, имеющих одинаковые предпочтения и вероятность продажи за 
определенный промежуток времени.  
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ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ В УКРАЇНУ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 
 

Знання щодо інвестицій стають більш насиченими. Якщо десь ще  десять 
років тому більшість українських чиновників розуміли інвестиції лише як 
капітальні вкладення, що забезпечують ріст та оновлення основних фондів, а 
директори підприємств – як фінансову підтримку або безвідсоткові кредити, що 
не повертаються, то тепер їхні уявлення вже стали ближчими до класичного 
розуміння інвестицій як процесу створення нового капіталу, що вимагає витрат 
фінансових ресурсів і призводить до змін у запасах капіталу. Та й сам термін 
"капітал" уже не викликає негативних асоціацій, поступово охоплюючи не 
тільки основні засоби та товарно-матеріальні запаси, а й усі види активів, 
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включаючи інтелектуальний капітал, частково обрахований як нематеріальні 
активи, та фінансові інструменти, що підтверджують боргові зобов'язання або 
корпоративні права включно з правом купити чи продати свою частку 
власності. 

На сучасному етапі розвитку Україна внаслідок трансформаційних 
процесів у минулому переживає період нестабільності та становлення 
економічної, правової та соціальної структур. Будь-які зміни подібного 
характеру не проходять без значних витрат ресурсів, а зміни в масштабі цілої 
країни мають потребу в залученні капіталів колосального масштабу.  

Інвестиції для України є одним із найважливіших засобів забезпечення 
виходу країни з кризи, досягнення реальних структурних зрушень в економіці, 
технологічного переозброєння, підвищення якісних показників господарської 
діяльності на мікро- та макрорівнях. Тому вивчення питань щодо залучання 
іноземних інвестицій в Україні є одним із найактуальніших завдань 
економічної науки. 

З цією метою Уряд України має забезпечити стимулювання процесів 
нагромадження й ефективного використання інвестиційних ресурсів відповідно 
до визначених пріоритетів економічного зростання, зокрема перспектив 
інноваційного розвитку. Передумовою для цього має стати макроекономічна 
стабільність, що сприятиме акумулюванню внутрішніх і зовнішніх ресурсів 
через підвищення довіри інвесторів до економічної політики та зменшення 
рівня ризику інвестування. 

У сьогоднішніх умовах господарювання, українська економіка не може 
забезпечити достатній рівень інвестування. Розвиток внутрішнього 
інвестування гальмується нерозвинутістю вітчизняного фондового ринку, а 
також станом банківської системи України. У результаті цього, питання 
залучення інвестиційних ресурсів із-за кордону є досить актуальними вже 
протягом тривалого періоду часу. Не зважаючи на це, ситуація з зовнішніми 
капіталовкладеннями теж складається не кращим чином і є наслідком 
несприятливого інвестиційного клімату та нестабільного законодавства. Хоча 
спостерігається тенденція до збільшення обсягів зовнішніх інвестиційних 
потоків, усе одно країна відчуває їх нестачу. [1] 

Відповідно до різних класифікаційних ознак виділяють багато видів 
інвестицій. Серед них дуже важливе місце на сучасному етапі розвитку України 
належить іноземним інвестиціям. Згідно з Законом України «Про режим 
іноземного інвестування» іноземні інвестиції - це цінності, що вкладаються 
іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до 
законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення 
соціального ефекту [2]. 

За період 2006 – 2010 років ключовими інвесторами за кількістю проектів 
в Україні були СІ1ІА (12%), Німеччина (12%), Росія (10%) і Франція (8%). 
Найбільшими інвесторами в Україну за обсягом інвестицій в 2010 році були 
країни ЄС (54%) та Росія (15,6%). У 2010 році вартість інвестицій із ЄС і Росії в 
абсолютному виразі у порівнянні з 2009 роком скоротилася. Відносини України 
з Росією є дуже важливими для стабільності інвестиційного клімату та 
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макроекономічного середовища країни. Зокрема, Росія є основним торговим 
партнером України і постачає країні більшу частку природного газу.[3] 

Однак, хвиля мирової економічної кризи збільшила рівень невизначеності 
України стосовно свого інвестиційного клімату, що призвело до обмеження 
ентузіазму інвесторів і підривало інвестиційний потенціал країни. За останні 
роки поєднання інфляції зі скороченням ВВП викликало занепокоєння 
інвесторів з приводу ділових можливостей в Україні. Ліквідність, хоч і 
покращується з роками незалежності, втім також викликає занепокоєння 
інвесторів, оскільки банки почали тільки умовно відновлювати корпоративне 
кредитування, обмежуючи таким чином можливості інвесторів та їх місцевих 
партнерів започатковувати бізнес. Щодо бізнес-клімату - корупція, затримки на 
митниці та затримки в поверненні ПДВ набули ще більш загрозливих 
масштабів. 

За даними Державної статистичної служби в 2011 році в економіку 
України інвестиції надійшли зі 128 країн світу. Іноземними інвесторами було 
вкладено 6,473 млрд. доларів прямих інвестицій, а прирiст таких вкладень в 
2011 роцi становив 4,56 млрд. доларів, що на 2,3% менше, нiж у 2010 роцi, про 
це йдеться у повідомленні Держстату. За даними відомства, обсяг унесених з 
початку інвестування в економіку України прямих іноземних інвестицій на 31 
грудня 2011 року становив 49,362 млрд. доларів, що на 10,2% більше обсягів 
інвестицій на початок 2011 року, та в розрахунку на одну особу становив 1084,3 
долара.  З країн ЄС унесено 39,411 млрд. доларів інвестицій (79,9% загального 
обсягу акціонерного капіталу), із країн СНД – 4,011 млрд. доларів (8,1%), з 
інших країн світу – 5,939 млрд. доларів (12,0%)", - сказано в повідомленні. [4] 

Станом на 1 січня 2012 року загальний обсяг прямих іноземних 
інвестицій, внесених в Україну (кумулятивно, починаючи з 1995 року), з 
урахуванням його переоцінки, втрат, курсової різниці, склав 49,36 млрд. дол. 
США, що в розрахунку на одну особу становить понад 1084,3 дол. США 

З вище сказаного, можна зробити висновок, що на даному етапі 
інвестиційна ситуація в Україні характеризується двома аспектами. З одного 
боку, спостерігаються позитивні тенденції: обсяг інвестицій поступово зростає. 
З другого, не можна не згадати того факту, що Україна все ще знаходиться в 
переліку країн, які мають найнижчу інвестиційну привабливість.  Україна все 
ще експортує товари з низькою вартістю, і 70% останніх припадає на країни 
колишнього СРСР. Цей факт свідчить про те, що ще не відбулося внутрішньої 
трансформації економіки України.  Одже, доки в Україні повністю не 
вирішиться ситуація з корупцією, «тіньовою» економікою, нестабільністю 
політичної та економічної ситуації в країні, перешкодами вади на шляху до 
притоку в країну іноземного капіталу, іноземні інвестори і надалі неохоче 
будуть вкладати гроші в українську економіку.  
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енд Янг» 

4. http://www.taxpayers.org.ua/articles/2614 Асоціація платників податків України АППУ  
 

Бохенко О.С. 
асистент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
 

ГОТОВНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО 
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

 
Високий рівень складності та невизначеності зовнішнього середовища 

стає причиною значної кількості проблем для ефективного функціонування 
підприємств та викликає необхідність у керівників обирати розвиток в умовах 
скорочення життєвого циклу продукції та зниження рентабельності. Для 
досягнення розвитку підприємство повинно володіти значними внутрішніми 
можливостями та бути здатним підтримувати взаємозв’язок із зовнішнім 
середовищем, тобто мати організаційний та економічний потенціал.  

Процес організаційного розвитку є об’ємний комплекс різних методик та 
заходів, щодо оцінки діяльності підприємства, виявлення проблем та 
визначення орієнтирів майбутнього розвитку. Ступінь готовності підприємства 
до розвитку є важливим фактором його організаційного розвитку.  

Автор А.В. Павлова  визначає ступінь готовності російських підприємств 
машинобудівного комплексу через застосування коефіцієнту значущості 
фінансово-економічних та технічних показників діяльності підприємства та їх 
відносної ваги. Також вона застосовує рівень потенційного опору персоналу [1, 
c. 1-11]. 

Ми пропонуємо визначати можливість проведення організаційного 
розвитку підприємства застосовуючи питому вагу складових розвитку та їх 
значущість для кожного підприємства окремо. Для визначення можливості 
проведення організаційного розвитку пропонуємо застосовувати рівень 
організаційного розвитку підприємства та готовність їх до проведення 
організаційного розвитку. Для цього необхідно провести наступні дії. 

1. Оцінити готовність підприємства на основі визначеного рівня 
організаційного розвитку підприємства. 

2. Кожній складовій присвоїти питому вагу його відносної значимості 
для підприємства. Для цього використовується експертна оцінка складових. 
Кожній складовій експерти присвоюють бал від 1 до 5. Порахувавши кількість 
балів кожної складової та розділивши на загальну кількість, ми отримаємо вагу. 
Таким чином, сума ваги складових буде дорівнювати одиниці. 

3. Для кожної складової встановлюється коефіцієнт значущості. Ця 
оцінка залежить від важливості даної складової в організаційному розвитку 
підприємства. Оцінка проводиться також за п’ятибальною шкалою: 5 – 
найбільш важлива складова і потребує розвитку, 1 – найменш важлива.  
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Оцінка відносної значущості кожної складової множиться на відповідний 
коефіцієнт значущості. У сумі це дає інтегральну оцінку готовності 
підприємства до проведення розвитку у даних можливих умовах. Максимальна 
оцінка готовності – 5, мінімальна, відповідно, – 1.  

Пропонуємо наступну шкалу рівня готовності до організаційного 
розвитку: від 0 – 1,66 – низька; від 1,67 – 3,32 – середня; 3,33 – 5,0 – висока. 

Використовуючи дану методичний підхід, пропонуємо формулу 
розрахунку рівня готовності підприємства до організаційного розвитку.  

  
Г = ПВ (ск) * КЗ (ск),  (1) 

 
де: Г – готовність підприємства до організаційного розвитку; 
ПВ (ск) – питома вага складової організаційного розвитку; 
КЗ (ск) – коефіцієнт значущості складової. 
Результати оцінки готовності досліджуваних підприємств приведені у 

таблиці. 
Таблиця 1 

Оцінка готовності машинобудівного заводу до проведення організаційного 
розвитку* 

Складові  
Питома вага, 

ПВ (ск) 

Коефіцієнт 
значущості, 
КЗ (ск) 

Результат, Г 

Ресурсно-збутова 0,19 5 0,95 
Операційна  0,17 5 0,85 
Кадрова  0,16 4 0,64 
Інноваційна  0,13 4 0,39 
Фінансова  0,14 3 0,42 
Капітало-грошова 0,21 3 0,63 
Оцінка готовності підприємства 3,88 

*     Джерело: складено автором  
 
Як свідчать дані таблиці ступінь готовності машинобудівного заводу 

визначена експертами становить 3,88 з 5 можливих, тобто рівень становить 
77,6%. 

Отже, для підвищення готовності та можливості проведення 
організаційного розвитку, ми пропонуємо комплекс заходів на основі концепції 
управління організаційним розвитком. Дана концепція дозволить мінімізувати 
негативні наслідки, що ослаблюють стабільність роботи підприємства. В 
основу концепції покладені принципи швидкого реагування на будь-які зміни з 
боку керівництва, системного аналізу організаційного розвитку складових, 
своєчасного виявлення змін, які можуть негативно вплинути на роботу 
підприємства.  

Література 
1. Павлова А. В. Позиционирование машиностроительного предприятия относительно 

успеха реализации изменений в условиях инновационно-технологической 

64



модернизации его производства / А. В. Павлова // Современ. экономика: пробл., 
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Львівська комерційна академія 
 

ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ІНФЛЯЦІЮ 
 

В статті досліджується  еволюція теоретичних  поглядів на інфляцію, 
класифікуються, систематизуються та аналізуються існуючі теорії. Робиться 
висновок  про необхідність теоретичного та методологічного  переосмислення 
феномену інфляції. 

У сучасній економічній науці не так багато принципових положень, щодо 
яких представники різних галузей мають єдину точку зору. Одним із них є те, 
що одна з найдошкульніших проблем сучасної економіки майже усіх країн 
світу-інфляція. 

І.Крупка дуже влучно зауважив, що з виникненням товарного 
господарства, появою грошей та товарно-грошових відносин таке явище як 
інфляція стає «надбанням» людства, своєрідною «хворобою» економіки 
окремих країн і регіонів, а в сучасних умовах з розвитком глобалізаційних 
процесів, набуває ознак епідемії, що надзвичайно швидко розповсюджується по 
всьому світі [1 , с. 58]. 

Вести пошуки шляхів її подолання , а саме соціально-економічні наслідки 
інфляції змушують економістів, як теоретиків так і практиків, знову і знову 
повертатися до вивчення природи, еволюції поглядів цього надзвичайного 
складного соціально-економічного явища. 

Актуальність цього дослідження визначається тим, що інфляція є однією 
з найгостріших проблем сучасного розвитку економіки  в багатьох країнах 
світу. Вона  підриває нормальне функціонування грошової системи, негативно 
впливає на процес товарного обігу, зумовлює підвищення цін практично на всі 
товари. Це веде до падіння рівня життя народу (особливо тієї його частини, яка 
має фіксовані доходи), посилює соціальну і політичну напругу в суспільстві, 
знижує мотивацію високопродуктивної праці, посилює страйковий рух, 
економічні втрати від якого негативно впливають на народне господарство і 
створюють умови для дальшого зростання інфляції. 

У дослідженні теорії інфляції накопиченні великі знання. Незважаючи на 
те, що сам термін з’явився  лише в другій половині ХIХ століття, задовго до 
цього було написано велику кількість наукових робіт, що містять основи 
дослідження даної теми. До числа найбільш відомих належать праці Д.Юма, Д. 
Рікардо, К.Маркса, що пояснюють процеси знецінення грошей. У зарубіжній   
практиці питання, пов’язані з розвитком інфляції, відображенні в працях С. 
Брю, С. Вейнтрауба, Х. Джонсона, Р. Дорнбша, Ф. Кейчан, Е. Клааса, Ф. Ларрі, 
А. Лейонхуфвуд, Л. Мізеса, Т. Мінса, Н.Менк’ю, Дж. Санса, А. Свобода, А. 
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Хайнса, Е. Хансена,  П. Хейне, Дж. Хеубеса, Р. Шмалензі, К. Шульца, Й. 
Шумпетера та ін. 

Теоретико-методологічні підходи до дослідження інфляції як економічної 
категорії викладалися в роботах цілого ряду економістів: Дж. Кейнса, Д. 
Макмантана, К. Макнонела, У. Нордхаус, А. Пігу, П. Саму-Ельсона, У. Філінса, 
І. Фішера, М. Фрідмена та ін.. 

Однак, незважаючи на значну увагу, приділену проблемі еволюції  
теоретичних поглядів на інфляцію, вона й надалі широко досліджується та 
розглядається в друкованих та електронних засобах інформації, у виступах 
політиків, економістів і політологів. 

Таким чином, метою статті є дослідження еволюції теоретичних поглядів 
виникнення такого феномену, як інфляція.   

Виникнення такого феномену, як інфляція прийнято пов’язувати мало не 
з першою появою грошового обігу. Причому феномен цей є універсальним. 
Інфляція іноді називають проблемою століття. Багато країн світу в результаті 
інфляційних криз зазнали хворобливу смугу розвитку, перш ніж вдалося 
привести економіку до стабільності. 

У світовій економічній науці є низка напрямів і шкіл, які неоднаково 
пояснюють причини виникнення інфляції. 

Економісти  XVIII-XIX ст. тлумачили інфляцію винятково як явище у 
грошовій сфері. Однією з найстаріших концепцій інфляції є кількісна теорія 
грошей , головний постулат якої-відоме твердження англійського філософа 
XVIII ст. Д. Г’юма про те, що будь-яка зміна кількості грошей в обігу веде до 
пропорційної зміни абсолютного рівня цін на товари і послуги [3, с.576]. У 
класичній формі кількісний причинно-наслідковий зв’язок між кількістю 
грошей в обігу і рівнем цін, на якому ґрунтується теорія інфляції, узагальнив у 
рівнянні обміну американець І.Фішер [4, с.402]. 

Марксистська теорія інфляція виходить з того, що золоті гроші не 
знецінюються. Згідно з цією теорією, інфляція виникає лише тоді, коли 
паперових грошей, які представляють в обігу золоті, випущено понад ту 
кількість золотих, яка потрібна для нормального товарообігу [2, с. 49]. 

Дж. М.Кейнс розвинув теорію інфляційного розриву, згідно з якою 
інфляція виникає тоді, коли сукупні видатки перевищують обсяг національного 
продукту. 

Натомість представники монетаризму стверджують, що єдиною 
причиною інфляції є надмірний темп приросту грошової маси порівняно з 
темпами зростання реального ВВП. Вони для недопущення інфляції 
пропонують дотримуватися у монетарній політиці так званого грошового 
правила. 

Монетаристи заперечують неокейнсіанські  заходи антициклічного 
регулювання, розглядаючи розвиток промислового циклу як зміну 
інфляції(піднесення) та дефляції(криза, спад). Звідси вони роблять висновок: 
оскільки інфляція призводить до збільшення промислового виробництва, то її 
потрібно підтримувати в помірних розмірах. Ця концепція тривалий час була 
панівною в економічній теорії і монетарній практиці. 
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Світова наукова думка в процесі еволюції сформувала такі концепції 
щодо причин зростання цін: 

 кількісна теорія,що декларує жорстку залежність динаміки цін від 
динаміки грошової маси; 

 концепція надмірного попиту, спричиненого немонетарними чинниками, 
обґрунтована Дж. М. Кейнсом; 

 концепція зростання грошових витрат виробництва (неокейнсіанців); 
 грошова теорія неокласиків(монетаристів) та ін. 

Таким чином, основна маса теорій не охопила інфляцію як комплексного, 
динамічного, багатофакторного та полі-структурного за своєю сутністю 
феномену, що стало на перепоні повноцінного  осмислення явища вченими-
теоретиками. Потреба в теоретичному та методологічному переосмисленні 
феномену інфляція  в економіці залишається нагальною і вимагає ґрунтовних 
досліджень. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ  
НА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Сьогодні фармацевтична галузь є однією з найбільш рентабельних та 

стабільних в Україні. Сьогодні в ній функціонують 108 підприємств-виробників 
лікарських засобів, близько 700 оптових фірм, 25583 аптеки, 15 наукових 
закладів, Національний фармацевтичних університет та 18 фармацевтичних 
факультетів Вищих медичних навчальних закладів.Отже, у фармації на цей час 
працює понад 350 тис. осіб. Але рівень якості персоналу у фармації 
залишається актуальною проблемою. Так, у аптечній мережі 28,8% працюючих 
мають вищу фармацевтичну освіту і 35% фахівців – середню спеціальну освіту. 
У хіміко-фармацевтичній промисловості всього лише 30% працівників мають 
вищу фармацевтичну освіту. Це обувлює необхідність впроваджувати дієві 
механізми управління персоналом та постійно здійснювати моніторинг 
кадрового потенціалу фармацевтичної галузі, досліджувати його тенденції та 
виявляти причини виникнення проблем. Темпи росту кадрового потенціалу 
різних галузей (за даними рекрутингового агенства АNCOR) наведені на рис. 1. 
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Отже, як свідчать результати аналізу, темпи росту кадрового потенціалу у 
фармації є недостатньої високими у порівнянні з іншимих галузями 
національної економіки. Все це дає можність окреслити існування низки 
проблем у сфері управління персоналом у фармацевтичному секторі Україні. 
Рівень плинності кадрів на фармацевтичному ринку перевищує 20%, серед 
основних причин плинності фахівці визначають: 

a) негативну ділову репутацію компанії – 86%; 
b) напружену атмосферу в колективі – 62 %; 
c) невисокий рівень заробітної плати – 62 %; 

 
Рис. 1. Темпи росту кадрового потенціалу різних галузей економіки  
 
d) конфлікти з керівниками – 61 %; 
e) недостатній рівень соціальної захищеності персоналу – 44 %; 
f) ненормований робочий день – 25 %; 
g) бажання змінити сферу діяльності – 23 %; 
h) зміна ТОП-менеджменту – 20 %; 
i) незручне місце розташування компанії – 12 %. 
У фармації також існує недостатня кількість фармацевтичних кадрів у 

сільскій місцевості; має місце «переманювання» крупними аптечними 
мережами компетентних спеціалістів з комунальних і невеликих приватних 
аптек; завищені фінансові очикування випускників фармацевтичних ВУЗів та 
фа-культетів (зарплатні очікування зросли на 15-20% у 2010 р. у порівнянні з 
2009); незначна відмінність в рівні заробітної платні між працівниками з 
середньою і вищою фармацевтичною освітою; ненормований робочий день 
спеціалістів фармації; недостатній рівень стимулювання персоналу у 
фармацевтичній галузі, внаслідок чого відбувається відтік кваліфікованих 
кадрів за кордон; достатньо високий відсоток персоналу із непрофільною 
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освітою на різних стадіях життєвого циклу лікарських засобів; нестача 
висококваліфікованих технологів, здатних працювати за стандартами GMP; 
біотехнологів та біоінженерів, хіміків-аналітиків, спеціалістів у сфері 
біоінформатики, наукових дослідників; фахівців з молекулярної біології, 
фахівців з проведення клінічних досліджень; компьютерного конструювання 
лікарських засобів та менеджерів різних рівнів (продакт-менеджмери, 
менеджери з продажу, HR-менеджери, проект-менеджери); логісти.  

Таким чином, одним із головних приоритетів в реалізації державної 
політики у фармацевтичному секторі охорони здоров’я України є 
удосконалення системи підготовки, перепідготовки, вдосконалення, атестації 
(сертифікації) персоналу відповідно до вимог GхP та раціонального їх 
розміщення, використання, чіткого визначення їх функцій, обов’язків, 
професійних вимог та освітнього рівня працівників, зайнятих у сфері 
створення, виробництва та реалізації лікарських засобів. Кадри, їх знання, 
кваліфікація, обов’язки і особиста відповідальність згідно з кваліфікаційними 
характеристиками, гарантують ефективність роботи підприємства та якість їх 
продукції. 
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АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОННИХ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ У МАРКЕТИНГУ ТА 

ЇХ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ 
 

На початку жовтня 2012 року Світовим банком було визнано, що Україна 
знаходиться у стані економічного розвитку та все ж займає сто тридцять сьоме 
місце за рівнем легкості ведення бізнесу в країні. Причинами цього є: низько 
кваліфікований персонал, неповне використання ІТ технологій, жорсткий 
контроль з боку держави над малими та великими підприємствами, 
використання традиційних простих каналів розподілу товарів та послуг. 

Сьогоднішній маркетинг намагається якнайдалі відійти від 
неефективного традиційного каналу розподілу, який складається з прямого та 
послідовного зв’язку між виробниками, оптовими та роздрібними торговцями, 
споживачами. Руйнівний ефект для цих каналів є слабка керованість та низька 
продуктивність взаємодії між учасниками. Найчастіше виникають певні 
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конфлікти, а  час, витрачений на іх вирішення дорівнює збиткам компанії та 
торговцям, незадоволеному попиту споживачів.  Задля стабілізації цієї ситуації 
сучасні маркетологи розширии поняття традиційного каналу розподілу, що 
робить систему збуту товарів примітивною, ввівши нове поняття — електронні 
канали розподілу. Із швидким розвитком Інтернету, електронні канали 
розподілу можуть змінити уяву щодо самого ландшафту структури розподілу та 
усю його сутність. 

 Відвідування магазинів, універмагів та торгівельних центрів може бути 
легко заміненим швидкими купівлями через мережу, що явно виокремлює  
багато позитивних сторін такого маркетингу. У людей зявилась чудова 
можливість більше не витрачати багато часу на візити до магазинів та переїзди 
від одного торгівельного центру до іншого.  

Однак, не дивлячись на високий рівень зручності здійснення покупок, 
мобільність та економічність шоппінгу он-лайн, маркетологи виділяють низку 
негативних рис електронних  каналів розподілу. Усі негативні та позитивні 
сторони  даної галузі маркетингової політики описано в табл. 1. 

Таблиця 1 
Порівняння негативних та позитивних сторін електронних каналів розподілу 

Позитивні риси Негативні риси 

Покупки робляться без виходу з дому. 
Споживач не має можливості побачити та 
оцінити товар до купівлі. 

Відсутня необхідність додаткових витрат 
грошей та часу на поїздки між торговими 
центрами. 

Існує вірогідність зараження комп’ютера 
вірусами через відвідування сайтів без 
ліцензії. 

Інтернет-каталог демонструє увесь товарний 
ряд, усі наявні бренди та марки товарів. 

Товар розміщений на веб-сторінці може не 
бути наявним на складі, що зумовлює 
затримку відправки. 

Можливість оплати заказу за допомогою 
електронних розрахунків, що забезпечує 
точність оплати та електронне 
підтвердження оплати у всіх системах. 

Недостатньо чітке пояснення щодо шляхів 
проведення оплати за обраний товар та 
способів його отримання. 
 

Опрацювання заказу та оплата займає лічені 
секунди. 

Володіння товаром настає через час його 
доставки. 

Найчастішу товари он-лайн представлені з 
нижчими цінами, ніж на ринках та у 
магазинах. 

Можливість неправдивого опису 
властивостей товару. 

Глобальність та масштаб охоплення 
зарубіжного ринку дають змогу споживачам 
придбати товари та послуги, створені за 
кордоном, що робить вільний доступ до 
товарів, не присутніх на вітчизняному ринку.

Інтернет-серфінг не є легко доступною 
діяльність для багатьох Інтернет-
користувачів, є недоступним для більшості 
людей літнього віку. 

 
Як ми бачимо, позитивні та негативні риси в електронних каналах 

розподілу складають суперечливу ситуацію в Інтернет просторі, оскільки вони 
не можуть мати абсолютний успіх через недовіру споживача до відсутності 
контакту як з товаром, так і з продавцем.  

Популярність електронних каналів розподілу у вигляді веб-майданчиків 
та он-лайн магазинів стрімко зростає через різноманітні шляхи вирішення вище 
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зазначених проблем. Неможливість контакту з товаром компенсується легкою 
політикою повернення товару з безкоштовною доставкою його вирбнику, у разі 
простого незадоволення ним або браку та пошкодженням під час перевезення. 
Товар може бути відправлений споживачу та доставлений наступного дня за 
допомогою оплати додаткової доставки останнім. Товар доставляється до 
дверей отримувача, який інспектує посилку та підписується у разі згоди на 
отримання. Існують також і операції оплати товарів на місці, після отримання їх 
та підтвердження свого заказу. 

В Інтернет мережі можна швидко розплатитися за допомогою різних 
Інтернет аккаунтів. В Україні такими зручними способами оплати товарів та 
послуг виступають системи  Portmone.com, iPay.ua, ПриватБанк, WebMoney, 
«Єдиний гаманець», «Інтеркаса», що працюють  цілодобово, без вихідних та 
свят. На міжнародному ринку найбільш розповсюдженими платіжними 
методами  є Інтернет аккаунти paypal, Wire Transfer та Bill me Later.  

Віртуальний торговий майданчик - це місце, де укладаються угоди між 
продавцем і покупцем, і здійснюється проведення фінансово-торгових 
транзакцій.  

Найбільш популярними торговими веб-майданчиками в Україні є: 
доставка квітів по Україні: flowers.ua, ff.ua, sunrose.com.ua; веб-магазини одягу: 
bonprix.ua, aukro.ua, shop.kiraplastinina.ua, yomoyo.com.ua; он-лайн магазини 
електронних та побутових технологій: bt.kiev.ua, rozetka.ua, comfy.ua; веб-
майданчики авто аксесуарів та деталей: exist.ua, zapchast.com.ua, olimpia-
auto.com.ua; книжкові магазини: litres.ru, bookzone.com.ua, yakaboo.ua; купівля 
та бронювання автобусних та авіа квитків: 711.ua, tickets.ua, air.pilot.ua;  
глобальні торгові мережі: GoogleStore, YandexMarket. 

Електронні канали розподілу все частіше зустрічаються на українському 
просторі та сприяють легшому просуванню товарів та послуг на ринку. 
Доступність Інтернет каталогів, огляд та порівняння цін на ринку, не виходячи 
з дому, економія коштів та часу на відвідування торгових центрів – все це 
зумовлено швидкою інтеграцією Інтернету в життя громадян. Маркетологи 
вбачають розвиток електронних каналів розподілу на ринку та на кожному 
підприємстві окремо додатковою умовою полегшення ведення бізнесу в країні 
та виведення України на новий рівень в економіці. 
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НЕМАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ ТА АКТИВИ ГЗК 
 

В сучасних умовах ринкових відносин в складі майна підприємств 
обов’язковим є вид активів, відмінною рисою яких є відсутність речової форми 
– нематеріальні ресурси (активи), під якими розуміють немонетарні засоби, що 
не мають фізичної, тілесної форми, визнаються об’єктом права власності 
юридичної чи фізичної особи, мають вартість і можуть бути ідентифіковані 
(відокремлені від підприємства), використовуються підприємством більше року 
і приносять власникові певну економічну вигоду, яку у світовій практиці 
називають роялті. Отже, роялті — це винагорода підприємства за використання 
або надання дозволу на використання нематеріальних активів (прав 
інтелектуальної власності). Формування повної інформації про стан активів і 
пасивів підприємства практично неможливе без інформації про нематеріальні 
активи.  

Необхідною умовою функціонування підприємства в умовах ринкової 
економіки є ефективне використання його нематеріальних ресурсів. 
Нематеріальні ресурси здатні відігравати суттєву роль у підвищенні 
конкурентоспроможності підприємств шляхом удосконалення можливостей 
щодо пропозиції та просування своїх товарів або послуг. За природою свого 
походження нематеріальні ресурси виникають або завдяки новим, унікальним 
знанням у будь-якій формі, або через рідкісність ресурсів (природну чи 
організовану). В обох цих випадках недостатність ресурсів (унаслідок 
унікальності чи наявності в обмеженій кількості) сприяє появі ренти. 
Використання таких ресурсів або робить їхніх власників єдиним виробником 
певної продукції, або забезпечує зменшення витрат проти інших виробників. 
Отже, нематеріальні ресурси багато важать у підвищенні 
конкуpентоспpоможності діючих підприємств. За умов насиченості ринку 
різноманітними товарами підпpиємство-виpобник повинно вдосконалювати 
можливості реалізації своїх товарів або послуг. Дійовим інструментом 
конкуренції у цьому разі може бути використання нематеріальних ресурсів.  

Нематеріальні ресурси – це складова частина потенціалу підприємства, 
здатна приносити економічну користь протягом відносно тривалого періоду, 
для якої характерні відсутність матеріальної основи здобування доходів та 
невизначеність розмірів майбутнього прибутку від її використання. 
Нематеріальні ресурси відображаються за активом балансу підприємств. Вони 
володіють, на свій розсуд розпоряджаються і користуються ними як будь-яким 
іншим об’єктом власності за умови, що ці дії не суперечать чинному 
законодавству. До них, як правило, відносять різні права підприємства, 
наприклад, право користування землею, виробничою площею, патенти (право 
на винахідництво), торгові марки, товарні знаки, авторські права. 
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В Україні однією з найважливіших та стратегічних галузей є 
гірничорудна промисловість. Особливістю підприємств цієї галузі є те, що у 
них є великі площі землі з відповідними запасами руди в користуванні на 
довготривалий період експлуатації родовища (більше 30 років). При цьому 
враховуючі те, що права власності на цю землю та надра у гірничорудних 
підприємств немає, в фінансовій звітності відповідні активи не відображаються. 
Але саме ці запаси є визначальними, що приносять основний дохід для цих 
підприємств, а отже, повинні обов’язково враховуватись в процесі оцінки 
ринкової вартості гірничорудних підприємств. Тому у складі активів необхідно 
врахувати вартість запасів руди. Для цього пропонується використовувати 
метод надлишкових прибутків, який традиційно застосовується при оцінці 
вартості ділової репутації підприємств. Відмінність полягає у тому, що при 
оцінці вартості запасів руди потрібно порівняти середньогалузеву 
рентабельність по гірничорудній промисловості не з фактичною 
рентабельністю досліджуваного підприємства, а з середньою рентабельністю по 
інших галузях промисловості. Очевидно, що у інших галузях відповідні запаси 
руди відсутні, тому перевищення рентабельності по гірничорудній 
промисловості може бути пов’язано, в першу чергу, з наявністю цих запасів. 
Традиційно в методі надлишкових прибутків використовується рентабельність 
активів. Найбільшу питому вагу серед джерел формування нематеріальних 
активів відкритого акціонерного товариства «Центральний гірничо-
збагачувальний комбінат» (як і інших гірничорудних підприємств регіону) до 
2000 р. мала кредиторська заборгованість, а протягом останніх років суттєво 
зріс вплив кредитів. Власний оборотний капітал у формуванні цих активів 
участі не брав. Період діяльності гірничорудних підприємств обмежений 
обсягом запасів руди. Отже, в даному випадку більш адекватним є метод 
непрямої капіталізації, який враховує зазначений період. При цьому для 
експрес-аналізу можна умовно прийняти, що надлишковий прибуток буде 
незмінним протягом усього періоду експлуатації родовища та визначати 
теперішню вартість ануїтету. Згідно даних Держкомстату України, у 2009р. 
рентабельність операційної діяльності підприємств добувної промисловості 
найбільша серед усіх інших галузей України та становить 12,6%. В той же час 
по інших галузях середня рентабельність операційної діяльності дорівнює лише 
1,5%. Це дозволяє досліджуваним гірничо-збагачувальним комбінатам 
отримувати суттєвий надлишковий прибуток, що в розрахунку на 1т руди 
складає в середньому по галузі 0,84 грн/т. 

З наведених розрахунків видно, що вартість підприємств гірничо-
збагачувальної галузі, визначена за показником скоригованої вартості 
нематеріальних активів, значно перевищує балансову вартість оцінюваних 
підприємств. Це пояснюється, в першу чергу, тим, що в фінансовій звітності 
підприємств не враховується вартість родовищ корисних копалин. Наявність 
таких активів підвищує інвестиційну привабливість галузі, та відповідно, 
ринкову вартість зазначених підприємств. Додатковим чинником підвищення 
вартості є можливість залучення безвідсоткових товарних кредитів. 
Негативним чинником збільшення ринкової вартості є наявність майже у всіх 
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гірничо-збагачувальних комбінатів додаткових зобов’язань перед акціонерами, 
що виникають у разі перевищення економічної амортизації над розміром 
фактично сплачених дивідендів. 

Таким чином, практиці господарювання відмічається зростання ролі 
нематеріальних активів. В управлінні нематеріальними активами велику роль 
відіграє їх оцінка, значення якої є дуже суттєвим з позиції результативності 
діяльності. Формування нематеріальних активів на практиці досить складна і 
комплексна задача. Це пов’язано не лише зі специфікою об’єкта управління, але 
і низьким рівнем розуміння сучасними керівниками необхідності здійснення 
такого управління, а також відсутністю діючого організаційно-управлінського 
інструментарію. Для України необхідність управління нематеріальними 
активами стає важливою складовою стратегічного менеджменту підприємства і 
тісно пов’язане з основними напрямами його діяльності, оскільки країна 
проголосила інноваційний шлях розвитку економіки.  
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ОЦІНКА ВАРТОСТІ ГРУПИ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ 

ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 
 

В умовах сучасного розвитку економічних відносин в Україні та світі все 
більшої уваги приділяють питанням управління  вартістю підприємства в 
аспекті його стратегічного розвитку. З огляду на існуюче різноманіття 
методичного забезпечення оцінка вартості підприємства є одним із 
найосновніших і водночас найскладніших завдань процесу управління нею на 
підприємстві, чим і зумовлюється необхідність наукових досліджень у даному 
напрямку.   

Дослідженню питань оцінки вартості підприємств присвячено наукові 
роботи таких вчених-економістів, як: І.І. Бродської, О.Мазур, О.С.Вітковського, 
М.Д. Буйного та багатьох інших. 

Метою роботи є визначення вартості групи підприємств кондитерської 
галузі народного господарства України, сформованої за допомогою кластерного 
аналізу, для формування основи подальших досліджень особливостей 
управління нею на вітчизняних підприємствах вказаної сфери економіки. 

З використанням загальнодоступної фінансової звітності офіційного 
сайту агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України [1] було 
проведено кластеризацію вибірки підприємств кондитерської галузі народного 
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господарства України за обсягом власного капіталу та чистого прибутку станом 
на 2011 р.  для проведення подальшої оцінки їх вартості та визначення спільних 
особливостей її формування. 

Для класифікації підприємств був використаний ієрархічний 
агломеративний метод Уорда з використанням евклідової метрики у 
програмному пакеті Statistica 6.1.  

Графічну інтерпретацію отриманих результатів подано у вигляді 
ієрархічної дендрограми об’єднання обраних для аналізу підприємств 
кондитерської галузі України (найменування підприємств табл. 1) (рис. 1).  

Дендрограмма для 10 набл.
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Рис. 1. Результати проведення кластеризації вибірки підприємств кондитерської 
галузі народного господарства України 

 
Склад сформованих кластерів за підприємствами вибірки представлено у 

табл. 1. 
Далі у межах третього (досліджуваного) кластера було оцінено вартість 

підприємств одним із різновидів витратного підходу – методом чистих активів 
(балансовим методом). Його базовим постулатом є твердження, що вартість 
підприємства визначається як чиста вартість активів і розраховується як 
різниця між його активами та зобов’язаннями [2, с. 324]. Крім зазначеного 
вище, слід відмітити, що науковцями рекомендується даний метод для оцінки 
вартості підприємств, що  володіють значними основними засобами. У 
структурі активів підприємств досліджуваного кластеру основні засоби 
займають питому вагу більше 50% [3]. 
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Таблиця 1 
Склад сформованих кластерів 

Номер 
кластера 

Кількість 
підприємств, що 
увійшли в кластер 

Порядковий номер та назва підприємства 

1 1 П6 - ПАТ «Крафт фудз Україна» 

2 3 

П2 - ПАТ  «Житомирські ласощі» 
П4 - ПАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К.» у м. 
Дніпропетровськ 
П8- ПАТ  «Львівська кондитерська фірма «Світоч» 

3 6 

П1 - ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» 
П3 - ПАТ «Київська кондитерська фабрика ім. Карла 
Маркса» 
П5 - ПАТ «Кондитерська фабрика «Харків’янка» 
П7 - ПАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика» 
П9 - ПАТ  «Одесакондитер» 
П10 - ПАТ  «Херсонська кондитерська фабрика» 

 
 
 Відповідно до вказаного методу, вартість підприємства (ЧВ – чиста 

вартість майна підприємства) визначається за формулою 1 [2, с. 325]: 
                  (1) 

де  НА – необоротні активи підприємства; ОА – оборотні активи 
підприємства; ВМП  – витрати майбутніх періодів; ЗНВП – забезпечення 
наступних витрат і платежів; ДЗ – довгострокові зобов’язання; ПЗ  – поточні 
зобов’язання. 

Результати розрахунку вартості підприємств, що увійшли у 
досліджуваний кластер, методом чистих активів представлено у табл. 2. 

Таблиця 2 
Вартість підприємств досліджуваного кластеру, розрахована методом вартості 

чистих активів 

№ Назва підприємства 
Чиста вартість майна 
підприємства, тис. грн. 

1 2 3 
П1 ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» 111574,0 
П3 ПАТ «Київська кондитерська фабрика ім. Карла Маркса» 60262,0 
П5 ПАТ «Кондитерська фабрика «Харків’янка» 36695,0 
П7 ПАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика» 11040,0 
П9 ПАТ  «Одесакондитер» 76366,0 
П10 ПАТ  «Херсонська кондитерська фабрика» 14765,0 

 
Показник вартості компанії є найважливішою комплексною фінансовою 

оцінкою, яка адекватно відображає економічну ефективність  підприємства, 
його фінансову успішність та очікування щодо майбутньої доцільності 
діяльності, виступає свого роду індикатором ефективності управлінських 
рішень [4, c. 308].  
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В результаті проведеного дослідження було оцінено вартість групи 
підприємств кондитерської галузі народного господарства України та 
визначено необхідність урахування показників фінансового стану підприємств 
досліджуваної галузі для отримання узагальнюючого показника вартості. Крім 
того, важливим аспектом в оцінці реальної вартості підприємства є визначення 
впливу на неї фінансового потенціалу підприємства. Це зумовлюється тим, що 
фінансовий потенціал підприємства в системі фінансового менеджменту 
набуває особливої актуальності, оскільки його параметри визначають 
можливості та інтенсивність подальшого ефективного розвитку підприємства. 

Подальші дослідження можуть бути спрямовані на розробку моделі 
управління вартістю підприємства з урахуванням удосконаленого методичного 
апарату її оцінки, що включатиме оцінку як вартісних так і якісних факторів 
впливу на її формування. У результаті використання такої моделі 
забезпечуватиметься системний погляд не підприємство, який дозволить 
виявити всі сильні і слабкі сторони його фінансово-господарської діяльності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ КОМАНДИ 

 
Важливим завданням управління проектом є формування команди, яка 

здатна професійно виконувати свою роботу на всіх його етапах. Незважаючи на 
те що команда — це тимчасовий колектив, який створюється всередині 
підприємства, вона має власну організаційну структуру. Багато дослідників 
підтверджують, що близько 80 % опитаних, ставлять фактор людських відносин 
на перше місце з усіх факторів, що впливають на успішне здійснення проекту, 
тому пріоритетність цієї сфери діяльності не викликає сумнівів.  

Створення професіональної команди для нового проекту - один із 
основних обов’язків проект-менеджера на першому етапі його роботи. Цей 
процес вимагає ряд навиків управління у визначенні, відборі і об’єднанні в 
команду спеціалістів із різних відділів і організацій. У практиці частіше 
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застосовують два основних види структури проектної команди: матрична та 
проектна. [1,с. 160]  

Матричну форму структури команди застосовують її, як правило, для 
малих і середніх проектів, тривалість життєвого циклу яких не перевищує двох 
років. Суть матричної форми полягає в тому, що у проектну команду 
добирають спеціалістів з функціональних відділів фірми на тимчасовій 
контрактній основі. До її переваг належать: гнучкість в організації й розвитку 
команди, наявність у її членів впевненості в завтрашньому дні, а також те, що 
повноваження функціональних відділів фірми не дублюються. Однак ця форма 
організації має ще й недоліки, до яких відносять: відсутність принципу 
єдиноначальності, тимчасовість колективу, проблеми з розподілом ресурсів у 
межах фірми, складність взаємовідносин у середині фірми. Крім того, 
перетинання вертикальних і горизонтальних зв'язків спричиняє труднощі в 
організації й управлінні командою. Тобто, члени команди, які постійно 
працюють у відділах підприємства і тимчасово прикріплені до проекту, не 
можуть вирішити, кому вони підпорядковані й чиї вказівки необхідно 
виконувати. У такому випадку, для прийняття ефективного рішення потрібен 
час, щоб члени команди знайшли спільну мову, встановили приятельські 
стосунки, тобто «спрацювалися».  

Наступна форма структури проектної команди, яка використовується у 
випадках реалізації великомасштабних проектів, має назву проектна. Основою 
цієї організації становить наявність функціональних відділів. Команда 
створюється на тривалий термін (понад два роки), тому вона цілком 
орієнтована на проект і його керівника. До її переваг належить принцип 
єдиноначальності; певність становища всередині фірми; концентрація зусиль; 
націленість команди на результат. Недоліками проектної форми є дублювання 
функцій усередині фірми; відсутність гнучкості в розвитку й реорганізації 
команди; непевність членів команди в одержанні роботи після завершення 
проекту.[2, с. 215] 

Однак не зважаючи на недоліки, ця форма організації є найефективнішою 
та включає п'ять стадій: формування, притирання, нормальне функціонування, 
реорганізація та розформування.[3,с. 113]  На стадії формування команди 
спостерігається низька результативність,  тому що її члени ще не знайомі й не 
впевнені один в одному. На цьому етапі проект-менеджер має докласти зусиль 
для подолання «підводних каменів» і об'єднання команди з орієнтацією на 
основну мету проекту. На етапі «Притирання» учасників, члени команди 
починають працювати разом, однак в роботі вони застосовують різні підходи й 
методи в роботі над проектом. Загальні проблеми на цьому етапі можна 
визначити так: «борсання» без просування вперед; перекладання повноважень і 
відповідальності; зіткнення характерів; суперечки з будь-якого приводу чи 
навпаки: прийняття будь-яких думок без заперечень. Етап нормального 
функціонування характеризується вирішенням всіх суперечностей та 
конфліктів. Тобто, кожний член команди зрозумів свою роль і місце в 
колективі, де він працюватиме протягом життєвого циклу проекту. Однак, у 
продовж наступного періоду виконання робіт по проекту, може з’ясуватися, що 
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унаслідок зміни обсягу і виду робіт, необхідна заміна деяких працівників через 
їхню непридатність, залучення нових фахівців, запрошення тимчасових 
експертів тощо. Цей етап отримав назву – реорганізація. Останнім етапом 
реалізації проекту є розформування команди. Якщо у разі ефективності проекту 
й відповідної мотивації члени команди відчувають задоволення від своєї 
роботи, то вони сповнені бажання працювати разом і далі.  

Таким чином, спираючись на вищесказане,  можна зробити висновок, що 
проектна форма структури команди є більш ефективною тому, що вона сприяє 
формуванню єдиного напряму всіх учасників проекту, враховує творчий підхід 
до розв'язання завдань, активне й зацікавлене обговорення посталих проблем. 
Однак, велика відповідальність у цьому випадку покладається насамперед на 
керівника проекту. При управлінні проектною командою він повинен уникати 
таких помилок як: нечітко окреслених цілей, частої зміни цілей і пріоритетів; 
недостатності ресурсів і фінансування; боротьби за владу й конфліктів у 
команді; недостатнього технічного оснащення; відсутності зацікавленості й 
підтримки з боку керівництва. З цієї нагоди йому потрібно ретельно визначити 
керівні посади за напрямами діяльності, призначити відповідних фахівців, 
розподілити між ними функції й обов'язки; делегувати необхідні повноваження. 
З метою встановлення довіри призначення функціональних керівників треба 
обговорювати індивідуально з кожним кандидатом, а інший персонал 
необхідно добирати разом з ними.  

На останнє, хотілось би зазначити, що в сьогоднішніх умовах 
господарювання, для того щоб створити ефективну команду, керівнику проекту 
необхідно самому бути професіоналом, який вміло б використовував свій 
досвід й вміння щодо впровадження організаторських здібностей та  знання в 
науці людських взаємовідносин. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Современный хозяйственный механизм деятельности предприятий 
предусматривает решение вопросов, связанных с обеспечением надежности и 
устойчивости функционирования производственных систем, прогресс развития 
которых во многом определяет развитие целого ряда базовых отраслей 
промышленности. Наличие конкуренции требует от руководства предприятий 
выполнения целенаправленных действий по обеспечению конкурентных 
преимуществ. Считается, что конкурентные преимущества создаются в 
основном в сфере производства и сбыта товаров. Значительно меньшее 
внимание уделяется материально-техническому снабжению вопреки той роли, 
которую оно играет в формировании результатов производственно-сбытовой 
деятельности. Более того, характерным является то, что многие предприятия и 
сегодня не имеют эффективной ресурсной стратегии, в отличие от стратегии 
сбыта, что осложняет возможности разработки и реализации стратегий по 
отдельным сферам деятельности, в том числе и в сфере материально-
технического обеспечения. Подобная недооценка собственных возможностей 
дорого обходится компаниям, и они несут финансовые потери при 
планировании потребности в материалах и оборудовании, при организации 
закупок, управлении запасами и отпуске материалов, при их использовании в 
производстве и вторичном обороте. 

Проблема оптимального формирования и рационального использования 
материально-технических ресурсов предприятий имеет первостепенное 
значение, так как от полного и своевременного обеспечения ими и 
эффективного использования во многом зависят объемы производства 
продукции, финансовое состояние и платежеспособность организации. Для того 
чтобы обеспечить предприятие (объединение) необходимыми ему материалами 
в соответствии с выявленной потребностью, организуется материально-
техническое снабжение предприятия. Его задача заключается в определении 
потребности предприятия в материалах и технических ресурсах, изыскании 
возможностей покрытия этой потребности, организации хранения материалов и 
выдачи их в цехи, а также в проведении контроля над правильным 
использованием материально-технических ресурсов и содействия в их 
экономии. Материально-техническое обеспечение (МТО) представляет собой 
вид коммерческой деятельности по обеспечению материально-техническими 
ресурсами процесса производства, осуществляемой, как правило, до начала 
производства. Основная цель МТО – доведение материальных ресурсов до 
конкретных производственных предприятий в заранее определенное договором 
место потребления. 
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В условиях существующего в последние годы бюджетного дефицита, 
сокращения объемов инвестиций в промышленность, правительство пассивно 
относится к вопросам поддержки инновационно-активных предприятий. 
Наиболее тревожным в Украине является техническое отставание 
горнодобывающей отрасли промышленности. Почти все предприятия Украины 
отличаются повышенным уровнем затрат материальных, трудовых и других 
ресурсов по сравнению с аналогичными предприятиями развитых стран. 
Горнодобывающая промышленность Украины отличается высокой степенью 
концентрации и большими масштабами производства, позволяющими 
удешевлять стоимость добычи и применять совершенную технику. 

Среди ресурсов, потребляемых горной промышленностью, превалируют 
трудовые ресурсы и денежные ресурсы в виде капитальных вложений. Доля 
материальных ресурсов сравнительно невелика, поскольку в отличие от 
обрабатывающих отраслей горная промышленность не нуждается в сырье. Она 
сама является источником получения сырья для других отраслей 
промышленности. Однако на обогатительных фабриках и заводах горного 
машиностроения сырье и основные материалы составляют большую часть 
издержек производства. На обогатительных фабриках к сырью и основным 
материалам относят руду и рядовой уголь, подвергающиеся обогащению; на 
машиностроительных заводах – металлы  и другие материалы. 

Материальные ресурсы переходят в материальные затраты, которые 
представляют собой совокупность материальных ресурсов, которые 
используются в процессе производства. Горная промышленность относится к 
весьма капиталоемким и трудоемким отраслям промышленности. Стоимость 
средств производства в горной промышленности в расчете на 1 грн. 
выпускаемой продукции в 2 раза и более выше аналогичного показателя по 
промышленности в целом. Доля затрат на заработную плату (при подземной 
добыче) достигает 50% всех издержек производства. Горное производство 
характеризуется непрерывным перемещением рабочих мест и значительными 
затратами на поддержание необходимого фронта добычных работ. С целью 
обеспечения непрерывности производственного процесса к моменту отработки 
одного очистного забоя необходимо подготовить следующий; при отработке 
запасов конкретного участка месторождения (горизонта) необходимо 
подготовить новый участок (горизонт). Подготовка нового фронта работ 
требует значительных затрат на проведение новых капитальных и 
подготовительных выработок, производство вскрышных работ, оборудование 
рабочих мест, сооружение и оснащение транспортных коммуникаций и др. 
Поэтому на горных предприятиях в отличие от предприятий обрабатывающих 
отраслей постоянно ведутся работы по воспроизводству рабочих мест. Затраты 
на выполнение этих работ весьма значительны и для освоения требуют 
большего периода времени. Все это вызывает необходимость применения 
специальных методов отнесения подобных затрат на себестоимость добычи 
полезного ископаемого. Условия работы на горных предприятиях, в 
особенности на шахтах, отличаются от условий работы на предприятиях 
обрабатывающей промышленности. Горные предприятия несут значительные 
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расходы по охране труда, созданию на рабочих местах необходимых 
санитарных условий. В результате повышается себестоимость добычи 
полезного ископаемого, и их величина зависит от индивидуальных 
условий производства каждого конкретного предприятия. 

МТО предприятий направлено на обеспечение сокращения издержек 
производства и создание условий для бесперебойного процесса производства. 
Оно предполагает решение следующих задач: обеспечение доставки 
материалов на каждое рабочее место; поддержание запасов на предприятии на 
оптимальном уровне.  Решение этих задач требует применения логистических 
подходов. 

Таким образом, экономическое значение материально- технического 
обеспечения предприятия заключается в обеспечении необходимыми 
средствами производства, оптимизации хозяйственных связей между 
предприятием и поставщиком, применении прогрессивных путей и способов 
транспортировки груза с целью ускорения и снижение цен процесса обмена, 
уменьшение затрат материально- технического обеспеченья предприятия и др. 
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УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Відомо, що у будь-якій справі людська праця є важливою детермінантою 
прибутковості, є основним чинником виробництва на підприємстві. Основною 
метою управління продуктивністю праці на підприємстві є поєднання 
ефективного навчання працівників, підвищення їх кваліфікаційного рівня та 
трудової мотивації для розвитку здібностей і ефективного вирішення завдань, 
які визначаються вимогами ринку, а також забезпечення мінімізації витрат 
підприємства на формування та утримання трудових ресурсів та максимізація 
результатів від їхнього використання. 

Актуальність теми даної роботи в тому, що саме від кадрів залежить, 
наскільки ефективно використовуються на підприємстві засоби виробництва і 
наскільки успішно працює підприємство в цілому. У цілому ефективність 
виробництва залежить від продуктивності праці на підприємстві, вона впливає 
на обсяг і темпи приросту вироблюваної продукції, використання матеріально-
технічних засобів. Якість використання кадрів безпосередньо пов’язана зі 
зміною показника продуктивності праці. Зростання цього показника є 
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найважливішою умовою розвитку продуктивних сил країни і головним 
джерелом зростання національного доходу. 

У літературі з питань управління продуктивністю праці на підприємстві 
висловлюються різні думки, в яких, при всьому їхньому різноманітті, незмінне 
у питаннях управління підприємствами особливе значення приділяється 
людському фактору. 

Продуктивність праці –  показник, що характеризує ефективність витрат 
праці у матеріальному виробництві і що визначається кількістю продукції, 
виробленої в одиницю робочого часу, або витратами праці на виробництво 
одиниці продукції. Розрізняють продуктивність живої праці та продуктивність 
сукупної суспільної праці. 

Рівень продуктивності праці характеризується двома показниками: 
вироблення продукції в одиницю часу (прямий показник) і трудомісткість 
виготовлення продукції (зворотний показник). Пошук та реалізація резервів 
підвищення  продуктивності праці у сучасних умовах соціально-економічної 
кризи набуває особливої актуальності. Важливою особливістю показника 
продуктивності праці є його динамічність. Він постійно змінюється під дією 
величезної кількості чинників. 

Чинники, що істотно впливають на продуктивність праці, можна 
об'єднати в такі групи: 
 матеріально-технічні (удосконалення техніки й технології, застосування 

нових видів сировини та матеріалів тощо); 
 організаційні (поглиблення спеціалізації, комбінування, удосконалення 

системи управління, організації праці тощо); 
 економічні (удосконалення методів планування, систем оплати праці, участі 

працівників у прибутках тощо); 
 соціальні (створення належного морально-психологічного клімату, 

нематеріальне заохочення, поліпшення системи підготовки та 
перепідготовки персоналу тощо); 

 природні умови та географічне розміщення підприємств (цю групу факторів 
виділяють та аналізують переважно на підприємствах добувних та деяких 
переробних галузей промисловості). 

Різноманітність підходів до визначення рівня продуктивності праці 
залежить від специфіки діяльності тих чи тих підприємств або їхніх підрозділів, 
від мети розрахунків та базується на методичних особливостях 

Основою заробітної плати є ціна праці як фактора виробництва, яка 
зводиться до його граничної продуктивності. Згідно з цими положенням 
працівник повинен створити таку величину продукту за вартістю, яка дозволить 
відшкодувати йому заробітну плату, витрати всіх ресурсів і отримати приріст 
вартості у вигляді прибутку. З наведених міркувань випливає, що заробітна 
плата знаходиться в прямій залежності від ефективності праці працівника, його 
продуктивності. Для працівника заробітна плата є основною статтею доходу, 
засобом підвищення добробуту як його самого, так і членів родини. З цього 
стає очевидним, що заробітна плата виконує стимулюючу роль у справі 
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підвищення результатів праці та забезпечення на цій основі зростання 
отримуваної винагороди. Для роботодавця заробітна плата працівника являє 
собою витрати виробництва. Тому ці витрати роботодавець прагне 
мінімізувати,особливо в розрахунку на одиницю виробу. 

Аналіз економічних відносин, що виражає заробітна плата, дозволяє 
зробити висновок і про те, що носієм відтворювальної функції виступає 
працівник, що стимулює – роботодавець і регулюючої – держава. 

Кадри, які є найбільш цінною і важливою частиною продуктивних сил, 
поділяються за групами в залежності від безлічі факторів, причому для кожної 
галузі промисловості характерний особливий склад працівників, який постійно 
змінюється і вдосконалюється в міру технічного прогресу і підвищення 
загального культурного рівня населення.  

Діяльність, праця людей характеризується показником продуктивності 
праці.  Разом з тим, праця працівника позначається на результатах роботи 
підприємства. Тому дуже важливо, щоб темпи зростання продуктивності праці 
випереджали темпи зростання заробітної плати.  

Таким чином, розглянуті елементи управління продуктивністю праці на 
підприємстві являють собою нерозривний ланцюг найголовніших показників 
виробництва, і співвідношення і регулювання їх прямим чином впливає на 
зниження або зростання ефективності роботи підприємств будь-якої галузі. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 
Проблеми ринкових трансформацій в Україні відобразилися 

дестабілізуюче на формування підприємницького клімату як середовища 
функціонування господарюючих суб’єктів. Так, механізм сприяння розвитку 
підприємництва в Україні потребує ґрунтовного підходу до оцінки існуючих 
проблем та напрямів його розвитку. 

Підприємництво – це провідний сектор ринкової економіки, який 
забезпечує насиченість ринку товарами та послугами, сприяє здоровій 
конкуренції, створює новий «прошарок-підприємець-власник». Воно базується 
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на самостійній, ініціативній, систематичній, на власний ризик, діяльності по 
виробництву продукції, наданні послуг і зайняттю торгівлею та має на меті 
отримання прибутку [1]. 

За оцінками рейтингу ”Ведення бізнесу – 2013” за показником легкості 
ведення бізнесу Україна посіла 165 місце з 183 країн. В цілому позицію 
України в рейтингу «Ведення бізнесу-2013» покращилися на 15 позицій 
порівняно з минулим роком (152-е місце). При цьому, як повідомляє 
опублікований авторами дослідження прес-реліз, наша держава в нинішньому 
році увійшла до трійки провідних країн, що продемонстрували найбільш значні 
поліпшення в полегшенні ведення бізнесу за останній рік. Так, кількість 
податкових платежів в Україні зменшилося з 135 до 28, а час на сплату податків 
скоротився з 657 годин на рік до 491 години [4]. 

Для того, щоб активізувати розвиток підприємництва потрібно 
розширити ринки збуту вітчизняних підприємств. Це досягається за рахунок 
цілеспрямованої розбудови внутрішнього попиту й максимального підвищення 
ефективності механізмів внутрішнього ринку. Для цього необхідно:  

 вдосконалити механізм державних закупівель. Сьогодні основною 
проблема, яка стосується процедури державної закупівлі товарів, робіт і 
послуг, є те, що вона здійснюються через скриті й непублічні механізми; 

 реалізовувати великі інфраструктурні проекти. Ці проекти повинні 
спрямовуватись на підвищення попиту на вітчизняну продукцію, це 
досягається за рахунок державних інвестицій у національну економіку; 

 раціоналізувати структуру бюджетних соціальних видатків з метою 
посилення цільової спрямованості соціальних пільг [3]. 
Необхідна перебудова внутрішніх ринків, яка повинна супроводжуватися 

комплексом заходів щодо підтримки вітчизняного виробника, зокрема: 
- вдосконалення системи інформування покупців та продавців щодо 

пропозицій на внутрішньому ринку; 
- надання юридичної та інформаційної підтримки вітчизняним 

товаровиробникам; 
- поширення практики створення муніципальних торгівельних закладів; 
- захист національних виробників через обмеження імпорту до України, 

оскільки в протилежному випадку дефіцит пропозиції, що виникатиме 
внаслідок розширення внутрішнього попиту, покриватиметься 
імпортованою продукцією [2]. 
Успіх підприємницької діяльності залежить, насамперед, від розуміння 

вимог ринку, знання запитів і вподобань споживачів, здатності формувати 
стійкий попит на товари та забезпечувати їх конкурентоспроможність. Для 
реалізації цих завдань доцільним є вивчення досвіду розвинутих країн, в першу 
чергу, ЄС , відносини з яким для України мають велике значення. Відомо, що 
політика ЄС у сфері підприємництва ґрунтується на вертикальному та 
горизонтальному підході. Вертикальний підхід полягає в здійсненні заходів по 
безпосередньому впливу на активізацію підприємницької діяльності, а 
горизонтальний – в захисті інтересів підприємців в інших сферах (політика, 
міжнародні відносини, тощо). Комісією ЄС створено комітет, що сприяє 
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розвитку підприємництва. У ньому представлено всі країни, які є членами ЄС. 
Зазначена модель може бути ефективною і в межах України, а спеціальний 
комітет повинен формуватися з представників регіонів. 

Отже, основними напрямками прискорення розвитку підприємництва в 
сучасних умовах є: 

1. Подальше удосконалення законодавчої та нормативної бази щодо 
створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього 
підприємництва. 

2. Удосконалення кредитної політики, а саме: розширення державних 
кредитних програм з метою пільгового кредитування суб'єктів підприємницької 
діяльності, особливо початківців малого бізнесу. 

3. Удосконалення податкової політики, тобто забезпечення 
функціонування спрощеної системи оподаткування з наданням переваги 
єдиному податку та право тих, що працює у секторі малого підприємництва, на 
соціальне і пенсійне забезпечення. 

4. Стимулювання розвитку підприємництва в галузях, що забезпечують 
найвищу ефективність суспільного виробництва та його 
конкурентоспроможність завдяки використанню досягнень науково-технічного 
прогресу, ресурсозберігаючих технологій, випуску принципово нових видів 
продукції. 

5. Посилення відповідальності органів виконавчої влади, державних 
службовців за виконання відповідних законів щодо розвитку підприємницької 
діяльності, зокрема малого бізнесу [5]. 

Отже, головним завданням політики розвитку підприємництва в Україні 
має стати створення умов для збільшення обсягів виробництва на основі 
розширення та повнішого використання існуючого потенціалу внутрішнього 
ринку України; забезпечення належного рівня задоволення внутрішнього 
попиту товарами та послугами при повному дотриманні прав споживачів, вимог 
безпеки  виробництва та споживання. 
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА 
ЕФЕКТИВНОГО ОТРИМАННЯ ПРИБУТКУ 

 
В діяльності будь-якого підприємства прибуток відіграє досить важливу 

роль, оскільки він виступає основним джерелом реконструкції виробництва, 
інноваційного розвитку, отримання високих фінансових результатів. Саме 
прибуток виступає платою за  інновації та новаторство. Можна визначити 
декілька типів інновацій за умови впровадження яких отримуємо досягається  
отримання  прибутку. А саме: 

 шукати ефективні способи поєднання ресурсів; 
 освоєння нового ринку; 
 впроваджувати у виробництво нові технології; 
 пошук нової сировини; 
 виробництво нової продукції; 
 організаційно управлінські нововведення. 

Саме за допомогою реалізації даних цілей, які безпосередньо впливають 
на розвиток підприємства, досягається стабілізація і розвиток суб’єкта 
господарювання, що в майбутньому призводить до стабільної діяльності, 
охоплення нових ринків збуту та вихід на ринок як монополіста певної сфери 
діяльності.  

При досягненні даних цілей підприємство наштовхується на виникнення 
ризику, адже не завжди досягнення цілі призведе до отримання прибутку. 
Оскільки не завжди новий вид товару, продукт виготовлений з нової  сировини, 
зможе викликати попит на ринку та конкурувати із подібними  товарами. Тому 
суб’єкт господарювання повинен вміти швидко і ефективно реагувати на 
виникнення такого ризику. 

Отримання прибутку залежить від багатьох чинників, які позитивно або 
негативно впливають на ріст або спад прибутку. А саме: 

1. Сфера діяльності суб’єкта господарювання. 
2. Рівень організації фінансової діяльності підприємства. 
3. Конкурентоспроможність підприємства. 
4. Галузь економіки. 

Діяльність підприємства на сам перед спрямована на отримання 
прибутку, а у випадку виникнення загрози банкрутства стабілізувати його 
діяльність на певному рівні. Саме врахування і дослідження чинників які 
впливають на діяльність підприємства, дозволить скоординувати дії суб’єкта 
господарювання і передбачити та вчасно протидіяти  кризовим ситуаціям у 
діяльності підприємства.  

Необхідно визначити що прибуток виступає джерелом утворення 
фінансових ресурсів, основою інноваційного процесу, оскільки часто саме 
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прибуток, отриманий від нововведень і сам виступає необхідною умовою їх 
створення. 

Ефективне і стабільне отримання прибутку забезпечує самофінансування, 
економічне зростання, здатність підприємства своєчасно та ефективно 
реагувати на виникнення нестабільної ситуації. 
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СУБЪЕКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНИЗМА ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ 
 

Традиционно считается, что получить нового потребителя - это большая 
победа для предприятия и когда оно делает что-либо превосходящее их 
ожидания, оно переходит важный психологический порог в их сознании. 
Большинство предприятий достаточно традиционно подходят к решению 
вопросов организации и управленческого сопровождения своей деятельности 
на рынках сбыта. Эта традиционность проявляется в однотипности подходов в 
изучении рынков сбыта, субъектов рыночных сетей, выявления реальных 
потребностей покупателей с целью их удовлетворения и получения 
максимальной прибыли. 

Рыночная сеть определяется как пространственная, постоянно 
изменяющаяся динамичная система, в состав которой входят производители, 
посредники и целевые рынки, связанные между собой коммуникативными 
потоками. При этом материальные и информационные потоки 
трансформируются через посредников, которые могут выступать и 
услугодателями и, тем самым, формируется устойчивая, в определенном 
временном интервале, система рыночных отношений, базирующихся на 
информационных потоках, которые связывают предприятия с региональными 
рынками сбыта. Заметим, что эта система функционирует в определенной 
социальной среде, отличающейся от других развитостью инфраструктуры, 
культуры, науки и техники, уровнем развития экономики, включенностью в 
политические преобразования.  

В условиях развитых рыночных отношений для предпринимателя имеет 
большое значение коммуникации с покупателем, коммуникации со всеми 
заинтересованными в той или иной сделке субъектами. Необходимо заведомо 
знать ориентацию покупателя на покупку, его мотивы, нужды и потребности. 
Важнейшее значение приобретает изменение организации структуры 
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управления продвижением продукции, обеспечивая ее свойством адаптивности 
к основным изменениям характеристики рынка и поведения потребителя. 

Значимость инструментов продвижения различна для товаров 
производственно-технического назначения и товаров широкого 
потребления [1, c.279]. В продвижении товаров производственно-технического 
назначения главная роль отводится личным продажам, а не рекламе. Но, 
несмотря на то, что личные продажи имеют решающее значение в продвижении 
товаров производственно-технического назначения, только их комплексное 
использование с рекламой, стимулированием сбыта и организацией связей с 
общественностью может обеспечить эффективное продвижение промышленной 
продукции. Однако, все эти методы и приемы продвижения продукции 
доступны конкурентам, а нам необходимо вывить новые, основанные на 
интенциях потребителя. Для этого нужно исследовать механизм выбора 
продукции потребителем и определить, на какие из множества характеристик, 
влияющих на продвижение, интенции и весь процесс приобретения и 
эксплуатации продукции можно повлиять так, чтобы склонить потребителя к 
приобретению продукции малозатратными методами.  

Механизм выбора продукции потребителем включает в себя множество 
характеристик, которые влияют на всю инфраструктуру продвижения 
продукции, тех, которые влияют на интенции потребителей, связанные с 
приобретением и эксплуатацией продукции. 

В случае если функциональные и ценовые характеристики продукции 
выровнялись и конкурируют на рынке продукции тяжелого машиностроения с 
одинаковыми характеристиками, приемлемыми для потребителя, а неценовые – 
дают примерно одинаковые выгоды, доступны каждому производителю и мы 
не имеем возможности на них влиять, то следует обратить внимание на 
субъективно-объективные свойства продукции и внутренние интенции 
потребителя. Возникает вопрос, возможно ли повысить интенции потребителя к 
приобретению продукции в случае воздействия на них и таким образом 
повлиять на принятие решения потребителем в сторону приобретения 
продукции. 

Целью исследования является разработка такого инструментария, 
который позволит из всего количества характеристик, условий и особенностей, 
связанных с приобретением, эксплуатацией и всеми связанными с этой 
продукцией процессами и явлениями выбрать те, которые малозатратными 
методами могут повлиять на выбор потребителя в сторону приобретения 
продукции при наличии всех подходящих нам формальных требований, при 
удовлетворении цены на продукцию. 

К субъективно-объективным особенностям отнесем учет объективных 
устоев, присущих определенной территории (нормы, правила, религиозные 
особенности и т.п.). 

Предположим, что к внутренним интенциям потребителя относятся: 
- степень сложности организации документации для осуществления 

сделки; 
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- степень сложности лицензирования для использования оборудования 
потребителем; 

- наличие сертификации; 
- возможность получения сиюминутных выгод от приобретения 

продукции; 
- возможность лица принимающего решение расходовать средства с 

максимальной эффективностью; 
- возможность получения новых знаний в ходе эксплуатации продукции; 
- возможность сделать свои действия в процессе эксплуатации продукции 

удобными и комфортными; 
- возможность получить гарантии безопасности от приобретения 

продукции; 
- организация доставки продукции; 
- возможность оплаты разными способами, удобными потребителю; 
- возможность получения дополнительных технических услуг (начальная 

установка и настройка оборудования); 
- порядок обучения пользования продукцией; 
- наличие субъективных связей, которые вынуждают приобретать 

продукцию у конкретного дилера; 
- учет когнитивных ограничений потенциального потребителя. 
При этом мы определили только начальный спектр возможных 

особенностей, которые влияют на принятие конечного решения. Наша задача 
сводится к тому, чтобы определить какие из этих особенностей могут повлечь 
за собой перевес в сторону принятия решения о приобретении продукции, 
учитывая территориальное удаление и особенности продукции, которую мы 
продаем. 
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НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА  

 
Капітал підприємства являє собою одне з найважливіших понять 

фінансового менеджменту. Управління капіталом підприємства виступає одним 
з найголовніших ланок системи фінансового менеджменту. Коло питань, які 
необхідно вирішувати при розгляді даної теми достатньо велике, так як 
управлінські рішення що приймаються в цій області нерозривно пов’язані з 
усіма основними видами діяльності підприємства, стадією життєвого циклу, 
стратегією діяльності підприємства та фінансовим станом.  

Управління капіталом – це управління структурою і вартістю джерел 
фінансування в цілях підвищення рентабельності власного капіталу і здатності 
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підприємства виплачувати дохід кредиторам і співвласникам підприємства. 
Джерела фінансування, або пасиви підприємства, мають різну ціну залежно від 
шляхів їх залучення. Тому завданням фінансового менеджера є забезпечити 
зменшення вартості капіталу для фірми, вибираючи вигідні варіанти його 
залучення. Залучаючи капітали з різних джерел, фінансові менеджери прагнуть 
оптимізувати структуру капіталу, щоб зменшити середньозважену вартість 
капіталу. В процесі управління капіталом підприємства необхідно враховувати, 
що вартість капіталу залежить від рівня фінансового ризику, пов’язаного із 
залученням позикових коштів і підвищенням долі позикових засобів в 
структурі капіталу, оскільки з’являються фінансові витрати по обслуговуванню 
боргу. Залучення позикового капіталу у розумних межах дає можливість 
отримати так званий ефект фінансового левериджу, що також повинні 
враховувати фінансові менеджери, регулюючи структуру капіталу 
підприємства.  

Управління капіталом належить до основних завдань фінансового 
менеджера на будь-якому підприємстві, оскільки обсяг, структура та вартість 
капіталу суттєво впливають на основні показники фінансово-господарської 
діяльності даного підприємства та в цілому на ефективність його діяльності.   

Управління капіталом підприємства, як і весь процес управління, в 
залежності від термінів має два напрями: стратегію і тактику управління. Під 
стратегією розуміється загальний напрямок і спосіб використання засобів для 
досягнення поставленої мети. Встановлюючи визначені правила й обмеження, 
стратегія дозволяє сконцентрувати зусилля на тих варіантах рішень, що не 
суперечать обраному напрямку управлінської діяльності. Тактика управління – 
це конкретні методи і прийоми досягнення поставленої мети у визначеній 
ситуації й у визначений момент часу. Завдання тактики управління – вибір 
найбільш оптимального рішення і способів його втілення в ситуації, яка 
склалася. Управління капіталом передбачає вплив на його обсяг і структуру, а 
також джерела формування з метою підвищення ефективності його 
використання [2].   

Концепція стратегічного управління повинна ґрунтуватися  на 
інтеграційному підході та системній цілісності, має бути забезпечена на 
інтелектуальному, технічному, інформаційному рівнях [3].   

Одним з основних напрямів ефективного управління капіталом є 
системний підхід, який має низку взаємопов’язаних аспектів, що в сукупності 
та єдності розкривають його сутність [4].  

Напрями управління капіталом підприємства поділяються на [1]:   
– управління власним капіталом полягає у тому, щоб розкрити та 

управляти політикою щодо утворення власного капіталу за рахунок зовнішніх 
та внутрішніх джерел. Якщо підприємство у своїй діяльності використовує в 
основному власний капітал, воно має найвищу фінансову стійкість; 

– управління залученим капіталом полягає у тому, щоб розкрити та 
управляти політикою щодо збільшення капіталу підприємства за рахунок таких 
внутрішніх джерел, як додаткові внески учасників (засновників), випуск акцій 
тощо. Якщо підприємство збільшує капітал за рахунок вищезазначених джерел, 
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то воно має на меті мобілізацію фінансових ресурсів для реалізації 
інвестиційних проектів, планів санації, модернізації існуючих потужностей, 
переобладнання чи розширення виробництва, поліпшення ліквідності та 
платоспроможності підприємства, акумуляції фінансового капіталу для 
придбання корпоративних прав інших підприємств, збільшення бази для 
нарахування дивідендів, зменшення ринкової ціни акцій; 

– управління позиченим капіталом полягає у тому, щоб розкрити та 
управляти політикою щодо збільшення капіталу підприємства за рахунок таких 
зовнішніх джерел, як банківський кредит, товарний (некомерційний) кредит, 
емісія облігацій тощо. Якщо підприємство має високий кредитний рейтинг та 
може дозволити собі збільшувати капітал за рахунок таких джерел 
фінансування, то воно має широкі можливості позичення капіталу, що 
забезпечує ріст фінансового потенціалу підприємства при необхідності 
суттєвого розширення його активів і підвищує темпи росту обсягу його 
господарської діяльності, виникає можливість генерувати приріст фінансової 
рентабельності.  

Отже, на кожному етапі розвитку кожного окремого підприємства 
використовуються напрямки управління капіталом, які включають формування 
капіталу, його використання та створення оптимальної структури задля 
підтримання фінансової стійкості та підвищення дохідності використання 
капіталом. Тож вибір напряму управління капіталом прямо залежить від 
поточного фінансового стану підприємства та його можливостей. Аналіз 
основних показників формування та використання підприємства допоможе у 
прийнятті правильного управлінського рішення щодо управління капіталом 
окремого підприємства.  
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ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА В ПРОЦЕСІ ЇХ 

ПЛАНУВАННЯ 
 
Активи – ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих 

подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних 
вигод у майбутньому. Існує три види активів: 1) оборотні фонди – готівка та 
кошти, які можуть бути досить швидко трансформовані в готівку; 2) основні 
фонди з довгим терміном служби, що використовуються підприємством при 
виробництві товарів і  послуг; 3) інші активи,які включають такі нематеріальні 
активи, як патенти і торгові знаки (що не мають натурально-речової форми), 
капіталовкладення в інші компанії або довготермінові цінні папери, «витрати 
майбутніх періодів» і різні інші активи. 

Підвищення ефективності використання основних засобів підприємств є 
одним з основних питань у період переходу до ринкових відносин. Від 
вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства, 
конкурентоспроможність його продукції на ринку. 

Актуальність дослідження полягає в тому,що  досить значне значення має 
процес планування активів на наступний період. Перед тим як здійснювати  
планування активів на майбутній період необхідно визначити їхній  стан на 
сучасному етапі та в попередніх періодах. Це забезпечить адекватність процесу 
планування. Не має єдиного алгоритму  аналізу активів підприємства в процесі 
їх планування. Це завдає чимало труднощів під час ведення господарської 
діяльності керівникам підприємств та працівникам, що займаються обліком та 
аналізом активів .Кожне підприємство має свої особливості, тому  необхідно 
створити певний алгоритм для конкретного підприємства.  

Особливості аналізу активів підприємства в процесі їх планування 
досліджували вчені: І.О. Бланк, В.В. Сопко, М.С. Пушкар, О.А. Петрик, Ф.Ф. 
Бутинець, С.Ф. Голова, А.О. Гаврилов [2, с.88]. 

Метою  дослідження є вивчення особливостей процедури аналізу активів 
приватного підприємства. 

Від  правильного  визначення  потреби  підприємств  в оборотних  
засобах  значною  мірою  залежить  ефективність  їх  використання.  
Надходження  виручки  від  реалізації  продукції (послуг)   часто  не  співпадає  
у часі  із  споживанням  матеріальних  ресурсів.  До  отримання  виручки  від  
реалізації   продукції  оборотні  засоби  є  джерелом   фінансування  поточних  
виробничих  витрат  підприємства.   

Активи являються економічним ресурсом, що генерує дохід. Здатність 
приносити дохід в процесі операційної чи інвестиційної діяльності являється 
однією з найважливіших характеристик активів підприємства, як об'єкта 
економічного управління. Цей дохід активи генерують, як економічні ресурси, 
що мають продуктивність. Потенційна здатність активів генерувати дохід не 
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реалізується автоматично, а забезпечується лише в умовах ефективного їх 
використання. Формування таких умов уявляє одну з важливих задач 
управління активами. В процесі обороту вартість одних видів активів зростає за 
рахунок вартості праці та інших використаних видів економічних ресурсів. 
Вартість інших видів активів, навпаки може знизитися [4, с.125]. 

Аналіз активів підприємства передбачає вирішення наступних завдань: 
вивчення динаміки валюти балансу і з’ясування причин її зміни, загальну 
оцінку складу, структури і динаміки активів аналіз використання необоротних 
активів підприємства, аналіз стану і використання виробничих запасів, аналіз 
дебіторської заборгованості. 

Аналіз розпочинають з оцінки динаміки валюти балансу та вивчення його 
структури. Збільшення валюти балансу в цілому характеризується позитивно, 
особливо, якщо вона зросла за рахунок збільшення власного капіталу. 
Негативно розцінюється значне збільшення зобов'язань підприємства. 
Зменшення валюти балансу сигналізує про згортання діяльності підприємства. 
Наступним етапом аналізу є вивчення складу, структури, динаміки активів і 
пасивів. Такий аналіз дозволяє з'ясувати причини зміни валюти, дати оцінку, 
співвідношення відповідних активів і пасивів у загальному підсумку балансу, 
зробити інші загальні висновки щодо фінансового стану підприємства. Для 
аналізу використовують горизонтальний та вертикальний методи аналізу 
фінансової звітності. За допомогою горизонтального аналізу вивчаються 
абсолютні та відносні відхилення по розділах, статтях балансу, відповідних 
групах активів і пасивів. Вертикальний аналіз дозволяє охарактеризувати 
структуру балансу та її зміну [3, c.112]. 

 Отже, аналіз  активів підприємства являє собою процес, побудований на 
вивченні даних про його фінансовий стан і результатах його діяльності в 
минулому з метою оцінки майбутніх умов і результатів діяльності. Головною 
метою економічного аналізу є зниження неминучої невідомості, пов’язаної з 
прийняттям економічних рішень, орієнтованих на майбутнє. 
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СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 
 

В сучасних ринкових умовах при мінливому зовнішньому середовищі є 
актуальним використання інноваційних технологій в управлінні організаціями, 
так як за допомогою інновацій можна в даний час виграти в конкурентній 
боротьбі і досягти ефективної діяльності компанії, регіону і держави. Інновації 
виявляються і реалізуються в двох формах: матеріальній – це нові чи поліпшені 
вироби, обладнання, матеріали, види енергії і нематеріальній – у вигляді кращої 
організації праці, нових методів управління, інтелектуального потенціалу 
працівників.  

Стрімкі технологічні інновації зробили бізнес-середовище мінливим і 
непередбачуваним. Зіштовхуючись з новою дійсністю, керівники виявляють, 
що їх засадничі теорії і бізнес-моделі стають неефективними. Традиційні 
ієрархічні моделі, що дозволяли передбачати і контролювати, вимагають заміни 
на більш органічні моделі і нелінійне мислення. 

В даний час багато економістів заявляють про назрілу необхідність 
розробки нової наукової парадигми, створення нової методології для осягнення 
суті процесів економіки і змін, що відбуваються під впливом зовнішніх 
факторів. 

На сьогоднішній день фахівцями в області складних систем 
розробляється нова парадигма лідерства. Ідеї теорії складних систем 
знадобилися для того, щоб зрозуміти як фірми і організації адаптуються до 
мінливого середовища. Першими, хто звернувся до теорії складних систем були 
Герберт Сімон, Карл Веік і Том Бернс. 

В даний час теорія складних систем інтенсивно розвивається в рамках 
таких напрямів як стратегічний менеджмент і теорія організацій, інколи під 
назвами «Складна стратегія» і «Складна адаптаційна організація».  

Синергетика (теорія складних систем) – науковий напрям, що вивчає 
закони самоорганізації систем різної природи [2]. Самоорганізацією 
називатимемо системне явище мимовільного виникнення і автономної 
підтримки складних структур, порядків і узгодженої поведінки. Новий підхід до 
управління організаціями орієнтований на розпізнавання, запуск і підтримку 
самоорганізуючих тенденцій. 

Синергетичні ефекти в організаціях – це результати кооперативної дії в 
суперсистемах, що міняють якість системи, траєкторію її розвитку. Формування 
синергетичних ефектів у таких системах забезпечується в результаті 
системного синтезу технічних, технологічних, організаційних, економічних, 
соціальних, екологічних, управлінських факторів з урахуванням постійного 
мінливого часового та просторового чинника, порогових, ланцюгових явищ [3]. 
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Синергетичний ефект в організаціях може бути отриманий за рахунок 
управління швидкостями економічних процесів – економічної кінетики, яка 
проявляє ієрархічні ознаки [3]. На рівні підприємства економічна кінетика 
визначається такими факторами як технологія, транспортно-складська 
інфраструктура, оборотність оборотних коштів, оновлення основних фондів, 
фінансова і виробнича логістика, організаційна структура підприємства, 
менеджмент, маркетинг, соціально-психологічний клімат та ін. На різних 
етапах розвитку організації домінуючими можуть бути різні фактори.  

Синергетичний ефект проявляє себе тоді, коли технологічний, 
економічний, управлінський та інші ефекти, взаємодоповнюючи і підсилюючи 
один одного, створюють загальний ефект, багаторазово і якісно перевершує 
ефект від кожного з чинників, залучених в економічний процес. 

Синергетичний підхід орієнтує дослідника на облік факторів розвитку 
організації, шляхом природного процесу досягнення системою нових станів в 
результаті самоорганізації як з урахуванням зовнішнього впливу з боку 
навколишнього середовища, так і за рахунок процесів усередині самої системи. 

Всі уявлення управлінців XX століття зводилися до того, що є суб’єкт і 
об’єкт управління. Концепції та школи менеджменту орієнтувалися на пошук 
способів впливу суб’єкта на об’єкт управління. Їх метою було активне 
використання фізичного, психологічного та інтелектуального потенціалу 
суб’єкта в підприємницьких цілях. До кінця XX століття стало очевидно, що 
такий підхід вичерпав свої можливості. Основою взаємодії стала співпраця, 
взаємодоповнення творчих здібностей індивідуумів, що стоять на різних 
щаблях ієрархічної градації. В інформаційному суспільстві можливості одного 
суб’єкта розкриваються через можливості іншого. Концепція «суб’єкт – об’єкт 
управління» в менеджменті постійно поступається місцем концепції 
самоорганізації, кібернетичний підхід в менеджменті поступається місцем 
синергетичному підходу.  

Таким чином, синергетичний підхід управління соціально-економічними 
системами відноситься до інноваційних технологій, який розширює уявлення 
про природу самоорганізації і еволюції складноорганізованих відкритих систем 
і дозволяє пояснити виникнення порядку і рівноваги з хаосу і нестійкості. 
Даний підхід обумовлює концепцію попереджуючого розвитку системи, а не 
управління по відхиленнях або поточним цілям. Синергетичні інновації в 
управлінні – це ефективні моделі опису і прогнозування розвитку систем, які 
приймають теорії катастроф, біфуркацій, економічної кінетики, – всього того, 
що у своїй основі має нелінійний, нерівноважний і необоротний розвиток. 
Ефективні моделі повинні не тільки характеризувати поведінку системи при 
сформованій структурі відносин, але містити опис меж використання і 
стабільності даної структури. Такі моделі не тільки зможуть пояснити 
емпіричні дані, але також замінять неможливий для складноорганізованих 
систем повноцінний експеримент. 
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РОЛЬ БЮДЖЕТУВАННЯ В УПРАВЛІННІ  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Сьогодні конкуренція на ринку настільки сильна, що для успішної роботи 

підприємства і утримання високого рівня конкурентоспроможності доводиться 
випереджати своїх конкурентів не тільки за рівнем  технологій  і показникам 
основної операційної діяльності,  але  за  якістю систем управління.  Основа 
оперативного  регулювання  будь-якої  системи – своєчасна  доставка  
інформації  до центра  ухвалення  рішення.  Забезпечити  керівників  компанії  
своєчасною  інформацією можливо у разі застосування технології бюджетного 
управління.  

Складання  бюджетів  є  невід’ємною  складовою  загального  процесу  
планування  на  підприємстві. Механізм бюджетного планування  доходів  та  
витрат  слід  впроваджувати для  забезпечення  економії  грошових  коштів,  
більшої  оперативності  в  управлінні  цими  коштами,  зниження непрямих  
витрат  і  втрат,  а  також  для  збільшення  достовірності  планових  показників.   

На вітчизняних підприємствах бюджетування як система планування 
застосовується рідко  і  якщо  застосовується,  то  воно  не  дає  бажаного  
результату. Зазвичай це трапляється через незнання принципів постановки 
бюджетування,  неповну  постановку  бюджетування,  незв’язаність  
бюджетування зі стратегією підприємства, відсутність мотивації та інших 
причин. 

Бюджетування –  це  колективний процес,  який  дає  змогу  узгодити  
діяльність  підрозділів  усередині підприємства  і  підпорядкувати  її  загальній  
стратегічній  меті.  Завдання бюджетного  планування  полягає  в  
обґрунтуванні  та  розширенні  річного плану  господарської  діяльності  
підприємства  з  метою  усунення  непередбачуваних  змін,  які  виникають  в  
процесі  його  діяльності,  визначенні координації  дій  між  окремими  його  
ланками  для  уникнення  прийняття неузгоджених  рішень,  підвищенні  
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ефективності  управлінського  контролю щодо виключення  неефективних  
чинників,  а  також,  оцінки  вкладеної  праці,  дій  та прийнятих рішень 
керівництвом підприємства [7, с. 18].  

Динамічні зовнішні умови зумовлюють  необхідність  постійного  
переглядати цілей підприємства,  балансування  між  стабільністю  та  
змінністю  кінцевих  результатів  діяльності  підприємства.  З  цією  метою  
бажано  забезпечувати стратегічну  гнучкість  або  здатність  підприємства  до  
формування превентивних  управлінських  заходів  та швидко  реагувати  на  
зовнішні  зміни для отримання конкурентних переваг.  

Процес  оперативного  планування  фінансово-господарської  діяльності  
підприємства  доцільно здійснювати  поетапах, на кожному з яких формуються 
певні бюджети  і вирішуються конкретні завдання.  

На  першому  етапі  формується  бюджет  продаж,  що  є  основою  для  
планування  подальшої діяльності підприємства. Саме на цьому етапі 
формується дохід від реалізації продукції підприємства, що  є  основою  
позитивного  фінансового  результату  виробничо-господарської  діяльності  
суб’єкта господарювання.   

На  другому  етапі  доцільно  розробляти  бюджет  готової  продукції  і  
бюджет  виробництва,  які дозволяють здійснити прогноз собівартості 
реалізованої готової продукції.   

На  третьому  етапі  розраховуються  бюджети  допоміжних  цехів,  
обслуговуючих  виробництв,  а також бюджет загальногосподарських і 
адміністративних витрат.   

На  четвертому  етапі  формуються  бюджети  закупівлі  і  використання  
ТМЦ,  робіт  і  отриманих послуг, заробітної плати. Вказані бюджети 
розробляються на основі попередніх бюджетів.   

На  п’ятому  етапі  роботи  розробляються  бюджети  податків  і  
платежів,  а  також  вносяться необхідні  коригування  до  попередніх  бюджетів  
або  визначається  необхідна  величина  позикових коштів, якщо має місце 
дефіцит власних обігових коштів.   

На шостому  етапі  роботи формуються  бюджети фінансових  інвестицій,  
складу  і  використання основних  засобів  та  нематеріальних  активів,  
вкладень  в  необоротні  активи,  власного  капіталу, довгострокових 
зобов’язань, короткострокових кредитів і позик, інших короткострокових 
зобов’язань, а також інших доходів і витрат.   

На  сьомому  етапі  роботи  складається бюджет  кредиторської  
заборгованості,  сформований  на підставі попередніх бюджетів.   

На восьмому  етапі розраховується бюджет використання  чистого 
прибутку  підприємства. 

 На дев’ятому – остаточно формується бюджет прибутків і збитків.   
На завершальному, десятому етапі планування діяльності підприємства 

формується зведений бюджет, що охоплює всю фінансово-господарську 
діяльність суб’єкта господарювання.  

Проміжні  бюджети  можуть  мати  декілька  варіантів,  кожен  з  яких  
відображає  специфіку майна або джерела  господарських  засобів  чи  процесів, 
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що  відбуваються  на підприємстві. Нами пропонуються наступні форми різних 
видів бюджетів: бюджет продаж, бюджет виробництва, бюджет майна 
підприємства, бюджет джерел фінансування майна підприємства по видам. 

Підвищення  ефективності  процесу  оперативного  планування  
діяльності  підприємства  за допомогою  розробки  системи  бюджетів  можливо  
на  основі  детального  оцінювання  всіх  необхідних інформаційних потоків і 
встановлення раціональних зв’язків між окремими регістрами бухгалтерського 
обліку,  затвердженими  формами  фінансової  звітності  і  запропонованими  
нами  бюджетними таблицями. В цілому, система формування бюджетів 
економічного суб’єкта незалежно від специфіки і масштабів  його  діяльності  
взаємозв’язана  з  бухгалтерськими  проводками,  що  відображають  всі 
фінансово-господарські операції, які здійснюються підприємством.  

Впровадження процесу бюджетування на підприємствах дозволить 
підвищити рівень конкурентоспроможності підприємства за рахунок 
поліпшення  фінансових  результатів на  основі  управління  прибутком  і 
витратами,  раціонально  розподіляти  і  використовувати  ресурси, 
оптимізувати витрати по підприємству і впровадити оперативний контроль за 
постійними і змінними витратами, поліпшити  платоспроможність  
підприємства  на  основі  ефективного управління грошовими потоками, 
підвищення якості та оперативності прийняття управлінських рішень, 
узгодження і координування дій окремих підрозділів і відділів підприємств, а 
також  напрямків  діяльності  для  досягнення  поставлених  глобальних 
завдань.  
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УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ 
 

Застосування процесного підходу до управління дебіторською 
заборгованістю (ДЗ) не принесе очікуваного позитивного ефекту, якщо 
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досліджуваний бізнес-процес буде виділений та регламентований суб'єктивно і 
не відповідатиме реальній господарської діяльності. Адекватний опис бізнес-
процесу забезпечить прозорість виконання всіх операцій, дозволить своєчасно 
знайти і виправити помилки на будь-якому його етапі. Опис та побудова 
структури бізнес-процесів має ґрунтуватися на використанні міжнародних 
практик через їх переваги: скорочення часу побудови бізнес-моделі; зниження 
ризику залежності від помилок аналітиків та розробників; забезпечення 
прозорості виконання процесів для всіх зацікавлених сторін, в т.ч. й інвесторів; 
поява можливості порівняльного аналізу з процесами інших підприємств; поява 
можливості чіткого відокремлення бізнес-процесу для аутсорсингу. 
Об’єктом дослідження виступає ДЗ телекомунікаційних підприємств. Для 
опису процесу управління ДЗ було обрано структурну модель enhanced Telecom 
Operation Map (eTOM) 9-го релізу.  Відповідно до eTOM ДЗ розглядається 
різними групами бізнес-процесів. По-перше, категорія ДЗ розглядається як 
різновид фінансових ресурсів – оборотний актив підприємства, який виникає у 
його збутовій діяльності [1], та знаходить своє відображення в процесах 2-го 
рівня структурної моделі еТОМ: «Фінансовий менеджмент» та «Управління 
активами» (табл. 1).  

Таблиця 1 
Проекціювання ключового бізнес-процесу управління дебіторською 

заборгованість на структурну модель еТОМ 
Процес «Операційна діяльність» – рівень 0 

Горизонтальний процес Вертикальний процес «Білінг та управління надходженнями» – 
рівень 1 

 «Управління 
взаємовідносинами з 
клієнтами» – рівень 2 

Процес – рівень 3 Процес – рівень 4 
«Сплата рахунків 
та управління 
дебіторською 
заборгованістю» 

«Управління рахунками клієнтів» 

«Управління платежами клієнтів» 

«Управління стягненням боргів клієнтів» 

Процес «Управління підприємством» – рівень 0 

 «Фінансовий менеджмент 
та управління активами» – 
рівень 1 

Процес – рівень 2 

«Фінансовий менеджмент» 

«Управління активами» 
Джерело: розроблено автором за даними [4] 
  
В межах цих процесів встановлюються принципи управління активом, 

здійснюється аналіз ДЗ підприємства, досліджується її вплив на діяльність та 
вносяться дані до звітності підприємства (ф.1, ф.2, ф.5). По-друге, акцентується 
увага на інтерпретації сутності ДЗ як суми заборгованості на користь 
підприємства на певну дату  за надані послуги юридичним та фізичним особам 
[2; 3]. У цьому випадку управління ДЗ за роботи, товари та послуги 
регламентується бізнес-процесом 3-го рівня «Сплата рахунків та управління 
дебіторською заборгованістю». Відповідно до eTOM,  досліджуваний процес 
відноситься до операційної діяльності, а не до групи допоміжних процесів 
управління підприємством. Це свідчить про підвищення значення даного 
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бізнес-процесу в діяльності телекомунікаційного підприємства, орієнтованого 
на задоволення потреб своїх клієнтів. Управління ДЗ нерозривно пов’язане з 
процесами білінгу та є їх складовою частиною. Допоміжні процеси в 
безпосередньому управлінні ДЗ, а саме: формування правил кредитної 
політики, розроблення системи знижок та формування тарифів для окремих 
груп клієнтів, дослідження кредитного рейтингу та ступеню довіри абонентів, 
регламентовані в групі бізнес-процесів 1-го рівня «Білінг та управління 
надходженнями». 

«Сплата рахунків та управління дебіторською заборгованістю». 
Мета– забезпечення підприємства надходженням грошових коштів за надані 
послуги, та введення в дію процедур для отримання грошових надходжень за 
простроченими рахунками.  

«Управління рахунками клієнтів». Мета – забезпечення ефективного 
управління платіжними рахунками клієнтів, за спожиті протягом всього 
платіжного циклу послуги. Також процес зосереджується на управлінні змінами 
в даних рахунків клієнтів. 

«Управління платежами клієнтів». Мета – збір платежів, які 
здійснюються клієнтами та погодження суми грошових надходжень з 
виставленими рахунками за спожиті послуги. Якщо платежі не відповідають 
рахункам-фактурам, то ініціюється процес «Управління стягненням боргів 
клієнтів» (недоплата) або «Управління запитами рахунку» (переплата). Бізнес-
процес тісно пов'язаний з процесом «Фінансовий менеджмент», надаючи 
інформацію по всіх платежах з метою здійснення записів в Головній книзі 
підприємства. Також процес відповідальний за управління різними видами 
оплати (безготівкові кредитні, дебетові, електронні платежі або платежі 
готівкою; безпосередня оплата або через третіх осіб). 

«Управління стягненням боргів клієнтів». Мета – збір прострочених 
платежів від клієнтів. Цей процес контролює суму грошових коштів, що 
повинна надійти від замовника послуг, а саме проводить перевірку вчасного 
надходження платежів та реалізує комплекс заходів щодо стягнення 
заборгованості клієнтів за спожиті послуги. До функцій процесу належать такі:  
визначення рахунків клієнтів, які мають прострочену ДЗ; ініціювання 
подальших дій та управління ними щодо урегулювання простроченої ДЗ 
клієнтів; організація та контроль планів погашення клієнтом простроченої ДЗ 
(реструктуризація заборгованості); ініціювання діяльності по стягненню боргу 
відповідно до господарської практики і політики підприємства; управління 
давністю боргового портфеля клієнта; створення та управління домовленостями 
з третіми сторонами для витребування боргів клієнтів, і / або для продажу 
частини портфеля боргових зобов'язань клієнтів (факторингові операції). 

На основі структурної моделі еТОМ та застосування IDEF-технології 
побудована функціональна модель процесу управління ДЗ за товари, роботи, 
послуги (рис. 1). 
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Рис. 1. Декомпозиція бізнес-процесу «Сплата рахунків та управління ДЗ»   
 
Практична реалізація запропонованої моделі дозволить забезпечити 

якісне управління ДЗ телекомунікаційним підприємством та уникнути ряду 
проблем. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОНЦЕПЦІЇ КАТЕГОРІЙНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ 

 
Науковці та експерти констатують, що в Україні категорійний 

менеджмент знаходиться ще тільки на стадії розвитку [1]. Саме тому є сенс 
більш ретельно дослідити його сутність, методологічні і методичні особливості. 
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Питання теорії і практики застосування категорійного менеджменту є 
доволі актуальним як на заході, так і на теренах російської і вітчизняної 
фахової преси. Даному напряму присвячені роботи таких авторів, як Є. 
Бузукова, В.А. Гросул [2], Н. Гурова [3], Г.О. Єютіна, Є.В Карпова [4], Д. 
Кузнєцов, О. Сергієнко, А. Шибаєва [1], Д.В. Сидоров [5], С. Сисоєва, В. 
Снегірьова та інших. 

Дослідивши достатньо значну кількість визначень категорійного 
менеджменту, що була надана різними авторами, нами було зроблено наступне 
узагальнення. Всі автори сприймають концепцію категорійного менеджменту 
як концепцію управління. Розбіжності виявляються в тому, хто управляє 
(фізичний суб’єкт), де центр управління (юридичний суб’єкт); чим саме 
управляють (об’єкт управління). Вважаємо, що всю сукупність визначень 
концепції категорійного менеджменту можливо поділити на декілька груп. 
Одна частина визначень розкриває сутність категорійного менеджменту з 
акцентом на покращення роботи з асортиментом в середині самої торговельної 
мережі. Друга частина - акцентує у визначенні сутності категорійного 
менеджменту більш тісний зв’язок с виробником / постачальником в напряму 
більш значної кооперації і взаємодії. До третьої частини можливо віднести 
визначення з більш комплексним підходом, що охоплює внутрішні і зовнішні 
позиції і дії підприємства. 

Найбільш поширеним в сучасній літературі, особливо в учбовій [4,5]  є 
наступний варіант: «Категорійний менеджмент - це процес управління 
асортиментом, за яким кожна товарна категорія розглядається як самостійна 
бізнес-одиниця (БО)». Це узагальнене визначення акцентує увагу на важливості 
асортиментної категорії як БО. Так, це є новітньою позицією щодо попередніх 
методів управління асортиментом. Проте є невизначеність з юридичним 
об’єктом: чи то є притаманне виробництву, чи роздрібній торгівлі. Об’єкт 
управління - асортимент, що складається з окремих категорій.  

В якості стандарту де-факто, згідно [6] прийнято визначення від ECR 
Board (США, 1995 рік): «Категорійний менеджмент - це процес, що 
відбувається між блоками логістичного ланцюжка, де категорії управляються 
як стратегічні бізнес-одиниці (СБО), та забезпечують поліпшені фінансові 
результати завдяки зосередженню на задоволенні потреб споживача». 

В даному визначені поява терміну «логістичний ланцюжок» дає 
розуміння, що КМ - це концепція не окремого підприємства, а партнерська 
програма. Юридичні суб’єкти: виробниче підприємство, посередник 
(логістична компанія), торговельне підприємство (оптової та роздрібної 
торгівлі). Вказано на мету (ріст основних показників бізнес - процесів) цього 
партнерства і цільову функцію - задоволення потреб споживача. Об’єкт 
управління - категорія. Статус об’єкту управління: стратегічна бізнес-одиниця. 

Більш широко за змістом і складовими є визначення, яке надано 
експертами Комітету з управління попитом з ECR Rus [7, с.2]: «Управління 
категоріями або Категорійний менеджмент - це стратегічне співробітництво 
роздрібного оператора і постачальника, за яким сторони управляють категорією 
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як Стратегічною одиницею, та досягають росту категорії (збільшення продажу 
та прибутку) шляхом набору дій, орієнтованих на покупця».  

В даному варіанті юридичні суб’єкти управління - роздрібний оператор і 
постачальник (виробник). Об’єкт управління - категорія. Статус об’єкту - 
стратегічна бізнес одиниця. 

Проведене дослідження дозволило сформувати власне бачення даної 
наукової категорії. Вважаємо, що категорійний менеджмент доцільно 
сформулювати як сучасну технологію управління потоками товарних 
категорій на засадах стратегії «подвійна перемога»  та  оптимізації роботи 
всього ланцюжка поставки, за яким товарні категорії виступають як 
самостійні бізнес-одиниці, менеджер категорії рітейлу має всі можливості, 
повноваження і відповідальність, як особистий підприємець, а асортимент 
оптимальних товарних запасів рітейлу в реальному часі за обсягами і 
структурою задовольняє потреби споживачів.  
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СИСТЕМА КОНТРОЛІНГУ ЯК ЧИННИК ЗАПОБІГАННЯ КРИЗОВИМ 

ЯВИЩАМ НА ПІДПРИЄМСТВІ  
 

У теорії менеджменту є різні підходи до визначення кризових ситуацій. 
Аналіз наукової літератури з цієї проблематики дає змогу зробити висновок, що 
кризова ситуація – це переломний момент у функціонуванні будь-якої системи, 
у процесі якого вона піддається впливу ззовні чи зсередини, що вимагає якісно 
нового реагування з боку цієї системи. Виходячи із суті кризових ситуацій, 
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зазначимо, що вони характеризуються ризикованим розвитком, який 
виявляється у ймовірності виникнення небезпечної чи кризової ситуації та їх 
наслідків. Отже, кризова ситуація – це різкий перелом, важкий перехідний стан, 
що містить у собі небезпеку, загрозу руйнування виробничої системи в цілому. 

За сучасних ринкових умов підприємство перебуває в конкурентному 
середовищі. При зростаючому впливі факторів зовнішнього середовища та 
посиленні позицій конкурентів на ринку вимагають удосконалення процесу 
управління підприємством. Найбільш високою гарантією безпеки його 
діяльності є гарантований ринок збуту продукції, її конкурентоспроможність і 
надійність. Якщо цього не відбувається, то підприємство входить у кризовий 
стан. Кризовий стан підприємства виникає внаслідок помилок у виборі стратегії 
підприємства, низького рівня поточного менеджменту, недостатньої адаптації 
підприємницької діяльності до змін ринкового середовища.  

Своєчасне розпізнання симптомів кризового стану є основою для 
розробки заходів щодо запобігання або пом’якшення негативних наслідків 
кризи – антикризового управління підприємством [1, с.128]. 

Запобігти кризовим явищам або пом'якшити наслідки їх впливу на 
результати діяльності організацій можна тільки за допомогою системи заходів, 
яку за кордоном називають "кризовим менеджментом" (crisismanagement). В 
Україні ці заходи називають "антикризовим управлінням".  

Останнім часом стали більш актуальними питання про антикризове 
управління підприємством. Потреба в антикризовому управлінні виникає не 
тільки при сталому економічному розвитку підприємства, а і при здійсненні 
структурних зрушень відповідно до світових тенденцій економічного та 
науково-технологічного процесів. Одним з найпродуктивніших методів, за 
допомогою якого можна вчасно запобігти кризовому явищу на підприємстві, є 
контролінг. 

У системі антикризового управління контролінг забезпечує реалізацію 
стратегічного потенціалу діяльності підприємства та досягнення поточних 
цілей щодо ліквідності та прибутковості. В сучасних умовах нестабільності 
економіки здійснення відповідних заходів дає підприємству змогу забезпечити 
стабільність і довгострокові перспективи [2, с. 117]. 

Контролінг – це певне управління підприємством, спрямоване на 
отримання позитивного результату. Контролінг можна певною мірою порівняти 
з контролем за техніко-економічними показниками на підприємстві. Він є 
комплексною системою управління підприємством, яка орієнтована на 
майбутній розвиток підприємства. 

Це система спостереження та вивчення поведінки внутрішнього 
економічного механізму конкретного підприємства і розробки шляхів для 
досягнення мети, яку воно ставить перед собою. Вона включає в себе 
управлінський облік, облік і аналіз витрат з метою контролю за всіма статтями 
витрат, всіма підрозділами і всіма складовими виробленої продукції або 
наданих послуг. 
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На підприємстві контролінг постає як відособлена, автоматизована, 
інформаційна система, яка здійснює: управлінський облік, аналіз, планування, 
контроль, координацію, коригування економіки підприємства.  

Особливістю контролінгу є його спрямованість на перспективу, на пошук 
шляхів подальшого розвитку підприємства на основі аналізу факторів, які 
зумовлюють отримання тих чи інших результатів. 

Контролінг регулює витрати й результати діяльності, допомагає уникнути 
несподіванок та “вімкнути червоне світло”, коли є загроза. Він надає необхідну 
інформацію керівництву, має за мету переоцінку стратегії та коригує цілі 
підприємства [3, с. 45]. 

Саме практичне значення контролінгу полягає в координації управ-
лінської діяльності з досягнення цілей, інформаційної та консультаційної 
підтримки прийняття управлінських рішень, створення та забезпечення 
функціонування загальної інформаційної системи 

Контролінг покликаний контролювати стан економіки підприємства, 
тобто здійснювати контроль за рівновагою “прибуток/витрати”. Завдяки 
впровадженню контролінгу в “життя” сучасного підприємства багато 
господарюючих суб’єктів сьогодні зменшують чи намагаються зменшити свої 
витрати на виробництво і, як правило, в результаті цього закріплюють позиції у 
своєму сегменті ринку, а інколи, і розширюють продаж продукції. Але 
головним чином у практичній діяльності, наприклад, на підприємствах 
Німеччини, контролінг реалізує себе як апарат управління витратами. Проте він 
стосується не тільки управління витратами, а й інших сфер управління 
підприємств. Він являє собою набір методик, спрямованих на вдосконалення 
облікової політики та управлінської практики підприємств, виходячи з 
фінансових критеріїв успішності функціонування підприємств. Контролінг не 
тільки дає змогу розраховувати витрати по-новому, а і стимулює вище 
керівництво мислити фінансовими категоріями, переміщувати технологічне 
управління безпосередньо до виробничого процесу. 

Широко контролінг застосовується при прогнозуванні цін на продукцію 
та послуги, для визначення нижчих допустимих меж цін і тарифів, розрахунку 
очікуваних прибутків, податкових платежів та резервів, які утворюються. В 
рамках контролінгу перевіряється ефективність різних варіантів інвестицій до 
та в ході їх здійснення, моделюються умови реалізації проекту. Інформація, що 
надходить від служби контролінгу керівництву підприємства, є незамінною для 
оперативного та стратегічного управління. 

Виступаючи однією з найсучасніших і ефективних систем управління 
підприємством, контролінг являє собою відособлену систему, економічна 
сутність якої полягає в динамічному процесі перетворення та інтеграції 
існуючих методів обліку, аналізу, планування, контролю і координації в єдину 
систему отримання, обробки інформації та прийняття на її основі 
управлінських рішень, а точніше – в систему управління підприємством, 
орієнтовану на досягнення всіх цілей, що постають перед підприємством.  
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Впровадження системи контролінгу на підприємстві сприятиме 
підвищенню якості менеджменту, а відтак, і забезпеченню стабільного розвитку 
бізнесу підприємства. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-
ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Інтенсивність науково-дослідних і досвідно-конструкторських робіт 

багато в чому визначає сьогодні рівень економічного розвитку. В конкуренції 
виграють підприємства, які забезпечують організацію сприятливих умов для 
наукових досліджень і науково-технічного прогресу [1,2]. 

Організаційно-технічна система будь-якої конкурентоспроможної 
організації ґрунтується на системному підході. 

Системний підхід до організації дозволяє упорядкувати завдання, 
розподілити ролі, повноваження і відповідальність. Організаційне забезпечення 
управління в період активізації, на основі проведення морфологічного аналізу, 
оптимізує просторове розташування елементів системи управління 
інноваційно-інвестиційною діяльністю, впроваджує нові зв'язки, які 
упорядковуються в загальному комплексі. Без системності організаційного 
забезпечення починається процес дезорганізації, тобто цілісність системи 
порушується.  

У будь-якому організаційному забезпеченні можна виділити пов’язані 
між собою елементи, через які проходять фінансові потоки, отже складається  
фінансова структура, а зв'язки між функціональними масштабами складають 
функціональну структуру [3].  

В рамках організаційної структури підприємства відбувається 
направлений на досягнення мети управлінський процес, між учасниками якого 
розподілені функції і завдання управління. Тобто виникають зв'язки: 
горизонтальні – зв'язки узгодження; вертикальні – зв'язки підпорядкування; 
лінійні – зв'язки відношення з приводу ухвалення і реалізації управлінських 
рішень, а також рух інформації між лінійними керівниками; функціональні – 
зв'язки, які пов'язані з окремими функціями керівництва (маркетинг, 
планування, фінансування, виробництво, контроль, аналіз, облік та інші).  

За допомогою організаційної структури управління (ОСУ) вирішуються 
найбільш значущі завдання управління інноваційно-інвестиційною діяльністю 
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підприємства, тобто забезпечується координація всіх функцій управління. 
Управління інноваційно-інвестиційними процесами на промисловому 

підприємстві здійснюється в рамках організаційних структур управління 
(ОСУ), які є формою, за допомогою якої регулюються керівна і виробнича 
діяльність фахівців, а також здійснюється інтеграція науки, за допомогою 
інвестиційних ресурсів, з виробництвом. 

На основі проведеного у попередніх розділах роботи дослідження можна 
визначити спосіб поєднання інноваційної та інвестиційної складових в 
організаційному забезпеченні управління інноваційно-інвестиційною 
діяльністю промислових підприємств (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Схема поєднання інноваційної та інвестиційної складових в 
організаційному забезпеченні управління інноваційно-інвестиційною 

діяльністю промислових підприємств 
 
На мікрорівні організаційне забезпечення є сукупністю методів і засобів, 

що регламентують взаємодію персоналу в процесі здійснення управління 
інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства.  

Взаємодія володіє відносною можливістю інтегрувати дії та вплив і тому 
є досить складною формою управлінської діяльності [4].  

Виходячи з цього, ефективність управління інноваційно-інвестиційною 
діяльністю підприємств залежить від встановлення раціональних зв'язків і 
взаємозв'язків між ланками і рівнями управління, що вимагає своєчасного 
перерозподілу, оптимізації завдань і функцій управління не лише між ланками і 
рівнями, але і між окремими виконавцями. Дані умови є досяжними лише при 
правильних об'єднаннях, перерозподілах, ув'язках один з одним і закріпленнях 
за певними ланками і посадами нових управлінських функцій.  
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УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОЇ 
ОРІЄНТАЦІЇ 

 
Під соціально орієнтованою системою управління підприємством 

розуміють сукупність системоутворюючих eлeмeнтiв та iнcтитуцiй, якi в 
процесі взаємодії формують нові сoцiaльнi норми, партнерів культуру, сфeру 
вiдповiдaльності, що в цілому відображає інтереси персоналу, влaсникiв, 
стрaтигiчних партнерів підприємства. Метою формування соціально 
oрiєнтованих систем управління є координація діяльності пeрсoнaлу 
пiдприємствa для дoсягнення соціальних пріоритетів дiяльнoстi пiдприємства в 
рамках прийнятої cтратегiї рoзвитку. 

На сьогоднішніи� день соціальне управління в Украі�ні знаходиться на 
стадіі� розвитку. Наи�активнішими у цьому управлінні є представництва 
іноземних компаніи�, які переносять на украі�нський ринок сучасні світові 
практики, принципи і стандарти [2, 6]. 

В економічній літературі приділено значну увагу проблемам сучасної 
характеристики процесу управління з урахуванням функціонального змісту 
соціально-економічних систем управління, які досліджувались як іноземними 
авторами (Д. Адаір, Ф. Тейлор, А. Файоль та інші) так і вітчизняними                 
(І. Отенко, Н.О. Сімченко, Ф. Хміль В. Анфілатов, О. Козлова, І. Маркіна та 
інші). Проте необхідно врахувати, що управління на підприємствах 
здійснюється у двох сферах. До першої відносять виробничо-технічна сфера, це 
коли виконуються роботи з організації, координації а також регулювання 
виробничого процесу. Друга включає в себе  соціально-економічну сферу, вона 
регулюються взаємовідносини між учасниками виробничого процесу в умовах 
поділу і кооперації праці, та формування відносин між управлінцями та 
виконавцями. 

Однією з ключових проблем, що зараз постають перед українськими 
підприємствами, які прагнуть відповідати кращим зразкам світової практики, є 
соціальний розвиток та підтримка взаємовигідних відносин з державою. 
Виходячи з цього, реалізація КСВ позитивно впливатиме на сприйняття бізнес-
структур державними органами. Даний процес стане взаємним, оскільки 
держава, враховуючи економіку країни, також має бути зацікавленою в участі 
компаній в успішній реалізації соціальних програм. У зв’язку з цим виникає 
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необхідність розробки соціального управління, які б дозволяли покращувати 
діяльність бізнес-структур при реалізації соціально відповідальних програм [4].  

Реалізація соціально відповідальних стратегіи� має орієнтуватися не 
лише на зменшення та запобігання негативним наслідкам діяльності, а и� на 
досягнення економічного, екологічного та соціального ефектів, що може 
розглядатися як основа підвищення конкурентоспроможності окремих 
компаніи� у соціальній сфері і національноі� економіки загалом. 

Також соціальне управління передбачає не тільки наявність внутрішньої 
взаємодії. Існує безліч взаємодіючих цілісних систем різного ієрархічного 
рівня, що передбачає здійснення управлінських функцій як 
внутрішньосистемного, так і міжсистемного характеру. Система вищого 
порядку виступає в ролі суб’єкта управління стосовно системи нижчого 
порядку, що в рамках взаємодії між ними є об’єктом управління. Управління за 
своєю суттю зводиться до керуючого впливу суб’єкта на об’єкт, змістом якого є 
упорядкування системи, забезпечення її функціонування в повній відповідності 
із закономірностями її існування й розвитку. Це цілеспрямований вплив, що 
упорядковує, реалізований у зв’язках між суб’єктом і об’єктом і здійснюється 
безпосередньо суб’єктом управління [1, 5]. 

Для ефективнoгo розвитку управління підприємством, потрібно чітко 
розуміти, що соціальне управління здійснюється за допомогою регулювання 
відносин між окремими спiльнотами людeй у відповідності з головними 
завданнями розвитку суспільства. Визначення сoцiaльного змісту цих завдань, 
шляхів і засобів їх вирішення є цільовою функцією соціального управління [3, 
с.140]. 

Вирішення зазначених вище проблем потребує дослідження формування 
механізму забезпечення соціально орієнтованого управління підприємствами в 
умовах суспільної трансформації. Необхідно постійно оновлювати діючі моделi 
сoцiального управління з урахуванням історичних традицій населення. 
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ІННОВАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 

 
Активізація соціально-економічних механізмів реалізації інноваційної 

стратегії розвитку промислових підприємств відбувається в умовах загострення 
конкуренції, посилення адаптаційних процесів до умов господарювання, які 
постійно змінюються. Актуальним завданням управління промисловим 
підприємством стає підвищення рівня адаптації та ефективності діяльності на 
основі реалізації маркетингових стратегій та диверсифікації [1, с.97]. 

Метою дослідження є вивчення проблем оптимізації управління 
промисловими підприємствами. Завданням дослідження – є формування моделі 
управління, яка буде сприяти впровадженню нових інноваційних технологій та 
представляти собою комплекс методів, моделей, процедур та регламентів. 

Досвід розвинених країн свідчить про те, що щорічні високі темпи 
економічного зростання забезпечуються завдяки активній підприємницькій 
діяльності та зміні структур управління, орієнтованих на зниження витрат 
виробництва. Функціонування промислових підприємств за ринкових умов 
господарювання залежить від формування виробничої програми з урахуванням 
продуктивності праці та оперативного реагування на ринковий попит. 

Дослідженням зазначених проблем займається багато вітчизняних та 
іноземних авторів: В. Геєць, А. Чухно, И. Балобанов, И. Ансофф, Т. Питерс, 
Р.Уотермен. 

Загострення конкуренції на міжнародному ринку призвело до необхідності 
використання тактики та стратегії накопичення, резервування та своєчасного 
використання інновацій промисловими підприємствами. За кордоном постійно 
впроваджуються управлінські новації, які значно дешевше технологічних. 
Єврокомісія констатувала, що в найближчі роки одним з головних факторів 
підвищення конкурентоспроможності на світовому ринку стануть управлінські 
інновації [4, с.61]. Глобальна конкуренція пронизує не тільки товарні ринка, а й 
інноваційні ринки, які пов’язані з приростом інтелектуального капіталу та 
розвитком економікм знань. Криза управління пов’язана з ускладненням 
технологічних процесів, відхилення від початкових пріоритетів діяльності, 
послабленням мотивації. Через деякий час промислове підприємство втрачає 
оптимальність та набуває функціональну та тактичну неузгодженість. 

Промисловим підприємствам, які працюють на «попит» необхідно: 
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- трансформувати організаційну структуру та методи управління, які 
торкаються всіх напрямків діяльності на основі матриці ринкових можливостей 
(взаємозалежність інноваційного потенціалу працівників та показники 
функціонування технологічних процесів); 

- удосконалити процес управління змінами (методика побудови алгоритму 
впровадження змін) з метою скорочення термінів оновлення асортименту та 
модернізації підприємства. 

Ключовими етапами впровадження інновацій (здійснення змін) є: 
діагностика поточного стану; управління процесом змін; аудит результату. 
Практика впровадження змін на промисловому підприємстві потребує 
урахування основних помилок та особливостей: розбіжності між рівними 
учасниками інновацій; втрата часу; мінімізація опору змінам; робота з 
неформальними лідирами; адаптація персоналу; робота з інформацією під час 
впровадження інновацій (доступність та масштаб охоплення; стратегії 
інформування; блокування інформації; викривлення інформації; аудит 
внутрішніх комунікаційних каналів). 

 Використання на практиці заходів щодо оптимізації управлінських 
процесів дозволить: забезпечити стійкий розвиток промисловому підприємству 
шляхом управління інноваційним потенціалом, сформувати стратегію стійкого 
розвитку на основі аналізу ресурсного забезпечення та управління об’єктами 
інтелектуальної власності; оптимізувати організаційну структуру технологічних 
процесів за умов постіних змін зовнішнього середовища, оцінювати інноваційну 
діяльність підприємства для подолання кризи. 

Дослідження умов господарювання промислових підприємств в Україні 
підкреслює необхідність удосконалення управління. 

Основні заходи удосконалення процесів управління промисловими 
підприємствами: трансформація організаційної структури та методів управління 
на основі матриці ринкових можливостей; удосконалення процесу управління 
змінами 

Питання для проведення подальших досліджень: механізми управління 
організаційними структурами технологічних процесів з урахуванням 
продуктивності праці; вплив управління на структуру контролю технологічними 
процесами. 
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ГЛОБАЛЬНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
В сучасних умовах глобалізації та жорстокої конкуренції кожна складова 

економічного механізму повинна бути зорієнтована на глобальний масштаб в 
тому числі й сама конкурентоспроможність даного механізму повинна бути 
глобальною. Глобальна конкурентоспроможність властива для суб’єктів ринку 
як на мікро рівні (фірми та їх об’єднання) так і на макрорівні (цілі галузі та 
країни). Термін «глобальний» означає, що суб’єкти світової торгівлі 
розглядають світ як єдине ціле, в якому стираються національні кордони і 
національні відмінності між споживачами. Глобалізація дозволяє цілим галузям 
здійснювати економію на масштабі виробництва за рахунок стандартизації 
товарів, використовувати переваги світового маркетингу тощо. Яскравими 
прикладами ведення глобального бізнесу та набуття глобальної 
конкурентоспроможності є EADS, Boeing та інші корпорації які в собі 
поєднують цілу галузь, яка є головним учасником ринку. Ці корпорації 
виробляють однакові продукти для різних країн світу та займають більше 
половини світового ринку в своїй галузі [1].  

Ще порівняно недавно терміну «глобальна конкурентоспроможність» не 
існувало, говорили про міжнародну конкурентоспроможність. Але глобалізація 
призвела до того, що майже в кожній країні працюють одні й ті ж компанії-
конкуренти. Ці фактори визначають особливе значення глобальної конкуренції.  

В багатьох наукових працях економістів можна виявити численні спроби 
пояснити, чому один суб’єкт ринку є більш конкурентоспроможним ніж інший 
[2-6]. Але уніфікованої системи й досі немає. Так як для деяких суб’єктів 
конкурентна перевага походить від макроекономічних явищ - змін курсів, 
процентних ставок, дефіцит національного бюджету. Для інших, це залежить 
від великої кількості дешевої робочої сили або сировини. Для наступних 
конкурентна перевага виходить від політичної підтримки. Однак жодне цього 
недостатньо, щоб пояснити комерційного успіху того чи іншого суб’єкту 
глобального ринку.  

Досить цікаву систему визначення глобальних конкурентних переваг 
запропонував М. Портер. Її суть полягає у виявленні індивідуальних галузевих 
чинників що забезпечують конкурентоспроможність, а не дослідження 
національної економіки в цілому. М. Портер особливу увагу звертав на 
конкретні фактори міжнародного успіху підприємства в певному сегменті та 
наголошував, що перевага знаходиться в продуктах, а не у зовнішніх елементах 
країни [2]. 

Основна ідея глобальної конкурентної переваги галузі полягає у адаптації 
до загальних характеристик ринків і цільових груп споживачів, що не залежать 
від особливостей окремих країн. Це призведе до:  
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- зникнення національних та регіональних переваг, відбудеться всесвітнє 
вирівнювання потреб і запитів споживачів; 

- виникне економія на масштабі виробництва за рахунок стандартизації 
товарів; 

- конкуренція буде базуватися на ймовірній перевазі орієнтованій на 
споживачів дешевших стандартизованих товарів на локальних ринках. 

Глобальна конкурентоспроможність особливо важлива в сучасних 
економічних умовах для повної реалізації можливостей галузі тому та галузь, 
котра зволікає з виходом на глобальний ринок, ризикує втратити свої позиції і 
на внутрішньому ринку. 

Глобалізація бізнесу призводить до таких конкурентних переваг, як 
володіння сировиною, наявність складських комплексів та інших факторів, що 
забезпечують зниження витрат в порівнянні з витратами конкурентів.  

Отже, важливість глобальних конкурентних переваг є беззаперечним 
фактом. А зважаючи на те, що ринкові умови на сьогоднішній день є надто 
мінливими то конкурентні переваги потребують стратегії створення, розвитку 
та підтримки. 

Виникнення конкурентної переваги на глобальному ринку залежить, 
перш за все, від способу організовувати та керувати. Тобто структура роботи 
самого суб’єкта ринкових відносин ділиться на сфери управління (ведення 
клієнтів, продавців, технічного обслуговування, розробка стратегії діяльності, 
реалізація нових продуктів тощо) кожна з яких створює ту чи іншу цінність для 
покупця, або конкурентну перевагу. В такому випадку роль вартості відходить 
на другий план і клієнт аналізує певний ряд конкурентних переваг. В цьому 
випадку позиція суб’єкта буде обов’язково вигідною якщо вартість аналогічної 
продукції у конкурентів однакова.  

Логічним є те, що конкурентні переваги зароджуються разом із суб’єктом 
ринкових відносин, в іншому випадку зазначений суб’єкт буде приречений. 
Конкурентна перевага виникає, як тільки виявляє новий або більш ефективний 
спосіб виробництва чи надання послуг. Основними факторами виникнення 
нових конкурентних переваг є: 

 нові технології; 
 зміна попиту або новий попит; 
 поява нового сегмента; 
 зміни у вартості або наявності засобів виробництва; 
 зміни в регулюванні.  

Насправді, створення конкурентних переваг є важким завданням, але 
зберегти їх ще набагато складніше.  

Тому виходить, що для забезпечення глобальної конкурентоспроможності 
національної галузі потрібно: 

- не деталізований план створення та розвитку глобальної 
конкурентоспроможності певної галузі, що охоплює тривалий період часу та 
спосіб досягнення заданої мети на світовому ринку; 
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- конкретизувати і визначити шляхи реалізації корпоративної стратегії, 
визначити підходи, за допомогою яких галузь буде діяти в кожній стратегічній 
області бізнесу на світовому ринку; 

- забезпечити план визначеного бізнес-напрямку, визначеної стратегічної 
області бізнесу галузі; 

- утримувати стійкі переваги в кожній стратегічній області бізнесу 
шляхом конкурентної боротьби та задовольняти різноманітні й мінливі потреби 
покупців краще за конкурентів. 
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ЛОГІСТИЧНО-МОТИВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
На сучасному етапі розвитку будь-кого підприємства найпоширенішим 

засобом є застосування стратегічних підходів до управління персоналом, 
грунтуючись на класичних наукових поглядах американського вченого-
економіста І. Ансоффа [1] – одного з провідних розробників методології 
стратегічного управління підприємством у цілому. Відомий російський учений-
економіст А. Кібанов у своїх дослідженнях обґрунтував необхідність 
застосування стратегічного управління персоналом та визначив орієнтири, на 
які повинна бути націленою така стратегія, та необхідний перелік заходів у 
процесі її розробки, а саме: досягнення загальної цілі підприємства з 
урахуванням результатів аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, та 
визначення можливостей та бажання персоналу досягти визначеної цілі з 
можливостями відбору стратегічних варіантів [2, с.153-154]. 

Саме з такими поглядами пов’язана необхідність формування логістично-
мотиваційної стратегії та її реалізації в якості ключового елементу логістичного 
механізму управління мотивацією персоналу торгівельного підприємства. 
Необхідність формування логістично-мотиваційної стратегії управління 
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персоналом актуалізується практичними проблемами, що виникають на 
промислових підприємствах і мають ознаки відсутності ефективних методів 
стратегічного управління на них у цілому. 

Вирішення наукового завдання з розробки методичних основ формування 
логістично-мотиваційної стратегії управління персоналом повинно враховувати 
наступні концептуальні положення: 

- по-перше, з урахуванням того, що реалізація самої стратегії та 
впровадження логістичного механізму управління мотивацією зорієнтовано на 
досягнення цілей підприємства, що не виключає задоволення потреб 
працівників, необхідно, виходячи зі встановлених мотиваційних типів, обрати 
методи стимулювання та покарання залежно від результатів праці [3,с. 39; 4]; 

- по-друге, відбудова стратегії, як і відбудова логістичного механізму 
управління мотивацією, ґрунтується на відповідному базисі та включає 
необхідні чотири елемента вирішення стратегічних завдань і досягнення 
стратегічних цілей з урахуванням критеріїв, що формують логістично-
мотиваційне середовище; 

- по-третє, стратегія передбачає вдосконалення системи оплати праці 
задля встановлення збалансованості між винагородою за працю та її 
результатом; 

- по-четверте, стратегія передбачає вдосконалення системи управління 
персоналом за її підсистемами з точки зору задоволення працівників; 

- по-п’яте, стратегія повинна підлягати моніторингу. 
Виходячи з перелічених вище концептуальних положень логістично-

мотиваційна стратегія повинна враховувати стратегічні підходи щодо 
управління персоналом, його мотивацією з орієнтацією на задоволення потреб 
працівників, виходячи з мотиваційних типів, завдяки чому створюється 
сприятливе логістично-мотиваційне середовище та досягається головна мета 
впровадження логістичного механізму управління мотивацією персоналу на 
торговельному підприємстві. 

Оцінка логістично-мотиваційного середовища дозволяє встановити його 
сприятливість (несприятливість) за наступними критеріями: «К1» – за 
мотиваційними типами працівників; «К2» – за ступенем задоволення потреб; 
«К3» – за якістю трудового життя; «К4» – за системою управління персоналом; 
«К5» – за стадіями логістичного процесу. 

Для формування логістично-мотиваційної стратегії управління 
персоналом визначаються пріоритетні напрями удосконалення логістично-
мотиваційного середовища за визначеними критеріями з урахуванням їх 
значення та, відповідно, вирішуються стратегічні завдання щодо досягнення їх 
оптимального значення, яке повинно дорівнювати оцінки «5 балів». 

Виходячи з отриманих даних дослідження процесу управління 
мотивацією на торговельних підприємствах обираються свої стратегічні 
пріоритети за критеріями оцінки логістично-мотиваційного середовища. При 
цьому зміст завдань за стратегічними пріоритетами визначається практичними 
проблемами, які виникають на окремому підприємстві та потребують їх 
вирішення за кожним із критеріїв у своїй послідовності.  
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Спираючись на дані проведеного дослідження щодо аналізу внутрішнього 
логістично-мотиваційного середовища, для торговельних підприємств 
розроблено плани заходів за стратегічними пріоритетами при формуванні 
логістично-мотиваційної стратегії управління персоналом відповідно 
першочерговості їх вирішення 

Плани заходів за стратегічними пріоритетами при формуванні 
логістично-мотиваційної стратегії управління персоналом для досліджених 
підприємств зумовлюють необхідність вирішення стратегічного завдання 
відповідно етапу «встановлення залежності витрат на оплату праці від 
основних економічних показників із відбором форм і методів стимулювання за 
стадіями логістичного процесу, що, в свою чергу, є складовою стратегічною 
метою при впровадженні логістичного механізму управління мотивацією 
персоналу на торговельному підприємстві. 

Не менш актуальною проблемою для торговельних підприємств, які 
впроваджують логістично-мотиваційну стратегію управління персоналом, є 
формування бюджету для реалізації окремих заходів за стратегічними 
пріоритетами розроблених планів, а також розрахунок ефекту від їх реалізації, 
й від реалізації стратегії у цілому. Поруч із цим потребується поточний аналіз і 
контроль за процесом реалізації логістично-мотиваційної стратегії управління 
персоналом, що надасть змогу оцінити ефективність від заходів, які 
вживаються на підприємстві та забезпечують досягнення його мети. 

Вирішення цієї наукової проблеми, поруч із вищевикладеними 
методичними основами формування логістично-мотиваційної стратегії 
управління персоналом, потребує застосування моніторингу її реалізації. 
Використання моніторингу повинно: 1) надати можливість керівнику 
підприємства відстежити динаміку зміни обраних показників за п’ятьма 
критеріями; 2) визначити ефект від реалізації заходів і витрат фінансових 
ресурсів; 3) надати комплексну оцінку реалізації логістично-мотиваційної 
стратегії управління персоналом, в якій відбивається зміна кожного з п’яти 
параметрів, які аналізуються при виконанні заходів, що потребує розрахунку 
інтегрального показника – «ефективності реалізації логістично-мотиваційної 
стратегії управління персоналом»; 4) врахувати проведення поточного аналізу 
та контролю за зміною обраних показників, які визначають стан реалізації 
заходів за змістом стратегії та обрано в якості прикладу для кожного з 
досліджених підприємств. 

Всі наведені вище аргументації вимагають подальших досліджень в 
напряму розробки та впровадження логістично-мотиваційної стратегії 
управління персоналом підприємств різних форм власності за видами 
економічної діяльності. 
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ЛОГІСТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ ЦИКЛУ ВІДТВОРЕННЯ 
 

За умов глобального ринку, що досить швидко змінюється, одним із 
основних напрямків підвищення конкурентоспроможності продукції є 
управління логістичними витратами, що розглядається у відносно новій для 
української економіки науці - логістиці, теоретичні та практичні проблеми 
якої знайшли відображення в роботах зарубіжних та вітчизняних авторів: Х. 
Віссема, М.П. Войнаренка, О.М. Гаджинського, С.С. Гаркавенко, В.М. Геєця, 
Е.А. Голікова, В.М. Голоскокова, М.П. Гордона, Р. Джонсона, М.І. 
Долішного, М. Заводчикова, В.Є. Козака, Є.В. Крикавського, Д.Т. Новікова, 
Й.М. Петровича, А.Н. Роднікова, І.В. Сіренка, Л.І. Федулової та ін. 

Ринкові відносини, формування яких відбувається в умовах 
невизначеності та нестабільності середовища, потребують високоефективних 
методів управління економічною і господарською діяльністю. Традиційні 
концепції управління поступово стають не спроможними забезпечити  вимоги 
конкурентного середовища. Одним із найбільш ідеальних, в даний час, 
науково-прикладних напрямків удосконалення системи  управління  є  
логістика. Спеціалісти у цій галузі логістики подають понад два десятки   
визначень. Це  засвідчує, що дана галузь знань перебуває  на стадії формування. 
З огляду на різні тлумачення цього терміна  переважна їх більшість  відображає 
такі поняття, як управління, потоки матеріалів, інформації та фінансів, руху 
продукції від виробника до кінцевого споживача, оцінку витрат тощо.  
Вдповідно до цього, можна зробити висновок, що  логістику слід розуміти як 
управління матеріальними та пов’язаними з ними інформаційними і 
фінансовими потоками з метою зниження загальних витрат на просування 
продукції від виробника до споживача [1, с. 15]. 

Якщо систематизувати деякі визначення логістики, то можна виділити 
наступні підходи: 1. Ототожнення логістики та маркетингу; 2. Включення 
маркетингу у розподільчу логістику в якості її органічної складової частини; 3. 
Логістика сприймається як одна із сторін маркетингу; 4. Логістика 
розглядається як інструмент менеджменту, а її суть полягає в оптимізації 
потокових процесів, а не в організації та управлінні ними. 

На нашу думку, логістику потрібно розглядати як один з важливих 
напрямів сучасної організації виробництва, що дає змогу забезпечити 
конкурентоспроможність продукції не лише одного підприємства, але й групи 
підприємств на рівні окремих регіонів і, в кінцевому рахунку, на національному 
рівні. Можна також погодитись з Д.Т. Новіковим та В.Н. Голоскоковим у тому, 
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що логістика є, насамперед, частиною загальної теорії управління, але 
виділяється своєю специфікою – управлінням різними потоковими процесами 
[2, с. 10].  

Таким чином, мета логістики – це оптимізація циклу відтворення шляхом 
комплексного, орієнтованого на потребу, формування потоку матеріалів та 
інформації у виробництві та розподілі продукції [3, с. 24]. 

При цьому необхідно наголосити, що головна мета логістики є 
вираженням ідеальної ситуації, якої слід намагатися досягти. Конкретизується 
головна мета логістики в її завданнях, які за ступенем значимості поділяють на 
три групи: глобальні, загальні, локальні. Виконання всіх них забезпечує 
підприємство оптимізацію циклу відтворення, тому їх доцільно розглянути 
детально. Зауважимо, що пріоритетним і узагальнюючим завданням логістики є 
забезпечення господарюючому суб’єктові за мінімальних  витрат досягнення 
максимального успіху у веденні бізнесу в умовах ринкового середовища, 
сприяння розширенню його  присутності  на ринку та  забезпечення  переваг 
над конкурентами.  

Логістика за своєю суттю в процесі управління господарською діяльністю 
виконує інтеграційні функції. Тому, незалежно від виду логістичної системи, до 
її глобальних завдань належать такі: створення комплексних інтегрованих 
систем матеріальних, інформаційних, та за можливості, інших потоків; 
стратегічне узгодження, планування і контроль за використанням логістичних 
потужностей сфер виробництва і обігу; постійне вдосконалення логістичної 
концепції в рамках обраної стратегії в ринковому середовищі; досягнення 
високої системної гнучкості шляхом швидкого реагування на зміни зовнішніх і 
внутрішніх умов функціонування. 

Вчені економісти, визначаючи першочергові глобальні завдання 
логістики,  не заперечують, що без вирішення її загальних завдань перші 
реалізувати не можливо. Так  професор  Ларіна Р.Р. наголошує,  що завдання 
логістики не обов’язково потрібно вирішувати  на базі мінімізації витрат і 
визначення оптимального поєднання витрат і  рентабельності основного та 
оборотного капіталів у межах ринкової стратегії [4, с. 42]. На думку науковця, 
умовою життєздатності логістичних систем усіх видів є розв’язання таких 
загальних завдань: здійснення наскрізного контролю за потоковими процесами 
в логістичних; багатоваріантне прогнозування обсягів виробництва, перевезень, 
запасів; розробка та вдосконалення способів управління матеріальними 
потоками; визначення незбалансованості між потребами виробництва і 
можливостями МТ забезпечення, а також потребами у логістичних послугах під 
час збуту; стандартизація вимог до якості логістичних послуг і окремих 
операцій; раціональне формування господарських зв’язків; визначення центрів 
втрат часу, матеріальних, трудових і грошових ресурсів; оптимізація 
технологічної структури транспортно-складських комплексів; формалізація 
актуалізованих логістичних цілей і параметрів функціонування логістичної 
системи; визначення стратегії та технології фізичного переміщення запасів; 
визначення стратегії та технології фізичного переміщення запасів. 
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Аналізуючи глобальні та  загальні завдання логістики, слід акцентувати 
увагу на методах їх вирішення, до яких насамперед належать функціонально-
вартісний аналіз і лінійне програмування.  На жаль, у багатьох підприємствах, у 
тому числі й  досліджуваних, згадані методи використовуються не достатньо, 
що позбавляє їх можливостей створення високоефективної структури  
управління матеріальними потоками, гальмує транспортно-складські процеси 
та комп’ютеризацію управління інформаційними потоками.   

Щодо  часткових завдань  логістики, які  мають локальний характер, то 
вони є  динамічнішими і різноманітнішими: оптимізація запасів усіх видів і на 
всіх етапах товароруху; максимальне зменшення періоду зберігання продукції; 
зменшення тривалості перевезень; швидке реагування на вимоги споживачів; 
підвищення готовності до постачань; зниження витрат у всіх ланках 
логістичного ланцюга; раціональний розподіл транспортних засобів; підтримка 
постійної готовності до прийому, обробки і видачі інформації; послідовність і 
поетапність просування через трансформаційні об’єкти. 

З огляду на  швидку експансію логістики в усі складові економіки 
підприємств вважаємо за необхідне акцентувати увагу на сучасному етапі 
розвитку ринкових відносин, в яких сформувалась необхідність і визначилась  
значимість логістики на підприємстві як  найдієвішого важеля конкурентної 
переваги на ринку.  
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МАРКЕТИНГОВИЙ ПЛАН - РЕАЛІЗАТОР ПЛАНУВАННЯ 
МАРКЕТИНГУ 

 
В сучасних умовах господарювання в Україні використання маркетингу 

на підприємстві стикається з низкою проблем, одна з яких створення 
маркетингового плану. 

Перед тим, як взятися до складання маркетингового плану, потрібно 
зрозуміти принципи маркетингового планування. Розібратися в деталях 
процесу планування настільки важливо, як і продумати структуру письмового 
документу маркетингового плану. Етапи маркетингового планування зображені 
на рисунку 1.  
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Маркетинговий план – це результат систематичного, творчого, але в той 
же час структурованого процесу, призначеного вибирати нові можливості та 
потенційні ризики, які потрібно враховувати в процесі формування цілей. Як 
показано на рис. 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Процес маркетингового планування [1, c.32] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Процес маркетингового планування [1, c.32] 
Розробка маркетингового плану – це комплексний процес, і кожен його 

крок передбачає деяку структуру, завдячуючи якій план з абстрактної 
інформації та ідей перетворюється на документ, маючи практичну цінність, яку 
співробітники компанії можуть зрозуміти, оцінити та на цій основі будуть 
працювати. 

 

Вибір корпоративних завдань 

Проведення зовнішнього маркетингового дослідження. 
Проведення внутрішньго маркетингового дослідження. 

SWOT- аналіз 

Висунення пропозицій 

Постановка маркетингових цілей і оцінка очікуваних 
результатів 

Розроблення стратегії маркетингу / план дій 

Вибір програми, включаючи план реклами / просування 

Складання бюджету 

Письмовий виклад плану 

Комунікації щодо плану 

Використання системи контролю 

Перегляд та внесення корективів 
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Рис. 2. Процес розробки маркетингового плану [3] 
 
Відсутність маркетингового плану може призвести компанію до 

необдуманих кроків, один з яких – неправильне позиціонування своїх товарів 
на окремих сегментах ринку, що в свою чергу тягне за собою витрату часу в 
пошуку клієнтів. Хороший маркетинговий план допомагає компанії чітко 
виділити цільову аудиторію та передбачати зміни попиту на ринку. Компанія, 
яка орієнтується на високий прибуток та має на меті займати лідерську позицію 
на ринку, прагне знати про свого клієнта якомога більше інформації, знати 
своїх конкурентів та про те, чого потребує ринок на даний момент. 

КРОК 1. Аналіз ситуації 
Глибокий аналіз ринкових сил, конкурентної позиції та 
отриманих результатів. 

КРОК 2. SWOT-аналіз 
Аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та ризиків 
з ціллю вибору ключових факторів, впливаючи на 
результат роботи компанії. 

КРОК 3. Стратегічний план 
На основі аналізу портфеля товарів з точки зору ринкової 
привабливості та конкурентних переваг компанія виробляє 
стратегію і вибирає операційні задачі.

КРОК 4. Детальна маркетингова стратегія 
На основі конкретного стратегічного плану формується 
список маркетингових інструментів, з допомогою яких 
компанія може досягти поставлених цілей.

КРОК 5. Маркетинговий бюджет 
Для реалізації конкретних маркетингових стратегій в 
бюджет повинен бути покладений необхідний ресурс, з 
допомогою якого компанія може реалізувати стратегічні 
задачі. 

ПЕРЕГЛЯНУТИ 
МАРКЕТИНГОВИЙ 

ПЛАН 

КРОК 6. Прогноз реалізації плану 
Прогноз маркетингових та операційних результатів 
створюється по рокам, на 3-5 –річну перспективу. 

КРОК 7. Оцінка результатів 
Чи вдається компанії з допомогою стратегічного плану та 
маркетингової тактики досягнути необхідних результатів 
(наміченої частки ринку, виручки та прибутку)?

Розбіжності між 
планом та фактичною 
ситуацією достатньо 
великі і потребує 
перегляду 
маркетингового плану

ні 
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Отже, в основі діяльності підприємства та його успіху лежить 
розроблення та реалізація маркетингового плану. Маркетинговий план повинен 
мати хорошу структуру, для того, щоб усі аспекти були враховані, ринкова 
ситуація повинна бути проаналізована та всі пропозиції, прогнози  мали б 
відповідати реальності. 

Маркетинговий план, як складова загального плану фірми, враховуючи 
специфіку виробництва і збуту продукції, визначає стратегію і тактику 
поведінки фірми на ринку і збільшує її ринкові переваги [2, c.68]. В будь-якому 
випадку маркетинговий план – це важливий документ фірми, який є основою 
здійснення та координації всіх видів її діяльності. 

Отже, можна зробити висновок, що маркетингове планування 
реалізується через маркетинговий план. План маркетингу включає основні 
напрямки реалізації товарів і послуг фірм; визначає співвідношення між 
попитом та пропозицією, а також між економічними витратами і виручкою; 
фіксує потенційні обсяги збуту нової продукції; містить розрахунок 
максимальних обсягів розширення продаж.  
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА 
 

У сучасних умовах для багатьох вітчизняних підприємств типовим 
наслідком кризових явищ економічного розвитку є гостра нестача оборотних 
активів, яка супроводжується низьким рівнем його використання. Розвиток 
ринкових відносин в Україні та досвід зарубіжної системи господарювання 
визначають залежність результатів діяльності підприємств від ефективності 
управління процесом формування й використання їх оборотних активів. В 
економічній літературі існують різні підходи до визначення сутності оборотних 
коштів. Проблема управління оборотними коштами господарюючих суб‘єктів і, 
в першу чергу, промислових підприємств, привертають все більшу увагу 
представників фінансової науки. На теперішніх умовах практично кожне 
підприємство має самостійно вирішувати питання про формування механізму 
управління оборотними коштами і визначати напрямки щодо підвищення 
ефективності його функціонування. 

Оборотні кошти  – це сукупність коштів підприємства, що авансуються на 
створення оборотних фондів та фондів обігу і забезпечення їх неперервного 
обігу. У своєму кругообігу оборотні кошти проходять послідовно три стадії: 
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грошову, де гроші перетворюються у виробничі запаси, виробничу, товарну. 
Співвідношення між зазначеними групами оборотних коштів у загальній їх 
вартості характеризує структуру оборотних коштів. Структура є тим 
прогресивнішою, чим більша частина оборотних коштів зайнята у сфері 
виробництва. Необхідною умовою безперервності процесу відтворення є 
перебування цих коштів у сфері обігу. Ефективне використання оборотних 
коштів забезпечується прискоренням їх оборотності на всіх стадіях кругообігу. 

Прискорення оборотності оборотних коштів дає змогу зекономити значні 
суми і збільшити обсяги виробництва та реалізації продукції без додаткових 
фінансових ресурсів. Раціональне та економне використання оборотних фондів 
– одне з найважливіших завдань підприємств. Чим ефективніше 
використовуються сировина, матеріали, паливо, енергія, тим менше їх 
витрачається на виготовлення певної кількості продукції, тобто створюється 
можливість збільшити обсяги виробництва, що в цілому підвищує його 
ефективність. 

Оптимальна структура оборотного капіталу підприємств, яка б 
максимізувала рівень рентабельності власного капіталу, спрямованого на 
фінансування потреби в оборотному капіталі, мінімізувала вартість оборотного 
капіталу та рівень фінансових ризиків визначається шляхом вибору з 
оптимальних структур, виявлених за окремими критеріями оптимізації. 
Підприємство повинно оптимізувати структуру джерел фінансування 
оборотного капіталу за кожним критерієм і при визначенні цільової 
оптимальної структури вибирати критерій, який матиме перевагу над іншими 
критеріями і відігравати визначальну роль при формуванні такої структури. Для 
поповнення власного капіталу треба, перш за все, оцінити вартість його 
залучення з різних джерел. До того, як звертатись до зовнішніх джерел 
формування власного капіталу, повинні бути реалізовані можливості його 
формування за рахунок внутрішніх джерел. 

Для оцінювання ефективності використання оборотних фондів 
застосовують систему показників, що диференціюються залежно від 
особливостей виробництва та видів сировини і матеріалів. Розрізняють 
показники витрат матеріальних ресурсів та показники рівня корисного 
використання матеріальних ресурсів. 

Управління оборотними коштами представляє собою систему принципів 
та методів розробки та реалізації управлінських рішень, пов'язаних з 
встановленням оптимальних параметрів їх обсягу та структури, а також його 
залученням з різних джерел та в різноманітних формах для здійснення 
господарської діяльності підприємства. Тому дослідження системи управління 
оборотними активами як важливого чинника підвищення ефективності 
функціонування підприємств набуває особливої актуальності. 

Основні методи управління оборотними активами взаємно доповнюють 
один одного, забезпечують при цьому не тільки комплексний, послідовний, але 
й гнучкий механізм оцінки використання оборотних активів з метою 
підвищення ефективності процесу управління оборотними активами. 
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Комплексна оцінка впливу системи управління оборотним капіталом дає 
змогу визначити не тільки ефективність використання даної системи на 
підприємствах, але й її вплив на фінансовий стан у цілому. Практичне 
застосування методики управління оборотним капіталом дозволить 
підтримувати на певному рівні абсолютну платоспроможність і отримувати 
додатковий прибуток від раціонального використання оборотного капіталу на 
підприємствах з урахуванням змін економічних умов господарювання.  
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 ПРИНЦИПИ МАРКЕТИНГОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ 
 

У ринковій економіці регулювання виробництва здійснюється законом 
вартості,  який діє через механізм цін і ціноутворення. Ціна товару та його 
користь формуються та перевіряються ринком, тому розвиток ринкового 
ціноутворення потребує принципіально інших підходів до формування цін.  

Методологія ринкового ціноутворення передбачає загальні правила, 
принципи, фактори та методи утворення ціни. Але в сучасних умовах 
нестабільності, деякі складові потребують ретельного аналізу. 

Найважливішими елементами ціноутворення є принципи. Вони являють 
собою основні положення , правила , підходи до цього складного процесу.  

 Розглянемо принципи ціноутворення, які виокремлюють вітчизняні та 
зарубіжні науковці (табл.1). 

Як видно з даної таблиці, більшість науковців виділяють перші чотири 
принципи, їх можна назвати загальновизнаними, тоді як інші принципи 
згадуються набагато рідше-вони більш специфічні. 

Стисло принципи ціноутворення можна охарактеризувати так: 
 принцип наукового обгрунтування цін означає глибокий аналіз ринкових 

чинніків, кон’юнктури ринку, законодавства; 
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 принцип цільового спрямування цін ставить за мету чітке формування 
проблем (економічних, соціальних), у вирішенні яких 
використовуватиметься ціна;  

 принцип єдності процесу ціноутворення і контролю за дотриманням цін -
це контроль встановлення ціни на продукцію підриємств-монополістів та 
товарів і послуг соціально-економічного значення (державний та 
громадський контроль); 

Таблиця 1 
Принципи ціноутворення 
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Наукового обгрунтування цін         
Цільового спрямування цін        
Єдності процесу ціноутворення і 
контролю за дотриманням цін 

       

Безперервного процесу ціноутворення        
Зв’язку ціноутворення із загальною 
політикою підприємства і ринковою 
кон’юнктурою 

      

Плановості цін        
Законності        
Пропорційності        
Адекватності        
Зв’язку із видами і формами   збуту, 
кількостями каналів збуту 

      

Зв’зку із особливостями продукції, що 
реалізується 

      

Зв’язку із якістю передпродажного та 
післяпродажного  
обслуговування покупців 

      

Гнучкість       
 
 принцип безперервного процесу ціноутворення передбачає 

застосування  цінової політики на всіх етапах виробництва та 
просування і реалізації товару на ринку, а також врахування змін 
податкового законодавства; 

 принцип зв’язку ціноутворення із загальною політикою підприємства і 
ринковою кон’юнктурою - це врахування стратегічної мети, тактичних 
цілей підприємства,стану ринкового довкілля; 

 принцип плановості цін полягає в формуванні планової ціни, що 
забезпечить збалансованість попиту та пропозиції в плановому 
періоді;  
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 принцип законності – це формування ціни з урахуванням 
встановлених державою ставок і нормативів; 

 принцип пропорційності вимагає дотримання певних кількісних 
співвідношень у цінах на різні види товарів; 

 принцип адекватності полягає в об’єктивному відображенні в рівні цін 
собівартості, капіталомісткості, корисності, співвідношення попиту та 
пропозиції на товар, цінової психології й інших чинників відповідно 
до їх реального впливу на ціну;  

 принцип зв’язку із видами і формами   збуту, кількостями каналів 
збуту – це забезпечення узгодженості щодо збутової мережі,  
врахування форми розрахунку за товар; 

 принцип зв’зку із особливостями продукції, що реалізується - 
врахування ролі продукції у споживанні, рівень її якості,ступінь 
новизни для споживача; 

 принцип зв’язку із якістю передпродажного та післяпродажного 
обслуговування покупців-забезпечення конкурентних переваг за 
рахунок широкої номенклатури послуг протягом процесу реалізації та 
експлуатації  товарів (потребує додаткових витрат); 

 принцип гнучкості передбачає швидке реагування на зміну внутрішніх 
умов розвитку підприємства та факторів зовнішнього середовища. 

Тому, в рамках маркетингового підходу до ціноутворення, пропонуємо 
згадані вище принципи науковості, цільового спрямування цін, безперервності , 
єдності процесу ціноутворення і контролю за дотриманням цін доповнити 
принципами зв’язку ціноутворення із загальною політикою підприємства і 
ринковою кон’юнктурою , пропорційності, адекватності, законності, 
плановості, гнучкості та зв’язку із видами і формами збуту, особливостями 
продукції, якістю перед- та післяпродажного обслуговування. 
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ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 
 

Підприємство щодня стикається з різними проблемними ситуаціями, які 
потребують негайного вирішення, тобто прийняття управлінського рішення. 
Але для прийняття раціонального та ефективного рішення треба враховувати 
значну кількість обмежень різноматньої природи.  

До досліджень та публікацій з питання можливості використання теорії 
обмежень при прийнятті управлінських рішень можна віднести роботи таких 
провідних науковців, як Е.Голдрат, Е.Шрагенхайм, У.Детмер, О.Коуейн та інші. 

Теорія обмежень - популярна концепція менеджменту, розроблена в 
1980х рр. Еліяху Голдраттом. Філософія управління спрямована на підвищення 
швидкості генерування прибутку будь-якого підприємства. Ця швидкість 
завжди обмежена. Підхід теорії обмежень заснований на тому, щоб виявляти це 
обмеження і керувати ним для збільшення швидкості генерації прибутку [1]. 

Теорія обмежень широко застосовується керівниками в управлінні 
виробництвом, в управлінні проектами, управлінні закупівлями і дистрибуцією 
товару. Таким чином, теорія обмежень отримала поширення лише в контексті 
дослідження фінансових обмежень. Але, очевидно, що в процесі прийняття 
управлінських рішень керівництво підприємства повинне враховувати значну 
кількість обмежень різноманітної природи, а не лише фінансові обмеження. 
Управлінське рішення – це, передусім, процес, який починається з констатації 
виникнення проблемної ситуації, збирання інформації, аналізу існуючих 
альтернатив її вирішення [2]. Але, слід зауважити, що перш ніж виявляти 
можливі шляхи вирішення проблеми, необхідно проаналізувати ресурси, які 
знаходяться на підприємстві, які можуть бути необхідними для прийняття та 
реалізації рішень і сформулювати відповідні обмеження (див. рис.1). 

При підготовці управлінського рішення виявляються ті обмеження, в 
рамках яких реалізується мета, починають вирішуватися поставлені завдання. 
Ці обмеження можуть бути внутрішніми та зовнішніми. К внутрішнім 
обмеженням можна віднести такі обмеження, як кваліфікація людей, наявність 
ресурсів, якість інформації. Зовнішні обмеження – це зв'язки з зовнішнім 
світом, зв'язки з постачальниками, наявність інвесторів, а також закони та інші 
нормативні акти, які керівник не владний змінити. Якщо такі обмеження не 
виявити, то може бути вибраний нереалістичний напрям дій, яке посилить, а не 
вирішить існуючу проблему. 

Взагалі, всі обмеження при прийнятті управлінського рішення 
ґрунтуються на теорії обмежень і їх можна представити у взаємозалежній 
системі (див. рис.2). 
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Рис. 1. Схема процесу прийняття управлінського рішення 

 
До складових людських обмежень відносяться компоненти: 

- професійний (рівень освіти, професійна кваліфікація, досвід роботи, 
організаторські здібності, творча активність); 

- духовний (внутрішня культура, правова і екологічна культуру); 
- соціально-психологічний (індивідуально особистісні характеристики, 

мотиваційна сфера особистості, інтелектуально пізнавальний, емоційно-
вольової компоненти); 

соціально-психологічні якості колективу, пов'язані з організаційною 
культурою. 

До складових інформаційного обмеження відносяться структура 
інформації та рівень забезпечення інформацією. Вплив інформаційного 
обмеження проявляються через організацію циркуляції інформації в каналах 
системи управління, що може привести до невідповідності якісних і кількісних 
характеристик інформації в процесі прийняття рішення.  

Під впливом обмежень засобів праці розуміють причини, що призводять 
до оптимізації управлінської діяльності осіб, які приймають рішення, при 
впровадженні нової техніки, механізації та автоматизації процесу управління. 
При зміні  обмежень засобів праці, зміняються людські та інформаційні 
обмеження. 
До складових частин системних обмежень відносяться фактор відповідності 
системи, механізм управління та наукова організація управлінської праці 
(Ноут). До складових частин Ноут як обмеження можна віднести такі 
компоненти: поділ і кооперація праці, організація робочих місць, умови праці, 
нормування праці, стимулювання праці. 
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Рис. 2. Схема обмежень при прийнятті управлінських рішень на базі теорії 

обмежень  
 
Всі розглянуті вище обмеження взаємозалежні і функціонують між 

собою. І вперш ніж розробляти альтернативи для рішення проблемної ситуації, 
треба дізнатися та детально ознайомитися з усіма існуючими обмеженнями, які 
можуть зустрітися на шляху розробки та вибору найкращої із існуючих 
альтернатив [3]. Виявлення обмежень в процесі прийняття управлінських 
рішень – це обов’язковий етап вибору найкращої альтернативи та вироблення 
управлінського рішення. Використання теорії обмежень в процесі прийняття 
управлінських рішень є важливою складовою успішного функціонування будь-
якого підприємства.  
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ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ  «ТЯГНУЧОЇ» СИСТЕМИ  

 
Управління матеріальними потоками у виробничій логістиці 

здійснюється різними способами, заснованими на двох принципово різних 
підходах. Перший підхід отримав назву «штовхаюча система», а другий – 
«тягнуча система». Будь-яка система управління цими потоками потребує 
виконання основних вимог, а саме: забезпечення ритмічної, узгодженої роботи 
всіх ланок виробництва по єдиному графіку і рівномірного випуску продукції, 
забезпечення максимальної надійності планових розрахунків і мінімальної 
трудомісткості планових робіт, забезпечення достатньої гнучкості і 
маневреності в реалізації мети при виникненні різних відхилень від плану, 
забезпечення максимальної безперервності процесів виробництва та ін. 

Перевагою «тягнучих» систем, що є те, що вони не вимагають загальної 
комп'ютеризації виробництва. В той же час вони передбачають високу 
дисципліну і дотримання всіх параметрів постачань, а також підвищену 
відповідальність персоналу всіх рівнів, особливо виконавців. Це пояснюється 
тим, що централізоване регулювання виробничих логістичних процесів 
обмежене [1, с.124]. 

Системи, що тягнуть, відображають підходи організації виробництва, в 
яких деталі і напівфабрикати подаються на подальшу технологічну операцію з 
попередньої у міру виникнення необхідності. В даному випадку жорсткий 
графік відсутній. Оскільки лише на складальному конвеєрі стає точно відомо 
потрібне для виготовлення одного виробу кількість необхідних вузлів і 
комплектуючих, а також до якого часу (терміну) їх виробити. Саме з цієї лінії 
ініціюється процес виробництва шляхом напряму на попередні ділянки 
спеціальної тари, призначеної для деталей потрібної номенклатури. Деталі, 
узяті на попередній ділянці, знов виробляються, і їх кількість заповнюється. І 
так по всій лінії. Кожна ділянка необхідні деталі або матеріали «витягує» з 
попередньої ділянки [2, с.184]. 

Таким чином, немає необхідності протягом місяця складати виробничі 
графіки одночасно для всіх технологічних стадій. Лише на складальному 
конвеєрі здійснюються зміни графіка його роботи. 

В процесі функціонування даної системи центр управління не втручається 
в передачу матеріального потоку по логістичному ланцюгу, що діє. Він не 
встановлює для відповідних ланок поточних виробничих завдань. Виробнича 
програма кожної попередньої технологічної ланки задасться параметрами 
замовлення, що поступає з подальшої ланки (рис.1). 

Основними функціями центру управління є постановка завдання перед 
кінцевою ланкою виробничого технологічного ланцюга і здійснення контролю. 

До логістичних систем, що тягнуть, відносяться широко відомі системи 
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«КАНБАН» і «ОПТ» та концепція «точно в строк» (JIT). Ідея концепції «точно 
в строк» – синхронізація процесів доставки матеріальних ресурсів і готової 
продукції в необхідних кількостях точно до того моменту, коли ланки 
логістичного ланцюга в них мають потребу для виконання замовлення, 
заданого підрозділом-споживачем.. Мета концепції «точно в строк» – 
мінімізація витрат, пов'язаних із створенням запасів.  

Основними цілями «тягнучої» системи є [3, с.288]: 
1. Зведення до мінімуму коливання параметрів запасів між технологічними 

операціями. 
2. Максимальне спрощення управління запасами в процесі виробництва 

шляхом його децентралізації, підвищуючи рівень оперативного цехового 
управління. Тобто надавати цеховим майстрам або бригадирам 
повноваження не лише оперативно управляти виробництвом, але і 
матеріальними запасами. 
Головними принципами «витягаючої» системи є збереження стійких 

запасів на кожному етапі виробництва незалежно від впливаючих чинників та 
просування замовлення від подальшої ділянки до попереднього на витрачені в 
процесі виробництва матеріальні ресурси для виконання чергового завдання 
[3,с.289]. 

Необхідні вимоги для реалізації «тягнучої» системи наступні [3, с.297]: 
1. Структурувати і приоритезувати виробничі ситуації і для кожної категорії 

встановити нормативні моменти відновлення замовлень і стандартні 
розміри партії виробів, що замовляються. 

2. Постійно стежити за параметрами запасів і об'ємами постачань по 
поточних замовленнях. 

3. Постійно контролювати параметри динамічних потоків в процесі 
виконання чергового завдання. 
На стадії  закупівель, «тягнучі» системи утворюють системи управління 

матеріальними потоками з децентралізованим процесом ухвалення рішень про 
поповнення запасів. При реалізації готової продукції система, що тягне, є 
стратегією збуту, направленою на те, що випереджає по відношенню до 
формування товарних запасів стимулювання попиту на продукцію в оптових і 
роздрібних ланках логістичної системи. 

Таким чином, «тягнуча» система забезпечує поставку строго в строк всіх 
виробів і комплектуючих у відповідності з необхідністю для даного обсягу і 
характеру виробленої продукції 
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РАЗВИТИЕ МЕНЕДЖЕРСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА  

 
В настоящее время экономическое развитие любой организации 

непосредственно зависит от двух факторов: 
 уровня автоматизации производственных процессов; 
 средств, инвестируемых в обучение персонала.  
В ряде случаев результат обучения менеджменту руководителей 

сказывается на росте производительности труда не хуже, чем модернизация 
оборудования. Практический менеджмент не перестает требовать новых 
подходов к формированию современных руководителей. 

Экспертные опросы и практика эффективного управления показывают, 
что самыми важными  и экономически значимыми навыками менеджера 
являются: управление временем, стрессоустойчивость, способность быть 
лидером, высокая толерантность к неопределенности, наставничество, 
коммуникативные навыки, умение мотивировать подчиненных на эффективную 
работу, способность делегировать полномочия, создать команду, умение 
реализовать власть по отношению к подчиненным и оказывать влияние на 
людей и т.п. 

В докладе показан опыт развития именно этих компетенций в рамках 
Академии резерва руководящих кадров одного из предприятий Свердловской 
области. 

Процесс обучения заключается в выполнении 8 взаимосвязанных задач 
(рис. 1).  

Опыт организации обучения руководителей (разница между результатами 
входного и контрольного тестирования) позволяет указать на характеристики 
делового портрета людей, которые прошли обучение. К таким характеристикам 
относятся: 

 хорошие инновационные возможности: руководители понимают 
актуальность преобразований и психологически готовы к нововведениям;  

 руководители понимают потребности клиентов и ориентированы на их 
удовлетворение; 

 положительная мотивация к обучению и личностной самореализации, о 
чем можно судить по отношению к программе обучения и активной 
включенности в учебный процесс; 

 умение работать в неоднозначной ситуации, в условиях постоянных 
планируемых и непредвиденных изменений; 

 пунктуальность и дисциплинированность как проявление 
корпоративных качеств; 
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Рис. 1 - Этапы процесса обучения руководителей 
 
 патриотизм в отношении своей отрасли (что, к сожалению, нередко 

эксплуатируется системой); 
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хотя применение способов мотивирования не всегда умелое и основано 
главным образом на контроле и принуждении; 

 стрессоустойчивость и полная адекватность реагирования на 
предложенные в тренингах экстремальные ситуации. 
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руководителей со стороны вышестоящего руководства. Чем выше должность, 
тем меньше свободного времени, больше взысканий и, соответственно, 
стрессов; 
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 неумение управлять временем. Опыт показывает: эффективность 
работы определяет решение приблизительно 20% проблем. Именно эти 20% 
необходимо решить на «отлично». Стремление решить все, даже малозначимые 
проблемы самому, создает перегрузки, повышает стрессовое давление, 
приводит к возникновению психосоматических заболеваний и 
профессионального «выгорания»;  

 неумение увлечь подчиненных работой (одна из самых главных 
«слабостей» наших лидеров), вызвать к ней живой интерес как к работе на 
реализацию важнейших экономических и социальных задач общества и 
корпорации. В то же время труд, поскольку он связан с личностью работника, 
не может быть отчужден от ее собственных интересов; 

 недостаточное развитие навыков групповой работы; руководители 
нередко не умеют создать благоприятные межличностные отношения для 
достижения целей организации. Это пока не всегда удается скорректировать в 
тренингах и другой групповой работе; 

 высокий уровень интернальности локуса контроля. Это значит, что 
руководители сегодня испытывают гиперответственность и постоянный страх 
провала, ощущают отсутствие связи между собственными усилиями и 
результатами работы; 

 довольно низкий уровень толерантности к неопределенности, т.е. 
молодые руководители постоянно находятся в состоянии тревоги за то, что 
вдруг может случиться. Это можно характеризовать как начало 
профессионального «выгорания». «Выгоревший» начальник в будущем создаст 
вокруг себя группу «выгоревших» подчиненных; 

 проявление авторитарного стиля управления в групповом 
взаимодействии как результат невозможности организации управленческой 
команды и командной работы; 

 боязнь самовыражения, что часто проявляется в отсутствии инициативы 
и довольно низкой личностной самооценке. К этому приводит отсутствие права 
на ошибку и механизма работы над ошибками. 

Практически все перечисленные проблемы делового поведения 
снимаются в ходе обучающего воздействия и взаимодействия слушателей. 
Чтобы люди умели управлять, они должны этому учиться. Другого пути не 
бывает. 
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ПРОБЛЕМИ ПЛАНУВАННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА 
 

Капітальні вкладення підприємства – це  витрати на: будівельно-
монтажні роботи при зведенні будинків і споруджень; придбання, монтаж і 
налагодження машин і устаткування; проектно-пошукові роботи; витрати по 
відводу земельних ділянок і переселенню в зв'язку з будівництвом. 

Капітальне будівництво – це процес створення нових, реконструкції, 
розширення та технічного переозброєння діючих об'єктів виробничої і 
соціальної інфраструктури. Для цього процесу характерні довготривалість 
виробничого циклу, значна різноманітність об'єктів будівництва (реконструкції, 
розширення), здійснення виробничого процесу на місці майбутнього 
функціонування основних фондів. 

До сфери капітальною будівництва відносяться: 
- спорудження будівель та об'єктів виробничого та невиробничого 

призначення; 
- монтаж устаткування; - проектно-пошукові, бурові та інші роботи, що 

пов'язані зі спорудженням відповідних об'єктів; 
- капітальний ремонт будівель і споруд. 
До статичних показників ефективності капітальних вкладень за ознакою 

врахування фактора часу відносять: рентабельність вкладень капіталу, просту 
або річну норму прибутку на повний вкладений капітал, статичний термін 
окупності інвестицій (додаткових інвестицій), коефіцієнт порівняльної 
ефективності інвестицій, приведені витрати тощо. До динамічних показників 
належать: середня щорічна вартість грошових потоків (анюїтет), динамічний 
(дисконтований) термін окупності інвестицій, дисконтований ефект, внутрішня 
норма рентабельності, зовнішня норма рентабельності (або скоригована з 
урахуванням реінвестиції внутрішня норма рентабельності).  

Специфіка залізорудного виробництва полягає у безперервному характері 
інвестиційних витрат на потреби капітального будівництва. Це обумовлено 
зменшенням виробничих потужностей підприємств по мірі відпрацювання 
підготовлених рудних запасів та потребою у введенні нових компенсаційних 
потужностей для видобутку руди. 

В нашій країні економічна ситуація дуже непроста. Важка ситуація в 
економіці обумовлена як внутрішніми проблемами так і зовнішніми 
проблемами, пов'язаними з борговою кризою в Європі. Капітальні вкладення, 
які вимірюються сотнями млн. доларів, є для них дуже серйозним досягненням 
з точки зору залучення фінансових ресурсів від імені міжнародних фінансових 
організацій, комерційних банків і найбільших світових організацій. Серед них – 
такі кредитно-експортні агентства, як американський Eximbank або німецький 
Hermes. 

137



Є підстави констатувати, що затухання інвестиційної активності, яке 
призводить до збоїв у роботі та погіршення технічного стану основних фондів, 
стало типовим для усіх залізорудних підприємств. За цих умов обґрунтування 
напрямків інвестицій постає як одна з найважливіших проблем функціонування 
гірничо-збагачувального підприємства. Проблема визначення доцільності 
покриття інвестиційних витрат платними коштами із зовнішніх джерел є 
вагомою для гірничо-збагачувальних комбінатів з огляду на обмеженість їх 
власних інвестиційних ресурсів. 

Аналіз динаміки інвестиційної діяльності залізорудних підприємств 
України свідчить, що обсяги коштів в оновлення їх технічної бази скоротились, 
а вартість незавершених об’єктів зросла більш як в три рази. Ступінь 
зношеності основних виробничих фондів досягла 63 – 77 %,тобто рівня, при 
якому не може гарантуватись стабільна та безпечна експлуатація 
технологічного обладнання. 

Наприклад, на будівництво збагачувальної фабрики Єристівського 
родовища інвестори и запланували загальний обсяг капітальних вкладень понад 
750 млн. доларів. З яких вони вже витратили 150 млн. доларів на технологію, 
обладнання, інженерію, детальну інженерію. Також Жеваго анонсував, що 
Ferrexpo РLС має намір побудувати центр з відновлення комплектуючих на базі 
Єристовського гірничозбагачувального комбінату до червня 2013 року. 

Таким чином, в умовах кризи інвестиційні процеси відіграють все більш 
провідну роль в діяльності будь-якої галузі. Чим інтенсивнішою буде 
активізація інвестиційної діяльності, тим ефективніше будуть здійснюватися 
процеси стабілізації економіки країни. Значна роль в цьому процесі належить 
капітальному будівництву. 
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СТРАТЕГІЧНІ ІНДИКАТОРИ ПРОЦЕСУ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ВНУТРІШНЬОГО МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРБІЗНЕСУ  

 
Управління туристичними підприємствами туристичного бізнесу 

(підприємствами готельного господарства, санаторно-курортної сфери, 
турфірмами) в сучасних умовах вимагає застосування інноваційних підходів до 
управління, одним з яких є концепція внутрішнього маркетингу.  

Внутрішній маркетинг являє собою інструмент управління 
підприємством, в основу якого покладено концепцію відношення до персоналу 
як до внутрішнього клієнту. Особового значення він набуває для туристичних 
підприємств, оскільки дозволяє мобілізувати ресурси підприємства та 
спрямувати їх на задоволення потреб клієнтів та підвищення якості 
обслуговування, що на цей час являє собою проблему для багатьох підприємств 
туристичного бізнесу України. 

Але на етапі впровадження внутрішнього маркетингу постає проблема 
визначення передумов, які впливають на ступінь застосування тих чи інших 
інструментів концепції. Першочерговим в даному процесі є визначення 
стратегічних індикаторів, за якими можна робити відповідний висновок.  

Індикатор (indicator - покажчик) – доступна спостереженню та 
вимірюванню характеристика досліджуваного об’єкту, що дозволяє робити 
висновки щодо його інших характеристик, які недоступні безпосередньому 
дослідженню [1]. 

У даному дослідженні в якості об’єкту дослідження виступає процес 
впровадження внутрішнього маркетингу на туристичних (готельних, 
санаторно-курортних) підприємствах. У контексті запропонованого підходу, 
стратегічні індикатори впровадження внутрішнього маркетингу застосовуються 
для того, щоб в подальшому можна було робити висновок відносно доцільності 
його застосування за тих чи інших умов на туристичних підприємствах. 
Оскільки  характеристики процесу, для того щоб бути визнаними індикатором, 
повинні бути вимірюваними, то у якості таких компонентів слід застосувати  
елементи стратегічного характеру з використанням певної шкали оцінювання.  

У відповідності до наведених визначень та враховуючи визначену задачу, 
можна заключити, що стратегічні індикатори, які дозволяють оцінити 
необхідність та доцільність впровадження внутрішнього маркетингу на 
туристичних (готельних, санаторно-курортних) підприємствах, обов’язково 
повинні бути пов’язані з якістю процесу реалізації стратегічного підходу до 
управління підприємством. 

До найсуттєвіших і найважливіших індикаторів, які необхідно 
враховувати в процесі впровадження внутрішнього маркетингу на стадії 
визначення доцільності проведення відповідних організаційних перетворень, 
можна віднести: 1) наявність таких стратегічних елементів як філософія, місія, 

139



що характеризують організаційні цінності турпідприємства; 2) рівень 
управлінської культури керівників підприємства.  

З огляду на те, що внутрішній маркетинг протягом еволюції перетворився 
на об’єднуючий механізм у внутрішньому середовищі організації, спрямований 
на досягнення цілей організації, а деякі фахівці розглядають його в якості 
самостійної стратегії (IMS – internal marketing strategy [4]), то обов’язковою 
умовою є оцінка стану основних стратегічних елементів, відносно яких 
внутрішній маркетинг виступає засобом реалізації. В системі взаємозв’язку 
стратегічного управління та внутрішнього маркетингу такими елементами є: 
організаційне бачення, цінності, цілі та стратегія туристичного підприємства. 
Зазначені елементи покликані відповісти на питання: «куди ми йдемо», «чому 
це важливо» та «як ми це робимо». Відповіді на ці запитання, великою мірою, 
визначають конкурентні переваги туристичного підприємства. Нажаль для 
багатьох організацій туристичного бізнесу ці елементи є модними аксесуарами 
сьогодення. Багато в чому це пояснюється недостатньо високим рівнем 
управлінської культури керівництва турпідприємств. Тому її рівень необхідно 
враховувати в процесі впровадження будь яких інновацій на підприємстві.        

Основними показниками, як зазначають фахівці [2; 3], що характеризують 
рівень управлінської культури на підприємстві є: 

 цілеспрямованість (здатність підприємства досягати цілей); 
 цілісність (наявність і використання системою властивостей, відсутніх 

у компонентів системи); 
 зв’язність (наявність оптимальних технологічних, інформаційних, 

виробничих та інших зв’язків); 
 відкритість (взаємодія з іншими підприємствами та сприйняття 

зовнішньої інформації); 
 динамізм (швидкість змін підприємства під впливом будь-яких 

факторів); 
 прагнення до розвитку (ускладнення змісту системи, зв’язків, 

продукції, зростання обсягів виробництва тощо).  
Слід зауважити, що наведені показники дуже складно піддаються 

формалізації, наслідком чого є недостатня розвиненість кількісних методів їх 
вимірювання.  Але процес впровадження внутрішнього маркетингу вимагає 
визначення рівня управлінської культури керівництва туристичних підприємств 
у якості зведеного показника з тим, щоб використати його для оцінки 
передумов впровадження внутрішнього маркетингу на турпідприємствах. У 
зв’язку з цим, аналіз даного показника повинен продемонструвати відношення 
керівництва підприємства до впровадження інновацій в процес управління 
підприємством. До таких показників можна віднести: ступінь готовності 
керівництва підприємства до застосування інновацій в управлінській 
діяльності; підвищення кваліфікації керівництвом підприємства. 

Слід враховувати, що індикатори повинні бути легкоінтерпретуємими, не 
вміщувати складної системи оцінки показників. Для досягнення визначених 
вище завдань (з урахуванням вибірки турпідприємств) доцільним 
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представляється використання такого методу дослідження як опитування 
шляхом використання анкетного способу збору даних серед керівників 
туристичних (готельних, санаторно-курортних) підприємств. У відповідності до 
визначених стратегічних індикаторів, анкета вміщує два блоки питань. Перша 
група питань дозволяє зробити висновок щодо цілеспрямованості туристичного 
підприємства (за рахунок аналізу наявності та використання елементів 
стратегічного управління керівництвом); друга група – щодо якостей 
управлінської культури на підприємстві. Завершальним етапом процесу 
визначення стратегічних передумов впровадження внутрішнього маркетингу на 
основі стратегічних індикаторів  є визначення узагальнюючого показника, який 
враховує вагомість кожного з зазначених вище показників. 

Таким чином, визначивши інтегральний показник стратегічних передумов 
впровадження внутрішнього маркетингу, можна зробити висновок щодо стану 
елементів внутрішнього маркетингу на туристичних підприємствах.  При цьому 
запропоновані у дослідженні методи визначення стратегічних передумов 
впровадження внутрішнього маркетингу є досить універсальними, що значно 
розширює коло їх застосування, фактично дозволяючи визначати за їх 
допомогою передумови  впровадження інновацій у будь-який сфері діяльності 
підприємства.  
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ОЦІНКА МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ РИЗИКІВ У СИСТЕМІ 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ  
 

Система управління персоналом (СУП)  - система, у якій реалізуються 
функції щодо управління персоналом підприємства; комплекс заходів щодо 
роботи з персоналом, спрямований на досягнення цілей підприємства за 
рахунок цілеспрямованої роботи зі співробітниками.  

Система управління персоналом являє собою відносно автономну і 
специфічну підсистему загальної системи управління підприємством; 
сукупність взаємозалежних процесів управління людською діяльністю; 
виконавську діяльність різних суб'єктів, що впливають на процес праці і 
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персонал; сукупність методів впливу на поведінку людини в процесі трудової 
діяльності, а також сам процес взаємодії суб'єкта й об'єкта управління [1, с.16]. 

Ефективна система управління персоналом -  не тільки найважливіший 
чинник економічного успіху сучасного підприємства, інструмент підвищення 
ефективності та продуктивності праці персоналу, але й соціально орієнтоване 
управління, спрямоване до кожного конкретного працівника з метою 
підвищення його трудової мотивації та задоволення потреб через систему 
матеріальних стимулів [2, с.10]. 

Якщо система управління персоналом не відповідає вимогам та сучасним 
принципам, вона не тільки є неефективною, але і слугує джерелом багатьох 
ризиків. Наявність ризиків у СУП впливає не лише на ефективність її 
функціонування, але й на результати діяльності підприємства у цілому. За 
таких умов виникає питання про можливість застосування механізмів зниження 
або запобігання ризику [3, с.244]. Це обумовлює необхідність регулювання 
ризиків у СУП та оцінку дієвості такого механізму. 

Регулювання ризиків у системі управління персоналом - це постійний, 
практично безперервний процес впливу на рівень ризику, спрямований на 
мінімізацію його настання й обмеження наслідків. 

Механізм регулювання ризиків у системі управління персоналом (СУП) на 16 
досліджуваних  торговельних підприємствах було оцінено за наступними етапами 
(табл.1). 

Таблиця 1 
Етапи оцінки механізму регулювання ризиків у СУП 

Найменування 
етапу 

Характеристика Процедури 

Аналіз 
процедури 
управління 
ризиками 

визначення і порівняння 
етапів управління 
ризиками на 
досліджуваних 
підприємствах 

- з’ясування чи відбувається на підприємстві 
управління ризиками; 
- виявлення хто займається управлінням ризиками; 
- визначення кількості та змісту етапів; 
- виявлення  неохоплених аспектів 

Дослідження 
процесу 
регулювання 
ризиків 
 

дослідження та порівняння 
етапів, методів і 
інструментів регулювання 
ризиків 

- з’ясування чи використовується на підприємстві 
регулювання ризиків; 
- визначення розуміння цієї категорії персоналом; 
- вивчення етапів регулювання; 
- порівняння й оцінка інструментів та методів 
регулювання; 
- знаходження недоліків  

Дослідження 
процесу 
регулювання 
ризиків у СУП 

дослідження та порівняння 
етапів, методів і 
інструментів регулювання 
ризиків у СУП 

- визначення чи здійснюється на підприємстві 
виділення ризиків у СУП; 
- вивчення етапів регулювання ризиків у СУП; 
- порівняння й оцінка інструментів та методів 
регулювання ризиків у СУП; 
- знаходження недоліків 

Висновок про доцільність наявного механізму регулювання ризиків 
 
Аналіз процедури управління ризиками дозволив зробити наступні висновки: 
1. Більшість підприємств (75%) використовують управління ризиками, проте 

4 з 16 досліджуваних підприємств взагалі не управляють ризиками. 
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2. Жодне досліджуване підприємство не має окремого відділу ризик-
менеджменту. Серед наявних варіантів переважає управління ризиками, 
здійснюване фахівцем іншого відділу (50% або 8 підприємств), по 25% підприємств 
або не управляють ризиками взагалі, або використовують посаду фахівця з 
управління ризиками. 

3. Порівняння кількості використовуваних підприємствами етапів 
управління ризиком та їх змісту свідчить, що переважна більшість етапів не 
використовується на практиці. Є етапи, які застосовуються дуже рідко чи 
зовсім не використані. До них можна віднести: цілепокладання, періодичне 
проведення аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища, кількісний аналіз 
ризиків. 

Дослідження процесу регулювання ризиків дозволило виявити наступне. 
Більшість підприємств (87% або 14) взагалі не використовують регулювання 

ризиків і лише у 2 з 16 досліджуваних підприємств (або 13%) використовується 
регулювання ризиків. Така ситуація обумовлена, перш за все, відсутністю відділу 
ризик-менеджменту, а тому і складністю координації робіт з управління ризиками. 

На практиці підприємства застосовують 3 підходи до тлумачення 
категорії «регулювання ризику». У 9 підприємствах розуміють це поняття як 
тотожне управлінню, у 5 - ототожнюють його з контролем, а як етап  
управління ризиками розглядають лише 2 підприємства. 

Підприємства, які ототожнюють регулювання ризику з контролем або 
управлінням взагалі, значно розширюють перелік етапів, проте це не свідчить про 
реалізацію всіх складових та оптимальне використання усіх можливих інструментів 
та методів регулювання. Недоліком використовуваних підприємствами методів 
управління ризиками є також те, що вони майже не враховують специфіку, 
галузеві особливості та розмір підприємства.  

Під час дослідження процесу регулювання ризиків у СУП була виявлена 
низка недоліків, зокрема:  

- наявність 6 підприємств, які не приділяють увагу управлінню ризиками 
персоналу; 

- усі етапи регулювання ризиків у СУП не використовує жодне  
досліджуване підприємство. 

Оскільки у процесі дослідження були виявленні численні недоліки, то 
наявний механізм регулювання ризиків жодного досліджуваного підприємства 
неможливо вважати доцільним і досконалим. Тому діючі механізми  
регулювання ризиків цих підприємств вимагають вдосконалення, проте у 
більшому чи меншому ступені. 
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ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ОСНОВА 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУКУПНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА  
 

В сучасних умовах економічної кризи перед підприємствами постають 
нові  завдання, пов’язані з виявлення додаткових джерел підвищення 
ефективності фінансово-господарської діяльності, застосуванням нових 
теоретичних та практичних методів управління персоналом нового типу, 
вибором ефективної кадрової політики та якісним управлінням трудовим 
потенціалом промислового підприємства. 

Потенціал підприємства — це складна, динамічна, поліструктурна 
система. Ця агломерація має певні закономірності розвитку, від уміння 
використати які вирішальною мірою залежить ефективність економіки, темпи 
та якості її зростання [1]. 

Пономаренка В. С. та Гриньова В. М., основними видами потенціалу 
соціально-економічного утворення виділяють трудовий, науково-технічний, 
фінансовий, майновий, виробничий, організаційний та інформаційний. Вони 
виділяють трудовий потенціал як основу для формування та базу розвитку всіх 
інших видів потенціалу, тобто як основоположного елемента системи [1]. 
Автор дотримується такої думки, оскільки саме за допомогою трудового 
потенціалу можливе утворення та реалізація всіх інших видів потенціалу. 

Незалежно від сфери діяльності підприємства та направленості 
використання своїх сукупних ресурсів, головною задачею на підприємстві 
залишається збалансованість оптимального зв’язку між всіма елементами 
потенціалу. Закономірність розвитку сукупного потенціалу підприємства не 
може бути розкрита  лише окремими його елементами, а тільки системою 
взаємозв’язків між ними. Звідси і витікає роль кожного елемента сукупного 
потенціалу окремо. Якщо говорити про фінансовий потенціал підприємства, що 
відображає можливості використання грошових засобів підприємства з метою 
придбання та залучення матеріальних і трудових ресурсів [2], то можемо 
сказати, що саме за допомогою працівників та їх можливостей (трудового 
потенціалу) відбувається використання цих грошових засобів, що в 
майбутньому і визначає конкурентоспроможність підприємства, його ділу 
активність.  

Інформаційний потенціал підприємства характеризує рівень 
інформаційного забезпечення всіх господарських процесів на підприємстві, 
ефективністю підбора, обробки та аналізу інформаційних потоків. Основними 
елементами інформаційного потенціалу є знання, опит, дані, ідеї, повідомлення 
та інші інформаційні продукти [2]. Велику участь в інформаційному процесі 
відіграють трудові ресурси підприємства, лише вони можуть накопичувати нові 
знання,опит, подавати інноваційні ідеї, оптимально використовувати та 

144



обробляти представлену інформацію, що сприяє технологічному прогресу та 
підвищенню конкурентоспроможності підприємства. 

Виробничий потенціал підприємства представляє собою плинні  та 
перспективні можливості регульовані людьми процеси створення продукції 
(послуги). Виробничий потенціал характеризують як обмежені можливості 
підприємства, що визначаються максимально можливим випуском продукції 
при найбільшому використанні виробничих фондів та персоналу [2]. 

Отже, при збільшенні якості формування та використання трудового 
потенціалу промислового підприємства будуть збільшуватися всі елементи 
сукупного потенціалу, і відповідно, весь сукупний потенціал промислового 
підприємства, так як саме за допомогою трудового потенціалу відбуваються всі 
процеси організації. 

Таким чином, можемо сказати, що трудовий потенціал промислового 
підприємства – це сукупність резервів можливостей, які використовуються та 
можуть бути використані працівниками підприємства у соціально-економічній 
діяльності та на ринку праці для здійснення оперативних завдань, що 
сприятимуть досягненню стратегічних цілей підприємства. Тому для 
забезпечення конкурентоспроможності трудового потенціалу підприємства на 
ринку праці, а відповідно, кожного елементу сукупного потенціалу та його в 
цілому,  потрібно постійно створювати стимулюючу систему трудової 
діяльності для своїх працівників, яка буде допомагати більш повно 
використовувати інтелектуальні та ресурсні можливості підприємницького 
персоналу. 

На думку автора, необхідними умовами для конкурентоспроможності 
потенціалу промислового підприємства є висококваліфіковані працівники, 
ефективне використання всіх ресурсів на підприємстві як матеріальних, так і 
трудових, фінансових, інноваційних, інвестиційних, духовних та ін., що і 
складають в сукупності потенціал підприємства, який результативно 
використовується і є конкурентоспроможним для інших підприємств. 
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ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ 

 
Принципова зміна економічних основ господарських відносин в Україні 

обумовила якісно новий підхід до інформатизації системи фінансового 
менеджменту підприємства. Тому умови формування ринкових відносин 
обумовлюють необхідність перегляду концепції сучасного бухгалтерського 
обліку, зокрема формування нових підходів до облікового процесу. Одним з 
таких підходів є автоматизація облікового процесу, що відкидає потребу у 
використанні практично усіх запропонованих на нормативному рівні облікових 
регістрів бухгалтерського обліку, оскільки облікова інформація може 
формуватись у будь-якому розрізі та на заданому рівні деталізації виходячи з 
існуючих потреб користувачів та їх інформаційних вимог на кожному етапі 
управління.  

Електронні документи й електронний документообіг введені в дію в 
Україні в законодавчому порядку, тому вони приймаються до інформаційного 
забезпечення управління національною економікою. 

Законом України "Про електронні документи й електронний 
документообіг" від 22.05.2003 р. регулюються організаційно-правові основи 
використання електронних документів у всіх сферах економіки [1]. 

Електронний документ - це зафіксована інформація у виді електронних 
даних, включаючи обов'язкові реквізити документа відповідно до Положення 
про документальне забезпечення записів затвердженим Міністерством фінансів 
України. 

Електронний документ повинний мати обов'язкові підписи осіб, що 
дозволили виконання господарської операції і її оформлення електронними 
засобами, а також осіб, що виконали цю операцію. У випадку відсутності 
одного з цих підписів електронний документ не може мати юридичного 
статусу. 

Електронний документообіг – це сукупність процесів створення, обробки, 
відправлення, передачі, одержання, збереження, використання і знищення 
електронних документів, що виконуються з застосуванням перевірки цілісності 
й у разі потреби з підтвердженням факту одержання таких документів. 

Порядок електронного документообігу визначається державними 
органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами й 
організаціями усіх форм власності відповідно до законодавства. 

Електронний документ вважається отриманим адресатом з часу 
надходження автору повідомлення в електронній формі від адресата про 
одержання цього електронного документа, якщо інше не передбачено чи 
законодавством попередньою домовленістю між суб'єктами електронного 
документообігу. Якщо попередньою домовленістю між суб'єктами 
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електронного документообігу не визначено порядок підтвердження факту 
одержання електронного документа, таке підтвердження може бути здійснене в 
будь-якому порядку автоматизованим чи іншим способом в електронній чи у 
формі документа на папері. Експертне дослідження цілісності електронного 
документа здійснюється шляхом перевірки електронного цифрового підпису. 

Суб'єкти електронного документообігу, що здійснюють його на 
договірних засадах, самостійно визначають режим доступу до електронних 
документів, що містять конфіденційну інформацію, і встановлюють для них 
систему (способи) захисту. 

Застосування електронних документів і їхній документообіг в управлінні 
підприємством базується на електронному цифровому підписі. Закон України 
"Про електронний цифровий підпис" від 22.05.2003 р. регулює відносини, що 
виникають при використанні електронного цифрового підпису. Цим Законом 
визначені терміни професійного використання [2].. 

Суб'єктами правових відносин у сфері послуг електронного цифрового 
підпису є підписант, користувач, центр сертифікації ключів, акредитований 
центр сертифікації ключів, центральний орган, що засвідчує, а також засвідчує 
центр органа виконавчої чи влади іншого державного чи контролюючого 
органу (рис.1). 

Використання електронного цифрового підпису не змінює порядку 
підписання договорів і інших документів, установленого законом для 
здійснення правовідносин у письмовій формі. Це стосується також документів з 
господарської і фінансової діяльності суб'єктів господарювання, за допомогою 
яких ведеться бухгалтерський облік [3]. 

Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, 
установи й організації державної форми власності для засвідчення дії 
відкритого ключа використовують лише посилений сертифікат ключа.  

Центром сертифікації ключів може бути юридична особа, незалежна від 
форми чи власності фізична особа, що є суб'єктом підприємницької діяльності, 
яка надає послуги електронного цифрового підпису і засвідчила свій відкритий 
ключ у центральному органі, що засвідчує, або центрі, що засвідчує. 
Обслуговування фізичних і юридичних осіб здійснює центр сертифікації 
ключів на договірних засадах [3].  

Очікувані результати впровадження електронного документообігу на 
підприємстві: 

1. Виключення або максимально можливе скорочення обороту паперових 
документів на підприємстві. Економія ресурсів за рахунок скорочення 
витрат на керування потоками документів в організації; 

2. Виключення необхідності чи істотне спрощення і здешевлення 
збереження паперових документів за рахунок наявності оперативного 
електронного архіву. 

3. Забезпечення більш ефективного управління документами за рахунок 
автоматичного контролю виконання, прозорості діяльності організації на 
всіх рівнях. 
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4. Підтримка ефективного накопичення, систематизації і доступу до 
інформації і знань. Забезпечення кадрової гнучкості за рахунок більшої 
формалізації діяльності кожного співробітника і можливості збереження 
всієї передісторії його діяльності. 

5. Усунення дублювання і багаторазового перетворення інформації. 
6. Забезпечення чіткої авторизації доступу до комерційної інформації, за 

рахунок чого підвищується персональна відповідальність співробітників 
за виконані дії в рамках наданих повноважень. 

7. Протоколювання діяльності підприємства в цілому 
(внутрішньогосподарський контроль, аналіз діяльності підрозділів, 
виявлення «гарячих точок» у діяльності). 

8. Оптимізація бізнес-процесів і автоматизація механізму їх виконання і 
контролю. 
Основна перевага електронної технології складається не стільки в 

підвищенні продуктивності праці обліковців і якості документів, скільки у 
формуванні на машинних носіях облікових даних, що описують предметну 
сферу (фактичний стан господарювання) у реальному масштабі часу. Таким 
чином, інформаційні технології на підприємствах різних форм власності і видів 
діяльності повинні розвиватися за електронною технологією шляхом створення 
інтегрованого банку даних як базового інформаційного джерела для сучасної 
системи фінансового менеджменту.  
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ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Впродовж останніх років чинник кризи відігравав найважливішу роль на 

підприємствах переважної більшості галузей національної економіки. 
Подолання кризового стану підприємства потребує у кожному конкретному 
випадку адекватного, унікального та комплексного застосування антикризового 
управління, яке б мало за мету мінімізацію ризику втрати контролю над 
ситуацією та розвитку її за стихійним, деструктивним сценарієм. 
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Процес виведення підприємства з кризового стану має відбуватися не 
хаотично та безсистемно, він має бути належним чином організований та 
скоординований. Розуміння цих аксіоматичних істин обумовлює доцільність 
визначення основних документів, що повинні розроблятися у процесі 
антикризового управління підприємством. Основними документами, які мають 
розроблятися на підприємстві, що опинилося в кризовому стані, є антикризова 
програма. 

Питання сутності, специфіки, завдань та інструментарію антикризової 
програми стали предметом наукових досліджень зарубіжних та вітчизняних 
вчених, таких як: Е. Альтмана, І. Ансоффа, Е. Уткіна, Р. Попова, О. Кузьміна, 
О. Мороза,  А. Чернявського, І. Фаріона, С. Бурия, П. Грінера, Л. Лігоненко, 
В. Гриньової, В. Астахова, А. Грязнової та інших. Недостатня увага 
приділяється змістовним характеристикам,  структурі, методичним питанням 
розробки та виконання антикризової програми. Навіть Закон України  «Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»  не 
містить усебічних рекомендацій щодо змісту та структури програми санації 
підприємств [1]. 

Таким чином, головною метою дослідження є визначення можливостей та 
перспектив застосування в системі антикризового управління головного плану 
стабілізації роботи підприємства – антикризової програми. 

Антикризова програма - це спеціальним чином підготовлений внутрішній 
документ, у якому систематизовано викладається перелік основних заходів, що 
планується здійснити в межах підприємства, його структурних підрозділів та 
функціональних служб для досягнення поставленої мети - виведення 
підприємства з кризового стану [2]. 

В роботі З. Шершньової підкреслюється, що антикризова програма має 
право на існування не тільки в умовах, коли криза вже почалася, а й у період 
нормального функціонування підприємства. Розробка її передбачає як велику 
дослідницько-аналітичну та планову роботу,  так і організаційно-економічне,  
соціальне забезпечення [4]. 

Для забезпечення виконання антикризової програми необхідно 
розробляти систему функціональних стратегій, у яких конкретизується 
загальний зміст керованого виходу підприємства з кризи та ліквідація її 
наслідків. Значимість окремих функціональних забезпечувальних стратегій 
залежатиме від причин кризи. Ці стратегічні та тактичні антикризові заходи 
включаються в антикризову програму [5]. 

На думку професора  О.Терещенка, головною метою антикризового 
управління є забезпечення стійкого фінансового стану в результаті своєчасного 
реагування на зміни, викликані зовнішнім середовищем (економічними, 
політичними, соціальними, міжнародними метаморфозами), через введення в 
дію внутрішніх антикризових інструментів, що дають змогу усунути тимчасові 
фінансові ускладнення на підприємстві та подолати кризові явища [3].  

Отже, аналіз наукової літератури показує, що станом на сьогоднішній 
день, підприємства повинні адаптуватись до тих умов, що створюються 
факторами зовнішнього середовища, а внутрішні керовані фактори повинні 
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визначати можливість антикризової діяльності та адаптації підприємства. 
Успішна реалізація антикризових заходів буде можливою лише за умови 
використання комплексного підходу до визначення кризової ситуації на 
підприємстві, який передбачає використання спеціальних методів і прийомів 
управління процесами попередження, переборювання та ліквідації кризи та 
дасть змогу сформувати ефективну систему антикризового управління на 
підприємстві, адекватну сучасним умовам господарювання.  

Таким чином,  розглянутого вище матеріалу можна стверджувати, що 
впровадження та застосування антикризової програми впродовж здійснення 
антикризового управління характеризується багатоаспектністю та 
специфічністю, що зумовлює потребу в розроблені методологічних засад та 
адекватного практичного інструментарію. Не викликає сумнівів потреба в 
підвищенні ефективності антикризового управління на підприємстві та більш 
ретельного доопрацювання пунктів антикризової програми. Використання 
досвіду провідних підприємств та вчених-методистів у даному напряму дасть 
змогу підвищити обґрунтованість антикризових заходів та результативність їх 
реалізації.  

Головна проблема, що постала перед всіма вітчизняними підприємствами 
в умовах адаптації до ринку полягає в тому, щоб чітко визначити профіль своєї 
діяльності, своє місце в конкурентному середовищі і свій стиль поведінки 
(манеру адаптації до змінних факторів оточуючого середовища).  

Отже, у досліджуваному колі проблем, систематизація й узагальнення 
поданого матеріалу є рішенням лише окремої проблеми. Основною ж метою 
визначення можливостей та перспектив застосування в системі антикризового 
управління підприємством головного плану стабілізації роботи підприємства – 
антикризової програми повинно стати дослідження всіх аспектів господарської 
діяльності підприємства без виключення, розпочинаючи з реформування 
виробничо-кадрового потенціалу, організаційно-управлінської структури, 
правової форми, завершуючи реформуванням механізму господарювання 
підприємства в цілому. На нашу думку, даний підхід у подальших наукових 
дослідженнях сприятиме більш ефективному розвитку вітчизняних 
підприємств, та прискоренню просування подальших теоретико-
методологічних вишукувань з даного напряму. 
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СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
КОЛЕКТИВУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Трудові колективи є важливими елементами економічного механізму, 

забезпечують виробництво національного доходу як основне джерело 
соціального розвитку. Колектив підприємства є найближчим соціальним 
середовищем для кожного працівника, і саме він забезпечує його постійний 
розвиток. А для того щоб це середовище розвивалося, необхідно управляти 
процесом соціального розвитку трудового колективу. Втім, саме поняття 
«соціальний розвиток колективу підприємства» вивчено недостатньо глибоко, а 
іноді не зовсім правильно трактується [1]. 

Отже, головною метою дослідження є систематизація й узагальнення 
поняття соціального розвитку колективу підприємства для подальшого 
розвитку методології сучасної теорії управління. 

Соціальний розвиток колективу підприємства розглядається авторами з 
різних точок зору. У роботі Дарагана І.В., Стєбакова П.С. підкреслюється, що 
соціальний розвиток колективу підприємства передбачає зміну питомої ваги й 
чисельності різних груп працівників, скорочення професій і спеціальностей 
некваліфікованої важкої ручної праці, зростання культурно-технічного рівня 
всіх працівників, виховання дисципліни праці, зниження плинності кадрів, 
більш повне задоволення матеріальних і духовних потреб працівників, розвиток 
суспільної активності всіх працівників, прогрес кожної особистості [1, c. 13] . 

Уточнене визначення соціального розвитку колективу підприємства дає 
Подмарков В. Г., який вважає, що соціальний розвиток колективу підприємства 
зачіпає всі його сторони і відносини, які йому властиві, а сам розвиток може 
бути як регульованим, керованим, так і спонтанним. У зв’язку із цим він 
визначає соціальний розвиток колективу підприємства «як єдність планомірних 
і спонтанних процесів, що відбуваються в ньому, причому задача управління 
цим розвитком повинна полягати в розширенні сфери планомірності стосовно 
всіх елементів системи «людина – виробництво» [2, c.29]. 

Дещо інакше трактує поняття «соціальний розвиток колективу 
підприємства» Ворожейкін І.Є. [3, c. 19]. На його думку під соціальним 
розвитком окремої організації варто розуміти зміну до кращого в її соціальному 
середовищі, досягнення бажаних змін в умовах праці, побуті і дозвіллі 
працівників, із чого слідує, що основними цілями розвитку соціального 
середовища є: удосконалення соціальної структури персоналу, поліпшення 
ергономічних, психофізіологічних, санітарно-гігієнічних, естетичних та інших 
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умов праці; створення і підтримка у колективі здорової морально-психологічної 
атмосфери; зростання життєвого рівня працівників. 

Але необхідно зробити акцент на те, що «колектив підприємства» і 
«окрема організація» не є рівнозначними за змістом поняттями. Поняття 
«організація» значно ширше за поняття «колектив». Кожна організація може 
містити в собі кілька колективів. Спільне у цих двох понять те, що як окрема 
організація так і колектив підприємства існують для досягнення загальних 
цілей у процесі спільної діяльності. 

Проте дослідники категорії «соціальний розвиток» на мікрорівні 
розглядають її саме з того моменту, як відбулося посилення тенденції до 
соціально-економічної відособленості підприємства й підвищення уваги до 
виробничого колективу, формування всебічно розвиненої людини. Однак, всі 
дослідники приходять до єдиної думки про те, що процес соціального розвитку 
колективу підприємства спрямований на задоволення потреб окремої 
особистості. 

Ефективне функціонування будь-якого підприємства насамперед 
визначається ступенем професійного розвитку її персоналу. У зв’язку з 
підвищеною увагою до персоналу в рамках наукової літератури існує багато 
трактувань понять, які пов’язані з персоналом, а саме: розвиток персоналу. 
Савченко В.А. у своїй роботі [4, c. 17] визначає розвиток персоналу як 
систематично організований процес безперервного професійного  навчання 
працівників для підготовки їх до виконання нових виробничих функцій, 
професійно – кваліфікаційного просування, формування резерву керівників та 
вдосконалення соціальної структури персоналу. 

На думку Хміля Ф. І. - розвиток персоналу є інтеративним 
(повторюваним) процесом досягнення таких показників рівня кваліфікації 
працівників, які відповідають стратегії  розвитку організації [5, c. 325]. У 
такому розуміння розвиток персоналу є фундаментальною складовою 
загального процесу управління персоналом, інтегрально пов’язаною із 
розвитком організації і формуванням професійних кар’єр працівників. 

Гриньова В. М. пропонує таке тлумачення розвитку персоналу, як 
проведення заходів, що сприяють повному розкриттю особистого потенціалу 
працівників і зростання їхньої здатності вносити вклад у діяльність організації 
[6, c. 190]. Розвиток персоналу може бути загальним і професійним. 

На нашу думку, прийнятне визначення розвитку персоналу, яке 
запропонувала Гриньова В.М., тому що саме це визначення найбільш лаконічне 
та водночас змістовне і повністю відповідає розумінню автора цього поняття.  

Аналіз наукової літератури дозволяє зробити висновок, що станом на 
сьогоднішній день розвиток та навчання персоналу виділяють як окрему 
функцію управління. Структура управління професійним розвитком  персоналу 
складається з наступних компонентів: планування і прогнозування 
професійного розвитку персоналу; організація професійного розвитку на 
підприємстві; мотивація персоналу до професійного розвитку; контроль за 
реалізацією професійного розвитку, контроль успішності та результативності 
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навчання. Кожен із структурних елементів управління професійним розвитком 
персоналу на першому та другому рівні має свій зміст та призначення. 

Підводячи підсумки, слід зазначити, що соціальний розвиток колективу 
підприємства пропонується розглядати як цілеспрямовані перетворення, що 
призводять до позитивних змін у сферах життєдіяльності працівників з метою 
розвитку їх здібностей та більш високого рівня споживання, гарантованого 
підприємством і передбаченого його соціальними стандартами.  

Таким чином, у досліджуваному колі проблем, систематизація й 
узагальнення поданого матеріалу є рішенням лише окремої проблеми. 
Основною ж метою соціального розвитку колективу підприємства є аналіз ще 
не вирішених проблем для того, щоб спонукати дослідників до їхнього 
рішення, що і може бути подальшим розвитком методології сучасної теорії 
управління.  
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 
В сучасних умовах все більше українських підприємств постають перед 

проблемою управління вартістю підприємств. Дана проблема мало розроблена 
в Україні, бо вітчизняних менеджерів більше турбують питання виробництва і 
правильного спрямування грошових коштів. Від правильної оцінки акціонерної 
вартості залежить інвестиційна привабливість підприємства [1, с.30]. 

Зазначимо, що управління вартістю підприємства відносно нова 
концепція згідно з якою основною задачею менеджера підприємства є 
капіталізація грошових потоків. Ця концепція направлена на максимізацію 
вартості підприємства. 
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У розвиток концепції управління вартістю підприємств вагомий внесок 
зробили: Т. Коупленд, Дж. Муррін, Т. Коллер, А. Мордашов, Дж. Марті, А. 
Дамодаран, В. Осипов, О. Мних та інші. 

Впровадження системи управління вартістю трудомісткий та складний 
процес, який розподіляють на декілька етапів. Так Дж. Марті пропонує 
наступні етапи впровадження управління вартістю: визначення точки відліку, 
оцінка ринкової вартості підприємства, складаня схеми факторів вартості 
компанії, утворення системи оцінки оперативних та стратегічних управлінських 
рішень, аналіз внеску підрозділів у вартість компанії та періодична оцінка, 
підготовка звітів з позиції управління вартістю [3, с.118]. 

Застосування концепції управління вартістю можливе за умов: 
усвідомлення власниками підприємств необхідності управління за критерієм 
вартості, наявності конкурентного середовища, відмови від практики штучної 
монополізації ринків, існування ефективних механізмів впливу акціонерів та 
найманих менеджерів в межах моделі корпоративного управління 
підприємствами, ліквідності ринку підприємств [2, с.471]. 

Серед перешкод впровадження концепції управління вартістю виділяють: 
слабкий рівень фінансового планування та розробки прогнозних даних, майже 
відсутній взаємозв’язок між фінансовим та маркетинговим плануванням, 
нерозвиненість стратегічного управління, бачення вартості підприємства у 
власника виражається в нерозумінні поєднання та взаємодії чинників, які 
впливають на вартість. 

В українських умовах готовність до впровадження концепції управління 
вартістю залежить від внутрішнього клімату підприємства. Добре налагоджене 
управління вартістю сприяє ефективній взаємодії різних рівнів організаційної 
структури. На підприємстві необхідно мати чітку стратегію створення вартості, 
строгий графік аналізу ефективності, який дозволяє порівняти досягнуті 
результати з ключовими показниками ефективності [4, с.150]. 

Таким чином, концепція управління вартістю дає можливість перевести 
систему управління з вимірювальної в пошукову, що сприяє визначенню  
факторів успіху та перешкоджаючих чинників.  
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ИННОВАЦИИ В ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Техногенная нагрузка на отдельные районы Украины уже достигла 
критических отметок и поэтому необходимо уделять больше внимания тем 
факторам и ресурсам, которыми жертвуют для достижения желаемого уровня 
благосостояния. Анализу экологических проблем, поиску путей их решения 
посвящено множество работ. Иногда складывается впечатление, что их 
решение заключается в прекращении всякой хозяйственной деятельности. 

Для обеспечения эффективного социально-экономического развития 
Украины и реализации различных социальных программ, концепций, планов, 
проектов хозяйственной деятельности необходимо оптимизировать механизм 
принятия хозяйственных решений, изучить и осмыслить возможности и 
средства внедрения новых технологий. Поэтому актуальным вопросом остается 
роль инновационного развития во всех сферах производственной деятельности.  

Горно-обогатительная промышленность состоит из сети горно-
обогатительных фабрик (комбинатов), которые созданы для первичной 
переработки твёрдых полезных ископаемых с целью получения технически 
ценных продуктов, пригодных для промышленного использования. На 
обогатительных фабриках получают продукт, концентрация полезной 
составляющей в котором намного выше, чем в исходном сырье (например, в 
руде). С 80-х гг. ХХ века применяется модульный принцип проектирования и 
строительства обогатительных фабрик на основе стандартных блоков 
(дробления, раздробления, флотации и т. д.).  

Инновационными разработками в области горно-обогатительной 
промышленности занимаются немногие компании. Корпорация Metso является 
мировым поставщиком технологий и услуг для перерабатывающих отраслей 
промышленности, в том числе горной. Чистый объем продаж 
консультационных услуг по комплексным проектам за 2011 г. составил 6,6 
млрд. евро. Акции компании котируются на бирже NASDAQ OMX Helsinki Ltd.  

В частности, компания занимается оптимизацией буровзрывных работ, 
целью которой является обеспечение гранулометрического состава горной 
массы, максимально увеличить выход и эффективность измельчения при 
существующих процессах дробления и измельчения. Изменение схемы 
измельчения или философии управления часто приводит к снижению 
потребляемой мощности или к увеличению пропускной способности 
технологической цепочки. Сравнивают и оцениваются различные варианты 
оборудования (включая тонкое и ультратонкое измельчение, а также 
оборудование, поставляемое как Metso, так и другими компаниями). Изучаются 
вопросы оптимизации архитектура схемы флотации и т. д. Потери при 
извлечении в процессе флотации должны рассматриваться как упущенные 
возможности. 
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Многие предприятия далеки от оптимального использования своих схем 
водоснабжения. Это приводит к увеличенному водопотреблению и увеличению 
эксплуатационных затрат. Хотя в действительности влажная переработка руд 
всегда нуждается в воде, есть возможность значительно снизить ее потребление 
путем анализа схем рециркуляции, имеющихся источников водоснабжения и 
любого используемого обезвоживающего оборудования. Полномасштабное 
прогнозирование и геометаллургическое моделирование предсказывает 
поведение технологической схемы на основе изученных реальных свойств руды 
и зависят от применяемой обогатительной методологии.  

Инновационные разработки позволяют регулировать и оптимизировать 
рабочие параметры и стратегию управления на руднике и обогатительной 
фабрике в соответствии с различными типами руды, что дает возможность 
снизить затраты и увеличить прибыль, при этом вопросы экологичекого 
характера не рассматриваются. Наблюдается явное отставание нормативной 
базы проектирования от требований природоохранительного и хозяйственного 
законодательства к качеству, формам и содержанию обосновывающей 
документации.  

Необходимо проводить политику «зеленого  кредитования», поддерживая 
только предприятия, сориентированные на последующее развитие и внедрение 
ресурсосберегающих и других природоохранных  технологий, 
природоохранная деятельность которых  находится на достаточно высоком 
уровне. Предприятия, «черного списка», должны иметь очень сильные 
экономические  стимулы улучшения своей деятельности. Вследствие 
проведения природоохранных мероприятий направленных на  рост 
конкурентоспособности отечественных предприятий, существует несколько 
вариантов поведения предприятий деятельность которых связана с созданием 
загрязнения. Во-первых, уменьшить производство продукции связанного с  
большими эмиссиями загрязняющих веществ. Во-вторых, использование новых 
технологий (если это позволяет финансовое положение предприятия). В-
третьих,  изменить состав входного сырья (больше качественное сырье может 
способствовать уменьшению загрязнения). И, наконец, можно поставить 
фильтры и разного рода  очистительные сооружения. 

Таким образом, инновационный подход к организации, развитию 
осуществлению хозяйственной деятельности,  внедрение инноваций вызывает 
качественные изменения других компонентов системы.  Процесс внедрения 
инноваций подразумевает получение качественного улучшения, когда 
достигается высокая экономическая эффективность в производстве. 
Инновационные технологии – ключ к успеху великих брендов! 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ              

ПЕРСОНАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
В нашем обществе происходит развитие науки, стремительные изменения 

в технике, создание новых технологий на предприятиях, возникновение 
инновационных направлений деятельности предприятий - все это требует от 
работника высокого уровня знаний и умений. Поэтому в современных условиях 
очень актуальным стал вопрос эффективного управления персоналом [1;2]. 

 Управление персоналом становится фактором повышения 
конкурентоспособности и перспективного развития предприятия, поэтому 
требует усиленного внимания и остается актуальным для всех корпоративных 
образований. 

Обеспечить социально-экономическую эффективность управления 
персоналом можно при следующих условиях: разработка эффективной системы 
оценки персонала в процессе деятельности, применение эффективных форм 
обучения персонала, привлечения персонала к участию в принятии 
управленческих решений, создание условий для развития интеллектуальных 
способностей работников формирование благоприятного морально- 
психологического климата в коллективах, проведение корпоративных 
мероприятий. В последние годы появилось много научных работ, в которых 
авторы сосредотачивают свое внимание на корпоративной культуре, способной 
тормозить или стимулировать эффективную деятельность персонала на 
предприятиях. Именно поэтому ведущие предприятия для эффективного 
использования интеллектуального потенциала уделяют первоочередное 
внимание формированию соответствующей корпоративной культуры. Но в 
этом вопросе не имеют должного освещения некоторые составляющие 
корпоративной культуры, в частности, неполно раскрыты морально-этические 
характеристики, а также вопросы соблюдения неформализованных правил, 
кодексов поведения, которые влияют на общее состояние организации [3;4]. 

Надо отметить, что именно социально-экономическая эффективность 
управления персоналом является составной эффективности производства. Эти 
категории характеризуют результаты деятельности предприятия с 
обеспечением минимальных затрат и повышением степени удовлетворения 
потребностей его работников. Важное значение для повышения эффективности 
управления персоналом имеет кадровая политика предприятия как система 
теоретических основ, которые определяют основные направления работы с 
персоналом. Она включает в себя документальное обеспечение характеристики 
работников, а также оценки персонала и мотивации руководителей к принятию 
управленческих решений.  
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Одной из составляющих кадровой политики является система оценки 
персонала, которая позволяет выявить степень соответствия его качеств 
устоявшимся нормам и стандартам, а также и программа развития персонала, 
которая происходит благодаря мерам, которые проводят на предприятии с 
целью раскрытия трудового потенциала, направленного на достижение цели 
деятельности предприятия и на обеспечение соответствия возможностей, 
желаний и целей работников задачей предприятия. Если, например, обеспечить 
внедрение системы непрерывного профобучения, это может предоставить 
возможность осуществлять широкомасштабную целевую подготовку 
руководителей и специалистов по новым направлениям производственной 
деятельности, углубить производственные навыки персонала.  

В процессе развития предприятия не на последнем месте стоит его 
социальный капитал, то есть связи, нормы поведения и ценности, которые 
способствуют взаимодействию работников. На предприятиях где уровень 
данного капитала не очень высок, в коллективах преобладает положительный 
морально-психологический климат, бывают и конфликтные ситуации, что 
является негативным аспектом деятельности. Для формирования социального 
капитала предприятия надо реализовывать соответствующую социальную 
структуру коллектива с принятием мер, которые будут способствовать 
укреплению коллектива.  

Следующая составляющая - мотивация персонала к труду. Она 
представляет собой процесс побуждения человека к деятельности для 
достижения определенной цели.  

Таким образом, деятельность персонала предприятия должна быть 
социально и экономически эффективной. С целью повышения этой 
эффективности предприниматели должны больше внимания уделять кадровой 
политике, которая поможет с формированием и использованием 
интеллектуального и социального капиталов предприятия [5;6]. 
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ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

Ціна, прибуток та рентабельність виробництва є одними із найбільш 
важливих показників функціонування виробництва. Вони тісно пов‘язані між 
собою та впливають один на одного. Ціни, що відображають суспільно 
необхідні витрати на виробництво і реалізацію продукції, узгоджуються з 
вимогами закону вартості. Вони забезпечують еквівалентний обмін товарами, 
що відповідає принципу розподілу за кількістю та якістю праці, дає змогу 
більш правильно використовувати вартісні показники для встановлення 
правильних господарських корпорацій, порівнювати витрати з результатами 
виробництва. 

Питання визначення і розрахунку фінансових результатів підприємства і 
відображення цих показників у Звіті про фінансові результати в економіці  
сучасного світу стають дедалі актуальнішими з огляду на глобалізацію 
економічних процесів, що відбуваються у суспільстві, а також поступове 
запровадження Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. 

Прибуток відіграє важливу стимулюючу роль для підприємства, 
націлюючи його на максимізацію доходів і мінімізацію витрат. По-перше, це 
мета підприємницької діяльності. По-друге, це критерій ефективності 
діяльності підприємства. У прибутку, як в остаточному результуючому 
показнику, відображаються всі позитивні і негативні фактори, які 
характеризують роботу підприємства. По-третє, прибуток є основним джерелом 
нарощування фінансових ресурсів і розширення виробництва. В умовах 
ринкової економіки виживають тільки ті підприємства, які постійно 
розвиваються. Можливості ж розвитку безпосередньо залежать від маси 
отриманого прибутку. 

При цьому ринкові механізми сприяють встановленню оптимального 
рівня рентабельності продукції. З одного боку, підприємство зацікавлене в 
максимальному розмірі прибутку, однак, з іншого, це веде до зростання ціни, а 
отже до зниження обсягів продажів і суми отриманого прибутку. Така 
противага веде до визначення оптимального рівня рентабельності, яка 
забезпечує достатність прибутку для розвитку виробництва, формування 
особистих доходів підприємців і дає змогу максимально знизити рівень цін.  

Показники рентабельності є важливими характеристиками формування 
прибутку (та доходу) підприємства. З цієї причини вони є обов'язковими 
елементами порівняного аналізу та оцінки фінансового стану підприємства. Та 
кожна промисловість має свої окремі особливості. 

Виробництво продукції гірничо-збагачувальних підприємств має 
стратегічне значення для України та потребує постійної уваги до проблеми 
забезпечення його ефективності, а отже формування оптимальної ціни та 
досягнення максимального прибутку. Вирішенням даної проблеми займалися 
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наступні вітчизняні економісти: Кірейцев Г.Г., Чумаченко Л.Г., Мец В.О., 
Мітрофанов Г.В., Крейніна Н.Н. та інші. Протее комплексний, інтегрований 
підхід до її вирішення дотепер не одержав достатнього теоретичного й 
практичного обґрунтування. 

Для того, щоб мати більш точне уявлення щодо проблеми формування 
оптимальних цін, отримання максимального прибутку треба знати сучасне 
положення гірничозбагачувальних комбінатів України. За даними Федерації 
металургів України, сьогодні з 36-ти українських доменних печей 17 практично 
зупинені, з них 4 – на плановий ремонт. Як повідомив на прес-конференції 8 
жовтня голова Департаменту з питань гірничо-металургійного комплексу 
«Держзовнішінформ» Володимир Пиковський, металургійні підприємства, 
позбавлені ресурсної бази, стрімко втрачають конкурентоспроможність на 
перенасиченому ринку. До таких підприємств в Україні належать меткомбінат 
ім. Ілліча, «Запоріжсталь», а також Алчевський та Дніпровський меткомбінати. 
Зокрема,  В. Псковський зазначає: «Квадратна заготовка коштує сьогодні $520 
за тонну, а вартість однієї тонни рідкої сталі становить ті самі $520. 
Підприємства, що належать до складу вертикально інтегрованих компаній, які 
мають у своїй структурі гірничозбагачувальні комбінати та сировину, можуть 
функціонувати й за такої ціни. Натомість метпідприємства без власної 
сировинної бази стають повністю неконкурентоспроможними». 

За останні два місяці «вільні» від сировини металурги кілька разів 
натякали Кабміну, що було б непогано, якби держава регулювала ціни на руду. 
Поки що Кабмін в особі Мінпромполітики категорично проти цього й радить 
металургам самостійно домовлятися з рударями.  

Сергій Грищенко, який уже втретє обіймає посаду заступника міністра 
промислової політики і є визнаним авторитетом у металургійній галузі, вважає, 
що для зменшення наслідків кризи найпотужнішим світовим виробникам сталі 
необхідно скоротити обсяги виробництва. «Наші підприємства вже практично 
самообмежилися. Ми рекомендуємо власникам найбільших українських 
метпідприємств провести з цього питання переговори зі своїми закордонними 
колегами», – сказав заступник міністра. 

Говорячи про допомогу держави, він нагадав, що тарифи на 
вантажоперевезення для металургів найближчим часом підвищувати не будуть. 
До того ж, уряд сприятиме імпорту енергозберігаючого обладнання для 
підприємств ГМК (це дасть змогу знизити собівартість), а також прискорить 
повернення ПДВ. Водночас фахівці переконані, що можливості виходу з кризи 
треба шукати не в гірничо-металургійній галузі, а там, де формується попит, 
тобто на ринку. «Необхідно розвивати внутрішній ринок, а також боротися з 
імпортом металопродукції в Україну, оскільки однією з головних причин 
світової кризи в ГМК стало майже триразове збільшення імпорту сталі з Китаю, 
яке відбулося за останній місяць», – стверджує Сергій Грищенко. 

Отже гірничозбагачувальна промисловість знаходиться у дуже важкому 
стані та пошуки шляхів формування оптимальної ціни для досягнення 
максимального прибутку та підвищення рівня рентабельності виробництва є 
дуже важливим та актуальним. 
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МОЖЛИВІСТЬ ЗРОСТАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ВАЛОВОГО 
ПРОДУКТУ ЗА РАХУНОК НАДАННЯ ПОСЛУГ 

 
У Херсонщини багатий потенціал, безліч природних і трудових ресурсів, 

що дає можливість широкого розвитку не лише промисловості чи сільського 
господарства, а й торгівлі послугами. Цьому сприяє посилення інвестування в 
область за останні роки, політика влади, спрямована на підвищення 
привабливості регіону в очах іноземців, а також курс на загальний розвиток 
області. 

Кількість туристичних фірм в області поступово зростає. Станом на 1 
січня 2012 року (за даними управління культури і туризму Херсонської ОДА) 
було 12 туристичних операторів в області та 67 туристичних фірм. При цьому 
туроператорами було продано за 2011 рік 566 путівок за кордон, а кількість 
внутрішніх туристів, які ними були обслуговані, становила 13814 чол. 
Туристичні фірми відповідно продали 3236 путівок та обслугували 16671 
внутрішнього туриста.  

Для виявлення конкурентних груп між туристичними підприємствами 
Херсонської області проведемо їх ранжування за допомогою АВС-аналізу. 

Етапи проведення АВС-аналізу: вибір об'єкта дослідження → вибір 
показника для аналізу → розрахунок обраного показника аналізу по кожному з 
визначених об'єктів → ранжування об'єктів у порядку зменшення їх відносних 
часток → підсумовування об'єктів ранжированного ряду з накопиченням 
підсумкової суми, починаючи з самого крупного → розробка пропозицій щодо 
отриманих результатів. 

Розподіл  підприємств по групах у даному випадку не може бути 
проведено за класичними критеріями, так як туристичний ринок Херсонської 
області є ринком досконалої конкуренції. Тому розподіл підприємств-учасників 
ринку проведемо виходячи з отриманих даних за наступною класифікацією: 

До групи А входять підприємства, що займають ринкову долю більше 
15% та менше 30%, до групи В – більше 5% та менше 15%, до групи С – більше 
0% та менше 5%. 
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Після проведення відповідних розрахунків, розподіл туристичних 
підприємств Херсонської області у 2011 році за АВС-аналізом має наступний 
вигляд. 

Таблиця 1 
Визначення конкурентних груп за допомогою  АВС-аналізу 

 (ринок туристичних послуг за 2011 рік) 

№ з/п Назва підприємста 

Обсяг 
наданих 
послуг, 
тис.грн. 

Частка обсягу 
наданих 
послуг,% 

Частка с 
наростаючим 
підсумком, %

АВС-
група 

1 2 3 4 5 6 
1 ПБП «Парітет» 5231,2 27,07 27,07 A 
2 ВАТ Туркомплекс «Фрегат» 3405,0 17,62 44,69 A 
3 TOB «Тур Плаза» 1750,4 9,06 53,75 B 
4 ПП Турагенція «Ветер странствий» 1568,4 8,12 61,87 B 
5 ПП Новосадова Т.Л. 1126,3 5,84 67,71 B 
6 ПП Пасічник Н.О. 1009,1 5,23 72,94 B 
7 TOB «Юміс» 506,3 2,63 75,57 C 
8 ФОП Башмакова О.М. 450,0 2,34 77,91 C 
9 TOB «Єйрлайн Экспрес» 417,4 2,16 80,07 C 

10 ПП Сережникова Т.М. 408,0 2,11 82,18 C 
11 ПП Пляченко 398,5 2,06 84,24 C 
12 ПП Миронова А.І. 380,6 1,97 86,21 C 
13 ФОП Рибак АЛ. 370,6 1,92 88,13 C 
14 ПП Оголь Д.В. 350,2 1,81 89,94 C 
15 ПП Ползік Ю.Є. 290,4 1,50 91,44 C 
16 ПП Савченко МЛ. 272,1 1,41 92,85 C 
17 ФОП Тураганство «Елена Єлит Тур» 270,2 1,40 94,25 C 
18 ПП Осоченко О.І. 250,9 1,30 95,55 C 
19 ПП «Регатос-Тур» 205,6 1,06 96,61 C 
20 ПП Скрипка С.В. 150,5 0,78 97,39 C 
21 ПП Висовень 120,6 0,62 98,01 C 
22 ПП Шелякін В.В. 120,4 0,62 98,63 C 
23 ПП «Регатос» 72,8 0,38 99,01 C 
24 КП «Контакт» 70,5 0,36 99,37 C 
25 ПП Гребенюк В.В. 65,1 0,34 99,71 C 
26 TOB «Херсон-Супутник» 41,8 0,22 99,93 C 
27 ПП «Офір-Турс» 28,4 0,07 100,00 C 
 Всього на ринку послуг  19331,2 100,00 −  

 
У табл. 2 наведемо загальну статистику розподілення даних після 

проведення АВС-аналізу. 
ABC-аналіз туристичних підприємств Херсонської області показав, що в 

групу А входить 2 підприємства, які внесли 44,69% від загального обсягу 
наданих послуг, що становить 8636,2 тис.грн., в групу B входить 4 
підприємства, які внесли 28,25 % від загального обсягу наданих послуг, що 
становить 5454,2 тис.грн. і в групу C входить 21 підприємство, що складає 
27,06 % від загального обсягу наданих послуг, що становить 5240,8 тис.грн. 
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Таблиця 2 
Загальна статистика розподілення даних після проведення  

АВС-аналізу туристичних підприємств Херсонської області 2011 р. 

АВС-група 
Обсяг наданих послуг, тис. 

грн. 
Доля обсягу наданих 

послуг, % 
Кількість 

учасників ринку
А 8636,2 44.69 2 
В 5454,2 28.25 4 
С 5240,8 27.06 21 

Всього  19331,2 100,00 27 
 

 
Рис. 1 Доля обсягів наданих послуг туристичними підприємствами Херсонської 

області у 2011 р. розподілених по групах у АВС-аналізі 
 
За результатами проведеного ABC-аналізу можна зробити наступні 

висновки: 
Група А – роботі з цими підприємствами має приділятися особлива увага, 

постійно повинні використовуватися процедури контролю (моніторингу) і 
планування. Невеликі зміни показників рентабельності, оборотності, та інших 
змін для цієї групи можуть призвести до значних змін фінансових результатів. 

Група B – підприємства, які характеризуються середніми показниками 
обсягів надання послуг. Лідери в цій групі, в залежності від обороту, можуть 
бути визначені як можливі кандидати в групу А, за відповідних умов. 

 Група C – зазвичай найчисленніша група підприємств, яка 
характеризується невеликими обсягами надання послуг.  

АВС-аналіз визначив внесок конкретного підприємства в підсумковий 
результат. 

Отже, конкурентне середовище в туристичному бізнесі Херсонської 
області досить своєрідне. Головна особливість – значна кількість дрібних фірм. 
Велика частка туристичного продукту розподіляється за допомогою турагенств. 
Туристична галузь набуває все більшого значення для розвитку економіки та 
соціальної сфери Херсонської області. Тому діяльність підприємств 
туристичного бізнесу в нашому регіоні потребує більш детального аналізу. 

Висновок: за допомогою АВС-аналізу виявлено, що досконалий 
регіональний ринок туристичних послуг Херсонської області має 27 фірм-
учасників, значна кількість яких є малі фірми. Тому управління таким бізнесом 
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можливо перш за все, згідно з основним критерієм, коли граничні витрати на 
туристичний пакет дорівнюють, або ціна нижче ніж ринкова. Ефективність 
такого бізнесу досягається перш за все розширенням наданих послуг, це 
дозволить отримати ефект масштабу і знизити граничні витрати. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАНЯ ВІДЕКОНФЕРЕНЦІЙ У ДІЛОВОМУ 
СПІЛКУВАННІ 

 
Ділове спілкування – важлива частина ведення бізнесу. Грамотно 

побудоване спілкування з партнерами – це вже запорука успіху компанії. 
Проте, до звичних нам методів ділового спілкування додаються, інноваційні 
технології, які допомагають зменшити витрати компанії та покращити якість 
спілкування у світі бізнесу. А саме, все більш популярними стають відео 
конференції. 

Відеоконференція - це технологія, яка дозволяє людям бачити і чути один 
одного, обмінюватися даними і спільно обробляти їх в інтерактивному режимі, 
використовуючи можливості звичного  комп'ютера, максимально наближаючи 
спілкування на відстані до реального живого спілкування. Сфери застосування 
відеоконференції величезні.  

Відеоконференція застосвується скрізь, де потрібний оперативний аналіз 
ситуації, прийняття рішення, консультація фахівця або спільна робота в режимі 
віддаленого доступу над проектами і рішеннями. [1] 

Ділове спілкування по телефону, звичайно, ефективне і оперативне, але 
функціонально обмежене. Ви не можете бачити співрозмовника, його емоції, і 
будувати діалог, виходячи з них. Тому у бізнесі більш популярні особисті 
зустрічі. Але і вони далекі від ідеалу. По-перше, подібні заходи займають 
багато часу, а по-друге,вони стають все менш доступним задоволенням для 
більшості компаній.Тому все більш популярними стають  відеоконференції.  

164



Розглянемо, які переваги дає малому бізнесу використання систем 
відеоконференцій. А переваги наступні: 

- економія на перельотах. Це дуже важливо, у зв'язку з поточною 
непростою фінансовою ситуацією у світі. Звичайно, будь-який відеозв'язок 
далекий від реальної зустрічі, але набагато ефективніший ніж телефонні 
розмови та ділове листування з допомогою електронної пошти ; 

 - можливість більш грамотно координувати дії віддалених 
співробітників. У наш час у світі навряд чи можна когось здивувати наявністю 
в компанії працівників, які вирішують свої завдання безпосередньо з будинку. З 
допомогою систем відеоконференцій з ними можна буде налагодити якісний 
зв'язок; 

- навіть знаходячись на конференції або просто в діловій поїздці 
керівник(чи будь-хто) може залишатися на зв'язку з компанією.  

Це, мабуть, найголовніші тези. Тепер розглянемо, які системи сьогодні 
доступні малому бізнесу. Розпочнемо з простих систем, які дозволяють 
організувати спілкування один на один. 

Першою, яка відразу спадає на думку - Skype. Зараз проект належить 
компанії eBay. Це найвідоміший сервіс для голосового спілкування через 
інтернет. При цьому власники веб-камер можуть використати цей продукт і для 
відеоспілкування. Skype має багато можливостей. Зокрема, ви можете під час 
бесіди пересилати вашому співрозмовникові файли, записувати відео і аудіо, як 
історію. При цьому в останній версії Skype з'явилася можливість ведення 
діалогу через High Quality Video. Звичайно, за наявності якісної веб-камери. В 
цілому, Skype можна сміливо рекомендувати усім, кого цікавлять тільки 
можливості спілкування один на один. Тут програма поза конкуренцією.       
Другою програмою, аналогічною Skype являється Google Video Chat. Ця 
можливість була додана в поштовий сервіс Gmail зовсім нещодавно. 
Функціональність у програми дещо нижча, ніж Skype. Проте, якщо компанія 
користується поштою на Gmail, ця можливість поштового сервісу може бути 
використана.  

Іноді існує необхідність влаштовувати відеоконференції, на яких має бути 
присутніми декілька учасників. Тут ні Gmail Video Chat, ні Skype ні чим не 
допоможуть. В цій ситуації можна використати програмний продукт Tokbox. 
Цей продукт працює через браузер і дозволяє влаштовувати конференції не 
більше ніж з 25 людьми одночасно. На жаль, у програми є одна помітна 
проблема - вона не дозволяє вести діалог, розкривши відео на повний екран. 
Помітний мінус, із-за якого ця програма підійде не всім. 

Більш функціональною програмою є SightSpeed. Ця програма дозволяє 
спілкуватися відразу ж з декількома учасниками. При цьому при участі в 
конференції до 4 чоловік все здійснюється безкоштовно. Якщо ж ви хочете, 
щоб в програмі відкрилася можливість масштабніших конференцій, то 
доведеться щомісячно платити 10 доларів.  

Втім, існують і більше просунуті рішення, які дозволяють вести зв'язок з 
декількома користувачами одночасно(наприклад, програма Projecho.com 
дозволяє вести відеоконференції від 2 до 50 чоловік), і при цьому показувати 
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їм, що відбувається на вашому робочому столі. Це серйозні рішення, які 
вимагають значних затрат, але не таких великих, щоб відмовитися від 
використання в малому бізнесі. Ви легко можете влаштовувати за допомогою 
відеоконференцій повноцінні презентації, коли слайди показуватимуться з 
вашого комп'ютера через PowerPoint, і транслюватися іншим учасниками 
конференції через будь-яку програму, типу Projecho. [2] 

Які ж рішення варто використати? Очевидно, що потрібно виходити із 
завдань, які ставляться перед цими програмними продуктами. Якщо потрібний 
простий зв'язок один на один, то не варто відходити від стандартів - краще 
використати Skype або Google Mail Videochat. Якщо ж потрібно серйозні 
рішення для організації відеозв'язку між групами людей до 50 чоловік, показом 
документів і презентацій в прямому ефірі, то варто звернути увагу на 
серйозніші рішення Projecho. Ділове спілкування переходить на новий рівень, і 
щоб не відставати компаніям потрібно слідувати цим тенденція.  
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В умовах ринкової економіки основною метою діяльності абсолютної 

більшості підприємств є отримання максимального прибутку. Для досягнення 
цієї мети підприємству необхідно створювати та виробляти дійсно 
конкурентноспроможну продукцію як за якістю, так і за рівнем собівартості. В 
зв’язку з цим досить важливим є питання аналізу та управління витратами на 
підприємстві.  

Як відомо, перевищення величини витрат над величиною отриманих 
доходів призводить до збитковість на підприємстві. Тому варто звернути увагу 
на систему управління витратами на підприємстві, оскільки саме від 
ефективності цієї системи в значній мірі залежить його прибутковість. У 
системі управління виробничо-господарською діяльністю підприємства 
найбільш значущим елементом є управління витратами. Це зумовлено тим, що 
управління витратами є динамічним процесом, який сприяє досягненню 
високого економічного результату діяльності підприємства.  

Саме в сучасних умовах господарювання особливого значення набувають 
питання управління витратами на підприємствах. В науковій літературі 
вивченням цього питання займалися такі науковці, як А.М. Турило, Ю.Б. 
Кравчук [1], Г.О. Партин [2], Козаченко Г.В., Погорєлов Ю.С. [3] та ін. 
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Огляд робіт по даній тематиці дав змогу зробити висновок, що 
управління витратами представляє собою один з основних факторів, що 
впливають на створення прибутку, підвищення рентабельності і формування 
цін. Управління витратами передбачає управління ними в цілому та окремими 
їх видами [3]. 

На нашу думку, головним завданням управління витратами виробництва 
є визначення їх обґрунтованої величини в усіх структурних підрозділах 
підприємства з метою їх подальшого контролю, а також підвищення 
ефективності діяльності підприємства, зростання прибутку та рівня 
рентабельності.  

Зазвичай управління витратами призводить до їх зниження за рахунок 
економії матеріально-технічних факторів виробництва, підвищення техніко-
технологічного рівня виробництва, продуктивності праці, зміцнення трудової 
дисципліни, контролю норм витрат сировини і матеріалів. 

Основними заходами, які попереджають зростання витрат є: 
 контроль за дотримання норм витрат сировини та матеріалів; 
 аналіз та контроль загальної величини витрат і їх окремих складових; 
 впровадження режиму жорсткої економії всіх ресурсів; 
 досягнення запланованих обсягів виробництва та збуту продукції. 

Основними причинами виникнення незапланованих витрат можуть бути 
такі: 

 збільшення вартості вихідної сировини та матеріалів; 
 використання морально та фізично застарілого обладнання; 
 неефективне використання обладнання; 
 небажані зміни в господарському законодавстві; 
 коливання валютних курсів; 
 інфляційні процеси. 

Слід зауважити, що управління витратами не слід зводити лише до їх 
зниження. Управління витратами — це перш за все їх оптимізація. Так з метою 
підвищення якості продукції інколи слід піти на додаткові витрати. 

Ефективність функціонування підприємства залежить від раціонального 
використання усіх видів ресурсів, що зумовлює необхідність переходу до 
єдиної системи управління витратами підприємства[4].  

Динаміка витрат характеризує споживання усіх видів ресурсів, які 
використовує підприємство для досягнення своїх цілей. У процесі управління 
витратами здійснюється вибір між альтернативними варіантами управлінських 
рішень щодо номенклатури товарів та послуг, виробництва та реалізації 
продукції [5]. 

Таким чином, від величини витрат залежить прибутковість підприємства, 
а тому ефективне управління витратами, яке передбачає оптимізацію їх 
загальної величини є надзвичайно важливим. Будь-яке підприємство повинно 
використовувати такий механізм формування витрат виробництва, який дасть 
змогу отримати повну інформацію про їх величину на виготовлення та 
реалізацію продукції. Саме така інформація є однією з основних складових 
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успіху підприємства в конкурентному середовищі. Вчасне реагування на 
відхилення витрат від нормативних значень дасть змогу попередити зростання 
витрат виробництва, які прямопропорційно впливають на собівартість 
продукції. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА 
 В ТУРФИРМЕ 

 

Туризм давно стал насущной необходимостью и неотъемлемой частью 
жизни человека. Рано или поздно он ощущает потребность отправиться в 
путешествие. Стремление человека к разнообразию впечатлений приобретает 
четкие очертания, когда он приходит к решению провести свободное время вне 
дома, рассчитывая с переменой мест снять нервное напряжение и усталость, 
порождаемые работой.  

Кто он современный потребитель туруслуг? Каковы его характерные 
черты и поведенческие особенности? 

На сегодняшний день в отечественном туристском бизнесе основным 
видом конкуренции становится не цена и ассортимент предложений, а качество 
сервиса. Однако большинство туристских предприятий к этому не готово. 

Некачественное обслуживание туристов в офисе связано с 
непочтительным отношением к клиенту. Если у менеджера на лице написано: 
«вас много, а я один», то это может обернуться для туристской фирмы 
экономической катастрофой. Психологически некомпетентного сотрудника 
рискованно допускать к обслуживанию клиентов. 

Заслуживает критики и привычка многих менеджеров «на глаз» 
определять степень платежеспособности клиента, чтобы решить, стоит ли на 
него тратить время. Такое отношение к людям не только оскорбительно, но и 
неэффективно. Вполне возможно, что дама в дорогой шубе может отнять много 
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времени просто от нечего делать, а скромно одетый клиент купит 
дорогостоящий экзотический тур. 

Актуальной проблемой обслуживания туристов является неумение 
продавать туристский продукт. Даже знающий менеджер легко может упустить 
клиента, если всем своим видом показывает незаинтересованность в работе с 
ним. К этой проблеме можно отнести отсутствие целого ряда навыков общения, 
незнание нужной информации и неумение  ее преподносить.  

Одна из основных трудностей в работе менеджера, работающего с 
клиентами, состоит в том, что ему постоянно приходится общаться с людьми, 
принадлежащими к различным психологическим типам. К ним нужны 
различные подходы. Поэтому у профессионального менеджера просто не может 
быть единственного «правильного» варианта общения. 

Существует множество психологических типологий людей вообще и 
клиентов в частности. Одна из самых распространенных типологий основана на 
теории известного швейцарского психолога К. Юнга. Согласно этой теории, у 
людей имеются принципиально разные подходы к сбору информации и 
принятию решений, и все люди могут быть разделены на типы в соответствии с 
их предпочтениями в выборе тех или иных подходов. В настоящее время 
данная типология получила значительное развитие. Рассмотрим  коротко эти 
типы [3.С. 266]. 

Каждый человек в какой-то мере может использовать разные стили 
принятия решения. Но для большинства людей один из них является ведущим, 
т.е. наиболее естественным и удобным. Рассмотрим более подробно, как 
проявляется принадлежность человека к тому или иному типу в его поведении 
как клиента при выборе товаров и услуг. 

Люди, принадлежащие к мыслительному типу, в любом деле ценят 
ясность и точность, для них главное объективность и логика. При принятии 
решения руководствуются логическими соображениями, стремятся к тому, 
чтобы все их действия были обоснованы. Они стараются взвесить все 
аргументы «за» и «против», узнать мнение незаинтересованного лица; считают, 
что использование систематического, по возможности объективного, критерия 
помогает найти самое верное решение.  

Излишняя эмоциональность менеджера при описании товара или услуги, 
т.е. использование эмоциональных аргументов, вызывает у клиента 
мыслительного типа настороженность, а иногда и непонимание. Ему больше 
нравится иметь дело с людьми, которые могут аргументировано доказать свою 
точку зрения, привлекая необходимые цифры и факты. Он предпочитает 
общаться с менеджерами, хорошо владеющими информацией об услугах и 
товаре. Особое внимание уделяет различного рода документации. 

Человек, относящийся к мыслительному типу, в процессе данного 
общения обычно держится спокойно и сдержанно, сохраняя невозмутимость 
даже в сложных ситуациях. Чаще всего такой клиент придерживается 
консервативного стиля одежды, не любит ярких, кричащих тонов, мало 
подвержен влиянию моды: для него важна не одежда сама по себе, а то, что он 
должен быть одет правильно.  
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К процессу заключения сделки человек мыслительного типа относится 
серьезно, старается сохранить объективность, взвешенность и сдержанность. 
Он нуждается, прежде всего, в объективной информации, хорошо относится к 
профессиональным терминам, часто интересуется не только наличием и 
объемом услуг, но и подробностями их подготовки и выполнения. При покупке 
товара хочет ознакомиться с его внутренним устройством или технологией 
изготовления. 

Человек чувствующего типа прислушивается к своим эмоциям и 
ощущениям (а также других людей), поэтому он нуждается в эмоциональной 
подаче информации, особенно когда это касается его личных интересов. Он 
принимает решения, полагаясь преимущественно на собственное 
эмоциональное восприятие, руководствуясь во многом личным позитивным и 
негативным опытом. При переговорах, при выборе товаров и услуг такой 
клиент может выслушать другие точки зрения, стремится рассматривать любой 
вопрос с разных сторон. Эмоциональные фразы и метафоры будут действовать 
на него более эффективно, чем «холодные» факты, необходимые человеку 
мыслительного типа. 

В одежде человек чувствующего типа ценит комфорт, предпочитает 
мягкие линии, иногда довольно яркие цвета.  

В процессе деловых переговоров такой клиент держится эмоционально и 
доброжелательно, внимательно слушает и поощряет партнера к дальнейшим 
высказываниям. Но это не значит, что его реально заинтересовали услуга или 
товар. Он часто руководствуется субъективным пониманием ситуации, поэтому 
стандартные и логически обоснованные аргументы не оказывают на него 
достаточного влияния. Ему может быть приятен сам процесс общения, но, если 
разворачивается слишком активная «наступательная кампания», он может 
оценить ее как агрессию и резко, без всяких видимых причин и аргументов 
прервать разговор. При этом людям, которые ему нравятся, он с удовольствием 
оказывает услуги.  

Примерно две трети всех мужчин относятся к мыслительному типу, и 
почти такое же количество женщин – к чувствующему. 

Человек, принадлежащий к решающему типу, обычно знает, чего хочет, 
для него главное в любой деятельности результат. Даже временное отсутствие 
четкой цели он воспринимает отрицательно, как потерю контроля над 
ситуацией. При обсуждении любого дела, в том числе при приобретении услуги 
или товара, его, прежде всего, интересует вопрос: к какому результату это 
приведет? Такой клиент не любит неожиданностей и сюрпризов, старается их 
избегать. Он считает себя человеком дела, что соответствует реальному 
положению вещей. Не тратит «лишнего» времени на установление 
доверительных отношений: не переносит лишних разговоров «о погоде», когда 
речь идет о деле. Пунктуален и аккуратен. 

Если клиент – человек воспринимающего типа, то для него более важен 
процесс общения, знакомства с новым товаром или обсуждения, а не получение 
результата. Он любит узнавать что-то новое, все равно о чем – о главном или о 
незначительных деталях. Его внимание легко переключается с предмета на 
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предмет; в разговоре он также легко меняет тему, не закончив предыдущую. Он 
не ставит перед собой определенных задач, а предоставляет возможность 
обстоятельствам «идти своим чередом». 

Работать с таким клиентом особенно трудно, потому что окончательное 
решение он принимает довольно долго, не говорит ни «да», ни «нет». Вместо 
этого он обычно перебирает множество вариантов услуги или товара и ведет 
при этом совершенно «посторонние» разговоры.  

Конечно, в реальности невозможно отнести всех людей к тем или иным 
ярко выраженным типам: все гораздо сложнее. Каждый человек неповторим и 
индивидуален. Большинство людей сочетают в себе черты всех описанных 
типов. Однако люди, характеристики которых близки к крайним типам, 
являются самыми трудными клиентами, и ценность предложенной 
классификации состоит в том, что она позволяет разработать тактику общения 
именно с ними. Кроме того, данная типология позволяет лучше понять 
причины поведения любого клиента и выбрать оптимальную тактику общения с 
ним. 

Как в жизни, так и в профессиональной деятельности каждому человеку 
свойственен определенный тип поведения. В одних случаях это препятствует, в 
других способствует достижению успеха в работе и жизни.  

Для менеджеров турфирм, работающих с клиентами характерны 
попадания в различные стрессовые ситуации, связанные с эмоционально 
затрудненными или напряженными отношениями между людьми, 
конфликтными ситуациями или неблагоприятным психологическим климатом в 
трудовом коллективе. Все вышеуказанное может привести к синдрому 
эмоционально-психологического профессионального «выгорания». Этот 
синдром является долговременной стрессовой реакцией, возникающей 
вследствие продолжительных профессиональных стрессов. Обычно он 
возникает у людей, работа которых связана с постоянным общением: 
коллегами, партнерами, клиентами. 

Наиболее ярко синдром «выгорания» проявляется в тех случаях, когда 
профессиональное общение эмоционально насыщено или происходит в 
сложной ситуации. Вероятность появления синдрома  увеличивается по мере 
возрастания частоты и продолжительности контактов профессионала со своими 
клиентами, особенно контактов разрушительной или раздражительной 
природы. Наиболее распространенной является трехкомпонентная модель 
синдрома «выгорания» американских исследователей К. Маслача и 
С.Джексона. В соответствии с данной моделью в структуру синдрома 
«выгорания» входят эмоциональное истощение, деперсонализация и редукция 
личных достижений [2, с. 24- 27]. 

Психологические проблемы и стрессы встречаются в той или иной мере в 
работе и жизни каждого человека, и тем более менеджера постоянно 
общающимися с разными людьми. Даже если не наступает «выгорание», 
менеджеру приходится все время преодолевать негативные последствия 
стрессов и часто адаптироваться к изменяющимся ситуациям. 
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Поэтому особый интерес представляет диагностика способности к 
преодолению и индивидуального стиля преодолевающего поведения. 

Психологическое предназначение преодолевающего поведения состоит в 
том, чтобы  ослабить воздействие стрессовой ситуации, как можно лучше 
адаптировать человека к ее требованиям и помочь овладеть ею, ослабив или 
смягчив эти требования. 

Индивидуальные стили преодоления стрессовых ситуаций различаются 
тем, предпочитает человек действовать в соответствии с социально 
одобряемыми правилами или нет; активен или пассивен, а также действует он 
прямо или пытается манипулировать.  

К психике менеджера предъявляются исключительно высокие 
требования. Это относится к большинству психических процессов, состояний 
свойств личности. От восприятия, внимания, памяти, мышления, волевых 
качеств и умения управлять психическими состояниями во многом зависит 
эффективность профессиональной деятельности менеджера. 

Ведь менеджеру туристской фирмы очень часто приходится делать 
одновременно несколько дел: и отправлять факс, и отвечать на звонок, и искать 
в компьютере информацию о туре, и встречать пришедшего посетителя. 

Поэтому для того чтобы выбрать способ установления психологического 
контакта с клиентом, необходимо исходить из целой совокупности факторов. К 
ним относятся: степень загруженности работой самого менеджера, 
психологический тип клиента, наличие или отсутствие других потребителей, 
которые ждут своей очереди, цель визита клиента, его внутреннее состояние и 
другие.  

Таким образом, учитывая психологические особенности клиента 
турфирмы и используя совокупность ряда факторов, влияющих на 
взаимоотношения клиента и менеджера, можно повысить качество 
обслуживания в турфирме и рост продаж турпродукта.  
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Секція 3.  Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка 
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Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ 
 

ПРОБЛЕМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗСЕЛЕННЯ В 
КИЇВСЬКОМУ РЕГІОНІ 

 
Населення є одним із важливих чинників розвитку та розміщення 

продуктивних сил. Зокрема розміщення населення і територіальна організація 
розселення істотно впливають на формування трудового та соціально-
економічного потенціалу регіонів України, їх місце в територіальному поділі 
праці. Під територіальною організацією розселення ми розуміємо просторову 
сукупність взаємопов’язаних та об’єднаних структурами управління міських та 
сільських поселень, у яких створюються сприятливі умови для життєдіяльності 
людей. Лише регіональний підхід при вивченні населення та економіки України  
дає можливість виявити просторові закономірності розвитку соціально-
економічних процесів. 

Київщина є специфічним регіоном України у природному, історичному та 
соціально-економічному відношеннях, що зумовило певні відмінності її 
територіальної організації розселення. Столиця України, розташована на 
території Київщини, спричинила величезний вплив на територіальну структуру 
й організацію економіки, соціальної сфери і розселення в регіоні, зумовила 
низку різноманітних проблем.  

До актуальних слід віднести проблеми удосконалення форм 
територіальної організації розселення. Маючи середній рівень урбанізації 
(питома вага міського населення 61% проти 68% в середньому в Україні), 
Київщина відрізняється відносно густою міською поселенською мережею. 
Головною формою територіальної організації міського розселення є міста. Із 26 
міст регіону 21% або 81%  належить до малих (людністю менше 50 тис. осіб), в 
яких проживає 57% населення всіх міст. Великим містом є лише Біла Церква, 
яка виконує районоформуючі функції на півдні області, а середніми – два міста 
(Бровари і Бориспіль), розташовані у приміській зоні Києва. Особливістю 
міського розселення є також розташування в регіоні двох міст (Прип’ять та 
Чорнобиль), які постраждали від Чорнобильської катастрофи і є безлюдними. 

Отже, в області гострою є проблема соціально-економічного розвитку 
малих міст, в яких за минуле двадцятиліття в процесі становлення ринкової 
економіки зруйнована стара економічна база, а новий конкурентоспроможний 
промисловий потенціал формується надто повільно [1,c.135]. Через відсутність 
нових робочих місць та високий рівень безробіття у малих містах загострилися 
соціальні проблеми.  

Для вирішення соціально-економічних проблем малих міст Київщини та 
прискорення темпів їх розвитку потрібна державна підтримка. У 2010 році 
Кабінет Міністрів України затвердив «Державну цільову програму підтримки 

173



соціально-економічного розвитку малих міст на 2011-2015 роки», але вона не 
виконується через слабке фінансування її із Держбюджету. Більшість малих 
міст – це міста районного значення , які є районними центрами і мають дуже 
малий місцевий бюджет і самостійно без державної допомоги не можуть 
вирішити соціально-економічні проблеми.  

Важливою формою територіальної організації міського розселення поряд 
із містами є селища міського типу. В Київському регіоні історично 
сформувалася густа селищна мережа представлена 30 селищами, з яких  6 
селищ за людністю досягли уже ранга міста. Ми пропонуємо найбільші селища 
– Коцюбинське, Гостомель та Бородянку офіційно перевести до категорії міст. 

Проблема удосконалення селищної форми розселення в регіоні полягає у 
зміщенні економічної бази селищ, які виконують функції райцентрів, 
модернізації існуючих промислових підприємств, серед яких переважають з 
переробки  сільськогосподарської продукції та будівництва нових на новітній 
технічній базі.  

Проблема удосконалення сільських форм територіальної організації 
розселення полягає, головним чином, у стабілізації сільської поселенської 
мережі , яка протягом 1990-2010 рр. зменшилася на 72 поселення, або на 6% і 
зараз становить 1126 поселень [2, c.41]. Головною формою сільського 
розселення є села, кількість яких поступово зменшується. Для вирішення 
проблеми збереження сучасної сільської поселенської мережі необхідно 
приділити особливу увагу малим селам, які втрачають економічну базу, 
соціальну сферу та населення і деградують у так звані «безлюдні села». 
Необхідно призупинити цей жахливий процес вимирання малих сіл. Для 
збереження людського потенціалу малих сіл потрібно створити в них нові 
робочі місця і забезпечити зайнятість населення, особливо молоді. Потрібно 
подолати негативний процес здрібнення сільської поселенської мережі, про що 
свідчить зменшення показника середньої людності одного сільського поселення 
з 754 осіб у 1989р. до 590 осіб у 2010 р. Для цього держава має створити умови 
для широкого розвитку підприємництва та кооперативного руху в селах 
області. 

Існує проблема відродження деяких історичних форм  територіальної 
організації розселення в Київському регіоні, які, незважаючи на їх 
ефективність, радянським тоталітарним режимом були  ліквідовані. Ми маємо 
на увазі містечка, слободи та хутори, які в незалежній Україні почали 
поступово відроджуватися. До містечок слід віднести більшість селищ міського 
типу та деякі великі села. Містечка виконуватимуть важливі торговельно-
економічні функції між міською та сільською місцевостями. Слободи як багаті 
козацькі поселення були поширені не лише на Слобожанщині, але й на 
Київщині. Разом з відродженням козацтва мають з’явитися слободи. Хутори 
були традиційною формою розселення українських селян. В кінці ХІХ ст. на 
Київщині було 337 хуторів. З розвитком підприємництва в регіоні створені 
сприятливі умови для відродження хуторів. 

Одним із перспективних напрямів удосконалення територіальної 
організації розселення є формування систем розселення. Системна організація 
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розселення передбачає взаємопов’язаний розвиток міських та сільських 
поселень відповідно до місця кожного в територіальному поділі праці. 
Формування систем розселення-процес об’єктивний, складний, поступовий і 
довготривалий [3, c.275]. В кінці ХХ ст. на території Київщини сформувалась 
досить потужна і розвинена регіональна система розселення, яка включає 2 
локальні, 20 районних, 5 районно-міських, 2 міські, декілька десятків кущових 
та сотні первинних систем розселення. 

Проблема удосконалення Київської регіональної системи розселення 
передбачає зміцнення соціально-економічного потенціалу центрів районних та 
районно-міських систем розселення, поглиблення торговельно-економічних та 
соціально-трудових зв’язків між містами, селищами та селами – центрами 
систем різних територіально-ієрархічних рівнів. 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА АРК 
 

В современных условиях мировой глобализации необходимо 
разрабатывать новые концепции, подходы и приемы решения современных 
сложных задач устойчивого функционирования и развития сложных задач 
рекреационного комплекса южнобережья АР Крым. Для этого необходимо 
использовать системный анализ свойств объекта исследования, исходной 
информации и условий функционирования курортно-туристического комплекса 
АРК с учетом неопределенностей разной природы и многофакторных рисков в 
системе. [1]. 

Туристско-рекреационные ресурсы – это компоненты географического 
окружения, объекты антропогенной деятельности, которые благодаря таким 
особенностям, как уникальность, историческая или художественная ценность, 
оригинальность, лечебно-оздоровительная значимость, эстетическая 
привлекательность, которые могут быть использованы для организации 
разнообразных видов рекреационных средств. 

В условиях южнобережья АРК можно выделить систему природно-
рекреационных ресурсов (рис.1), социально-экономических (рис.2) и историко-
культурных (рис.3). Системность является таким многогранным свойством 
практической деятельности чело века, которое определяет эффективность и 
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результативность субъективного взаимодействия с объективным окружающим 
миром в процессе решения конкретных практических задач. [2,3]. 

 
Рис. 1. Система природно-рекреационных ресурсов АРК 

 
Рис. 2. Система социально-экономических ресурсов АРК 

 
 

Рис. 3. Система историко-культурных рекреационных ресурсов АРК 
 
Таким образом, для эффективного, устойчивого функционирования и 

развития курортно-рекреационного комплекса (КРК) южнобережья АРК 
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необходимо взаимодействие в системе взаимосвязанных элементов: 
«системный аналитик – человек – объект КРК – среда». Реальное решение этой 
проблемы возможно при условии создания отдела управления по развитию КРК 
южнобережья АР Крым при Горисполкоме Ялты и Совете министров АРК. 
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УЧЁТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТОВЛЯЮЩЕЙ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 
 

Использование природных ресурсов носит выраженный региональный 
характер, так как эффект и ущерб, вызванные хозяйственной деятельностью, 
проявляется прежде всего на конкретной территории; количественная и 
качественная характеристика производства, использование природно-
ресурсного потенциала, территориальное выделение природных зон, так же как 
и демографические процессы, во многом обусловлены спецификой региона. 
Исходя из этого, формирование хозяйственного механизма устойчивого 
развития предполагает его регионализацию, то есть учёт экономической и 
природной специфики региона. Необходимо так же отметить, что 
экологическая компонента устойчивого развития территории развита менее 
всего, что негативно сказывается на природопользовании. Регулирования 
требует и отношения субъектов в системе «население – государство – регион – 
хозяйственные субъекты». 

Организация экологодопустимой хозяйственной деятельности, не 
выходящей за пределы несущей ёмкости экосистем, - одно из центральных 
направлений становления устойчивого общества. Природно-ресурсный 
потенциал с этой точки зрения должен рассматриваться уже не столько как 
поставщик ресурсов, а как фундамент жизни, сохранение которого должно 
стать обязательным условием функционирования социально-экономической 
системы. 

По мнению Бабиной Е.Н. [1] под экологически устойчивым 
экономическим развитием территории подразумевается обеспечение (при 
осуществлении хозяйственной деятельности) безопасности и благоприятных 
условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия на 
окружающую среду и обеспечение охраны и рационального 
природопользования в интересах настоящего и будущего поколений. 
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Взаимодействие и регулирование отношений субъектов 
природопользования в системе «население – государство – регион - 
хозяйственные субъекты» имеет форму перевёрнутой усеченной пирамиды, 
основание которой указывает на степень экологизации экономики и уровень 
природоёмкости [1] рис.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основными компонентами экологизации экономики являются [2]: 

1. Формирование интернационального и межрегионального рынков 
экологических факторов и ценностей; 

2. Переход на новую систему ценообразования, которая учитывает 
экологические факторы, убытки и риски; 

3. Расширение системы платности природопользования; 
4. Подчинение экономики производства экологическим ограничениям и 

принципу сбалансированного природопользования; 

 ПОКОЛЕНИЯ ГРАЖДАН

Цель:    1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека 
2. Сохранение естественных основ жизнеобеспечения поколений 
3. Обеспечение безопасности жизнеспособности территорий 
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Результат: достижение устойчивости жизнеспособности 
экономики региона

ТЕРРИТОРИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПОКОЛЕНИЙ 

Рис.1 – Схема социо-эколого-экономического механизма взаимодействия и 
регулирования отношений субъектов природопользования 
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5. Переход производства к стратегии качественного роста на основе 
технологического перевооружения под эколого-экономическим 
контролем; 

6. Отказ от затратного подхода к охране окружающей среды; 
7. Уменьшение избытка ассортимента товаров при усилении экологического 

контроля их качества; 
8. Изменение и экологическая ориентация структуры потребностей и 

стандартов. 
Внедрение экологических инноваций и вследствие этого осуществления 

экологизации приоритетное направление инновационной деятельности 
становится возможным именно в рамках создания такой инновационной 
структуры, которая может объединять науку, образование, технику и 
производство в единую организационно-экономическую форму. Такой 
структурой, сегодня должен быть экологически ориентированный технопарк. 
Формирование современной модели экологически ориентированного 
технопарка позволит эффективно развивать внедрение экологических 
инноваций, в том числе и эколого-инновационной деятельности на территории 
страны. 

Нужно отметить, что каждый технопарк априори уже является 
экологичным по своей сути, так как все его проекты уже инновационные, а 
понятие инновационности сегодня должно отвечать и экологичности, начиная 
от проектирования проектов технопарка до внедрения их в производство. 

В случае эффективности функционирования экологически 
ориентированного технопарка в будущем могут быть достигнуты такие 
социальные результаты, как увеличение налоговых платежей в бюджет, 
создание благоприятных условий для привлечения дополнительных 
инвестиций, что позволит повысить конкурентоспособность продукции, как 
экспортно-ориентированной, так и импортозамещающей, содействие созданию 
дополнительных рабочих мест и другие. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что ресурсопотребление 
в хозяйственной деятельности обусловлено спецификой региона, поэтому и 
учёт экологической составляющей природопользования должен быть 
ориентирован на регион. В хозяйственной деятельности внедрение 
экологических инноваций должно проходить в рамках создания такой 
инновационной структуры как экологически ориентированный технопарк. Это 
позволит достигнуть как социально-экономических, так и экологических 
результатов. 
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НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО БАНКУ В УКРАЇНІ 
 

Відомо, що природа – єдина і неподільна, а сучасне господарство – 
результат взаємодії природи і суспільства. Таким чином, суспільство, 
господарство і природа – взаємопов’язані та взаємозалежні. Цей взаємозв’язок 
носить глобальний характер. Це порівняно просте положення є відправним 
щодо розуміння екологічних проблем та фінансово-кредитного забезпечення 
природоохоронних програм. 

На жаль, протягом тисячоліть людина постійно втручалася в природу. 
Особливо ускладнились відносини людського суспільства і природи у ХХ ст., 
коли в процесі науково-технічної революції різко зріс антропогенний вплив на 
навколишнє природне середовище. Через інтенсивну індустріалізацію та 
урбанізацію на нашій планеті відбувається різке збільшення кількості 
промислових викидів в навколишнє середовище. Господарські навантаження 
почали перевищувати здатності екологічних систем до самовідновлення. У 
відносинах людини з природою настала криза, яка викликає екологічні 
проблеми глобального характеру. 

У свою чергу, навколишнє природне середовище в Україні є одним із 
найскладніших у Європі. Адже ще за радянських часів тут була досить 
розвинутою гірничодобувна, металургійна та хімічна галузі промисловості, 
потужні підприємства яких із застарілими технологіями у великих масштабах 
забруднюють навколишнє середовище, роблять його малопридатним для 
повноцінного життя людей. Великі викиди в атмосферу пилу та газу 
здійснюють потужні українські теплоелектростанції, автомобільний транспорт. 
Стоками тваринницьких ферм, мінеральними добривами та засобами захисту 
рослин забруднюють ґрунт і воду сільськогосподарські підприємства тощо.  

Усвідомивши небезпеку, що несе людству забруднення навколишнього 
природного середовища, світове співтовариство вже створило низку 
фінансових установ, покликаних забезпечувати проведення заходів щодо його 
охорони й оздоровлення. 

Неможливо обминути увагою появу Кіотського протоколу. Адже саме він 
став першою міжнародною угодою, яка передбачає застосування ринкових 
механізмів міжнародного співробітництва для вирішення глобальних 
екологічних проблем. При цьому варто пам’ятати, що строк його дії 
завершується у 2012 році. Тож, у грудні 2007 р. на конференції ООН на острові 
Балі щодо проблем зміни клімату були ухвалені рішення про початок роботи 
над угодою, що повинна прийти на зміну Кіотського протоколу. У прийнятому 
програмному документі – Балійській дорожній карті – окреслені основні 
аспекти щодо загального бачення необхідності довгострокової міжнародної 
кооперації, включаючи досягнення поставлених завдань зі зниження викидів, 
взаємодії й досягнення консенсусної угоди на основі принципів 
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диференційованої відповідальності, виходячи з відповідних можливостей 
соціального й економічного характеру. Функції повномасштабної організації із 
забезпечення багатостороннього механізму вирішення проблем глобального 
кліматичного режиму після 2012 р. приймає на себе ООН. 

Значний вклад у вирішення питання реорганізації ООН здійснили й 
вітчизняні вчені. Так, зокрема, академік НАН України Ю. Туниця ще в 1992 р. 
на Міжнародній конференції в Університеті Гофстра (США) обґрунтував 
необхідність прийняття Екологічної конституції Землі, а в 2002 р. опублікував 
присвячену їй монографію. У ній він не лише наголосив на необхідності 
створення глобального правового акта екологічної безпеки й постійного 
розвитку, а й запропонував створити в системі ООН відповідні організаційні 
структури для контролю за дотриманням її норм – Ради Екологічної Безпеки, 
Міжнародної Екологічної Організації, Міжнародного Екологічного Суду, 
Міжнародної Екологічної Поліції, Міжнародного Екологічного Банку. 

Ці пропозиції в різні роки підтримали президенти України у своїх 
виступах на сесіях Генеральної Асамблеї ООН. 

Ще у 1997 р. у виступі на ХІХ сесії Генеральної Асамблеї ООН від імені 
України тодішній Президент України Л.Д. Кучма запропонував прийняти 
Екологічну конституцію Землі. Він же у 2000 р. у своєму зверненні з нагоди 
закриття Чорнобильської АЕС запропонував створити у системі ООН органи 
регулювання й контролю за дотриманням норм Екологічної конституції Землі. 
Але світове співтовариство це не сприйняло. Тому у вересні 2008 р. наступний 
Президент України В.А. Ющенко на 63 сесії Генеральної Асамблеї ООН знову 
вніс пропозицію про створення Міжнародного Екологічного Банку 1.  

У результаті зустрічі в Канкуні (29 листопада – 11 грудня 2011 року) 
учасниками 16-ої конференції ООН з питань зміни клімату було вирішено 
створити Зелений кліматичний фонд як орган, який буде координувати 
фінансові механізми в межах Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. 
Вирішено тимчасово (до 2015 року) обрати довіреним органом Світовий банк, 
який буде виконувати роль розпорядника фінансових ресурсів 2, С.29. 

За інформацією, розміщеною на сайті Мінприроди України, Міністр 
екології  та природних ресурсів Е.А.Ставицький, виступаючи на пленарному 
засіданні Конференції ООН зі сталого розвитку „Ріо+20” у Ріо-де-Жанейро (20 
– 22 червня 2012 року), наголосив, що пропозиції України та деяких інших 
держав щодо створення Ради Екологічної Безпеки, заснування Міжнародного 
Екологічного Суду та Міжнародного Екологічного Банку, а також інших 
інституцій глобального екологічного управління заслуговують на увагу і 
підтримку світової спільноти. 

Проблема фінансування проектів, спрямованих на вирішення глобальних 
екологічних проблем, є однією з тих, вирішення якої не терпить 
відтермінування. У зв’язку з тим, що в її вирішенні задіяні не одна-дві країни, а 
цілі організації, групи країн, відповідний фінансовий фонд (банк) повинен мати 
глобальний характер.  

Але, на нашу думку, якщо Україна пропонує світовому співтовариству 
створити Міжнародний екологічний банк, то, насамперед вона сама повинна 

181



заснувати такий банк у себе. Адже, виходячи зі сказаного вище, створення в 
Україні спеціалізованого екологічного банку – досить актуально. Але у зв’язку 
із цим потрібно прийняти окремий закон про нього, який повинен бути законом 
прямої дії. У ньому потрібно викласти особливий статус такого банку, 
специфіку формування його ресурсної бази, основи фінансування й 
кредитування ним природоохоронних заходів, його контролюючі функції. 

Пропозицію про необхідність створення банку екології в Україні 
обґрунтував І.М. Лазепко 3. До того ж, ним були окреслені основи його 
діяльності та джерела формування фінансових ресурсів. Проте такий банк в 
Україні ще не створений. 

Створення банку екології, що само по собі є фінансовою інновацією, 
досить швидко викличе позитивні зміни у справі охорони навколишнього 
середовища. Досвід України зі створення такого банку зможуть вивчити й 
використовувати інші держави. Окремі положення з діяльності екологічного 
банку, безумовно, будуть використані й при створенні Міжнародного 
екологічного банку, що раніше або пізніше все-таки світовому співтовариству 
доведеться створювати. 
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EKONOMY OF DONETSK REGION 

 
NATURAL RESOURCES AND FERTILE LAND  
 Donetsk region is the richest region of Ukraine in terms of natural resources 

deposits. 12% of all natural resources of the country is concentrated in Donetsk 
region it's more than in any other region of the country.  

 The structure of Donetsk region's natural recourses potential. 
 Donetsk region meets the requirements of own needs and delivers to other 

regions of Ukraine the following minerals: coal, rock salt, limestone and dolomites, 
fire-resistant and ceramic clays, kaolin, mercury, asbestos, gypsum, chalk, building 
and facing stone.  

 There were developed perspective programs on extraction of the following 
deposits: iron ore, rare-earth metals, feldspar, phosphorite, potash salt, bentonite 
clays, nepheline, graphite, semiprecious stones, etc.  
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 The region is currently exploring the deposits of hydrocarbons, iron ores, 
fluorite, brown coal, ochre, alkaline kaolin, semiprecious stones, basalt, copper, lead.  

DEVELOPED INDUSTRY ON LOCAL MINERAL AND RAW 
MATERIALS BASE: Metallurgical industry, Machine-building, Chemical industry, 
Coal industry, Power industry, Agriculture, Food processing industry, Light industry, 
consumer goods. 

Other sectors offering investment potential include: Alternative power sources 
Exploration of gas deposits; Infrastructure: transport and communications; Service 
sector: hotel, banking, insurance; Municipal sector development. 

International consulting company Monitor Group has been working with 
Donetsk Region to produce the strategy of regional economic development within the 
framework of the regional economic development project of the Foundation for 
Effective Governance. According to the strategy, in 10-15 years the region has a good 
opportunity to become a region with a developed economy and to modernize its 
heavy industry to produce high value-added products. Diversification of the regional 
economy will be ensured through development of other industries, e.g. agricultural 
sector, food industry, construction and so on. The key initiatives, which will help 
attain the goals and implement the long-term vision, include raising funds, 
application of modern technologies, adjustment of educational programs in 
compliance with the business needs, contribution to cooperation within the cluster 
framework as well as improvement of regulatory and legislative base and fighting 
against corruption. 

 The strategy is based on the methodology of building the clusters developed 
by the Monitor Group. 

A cluster is a group of interconnected businesses and associated institutions in 
a particular region that are involved in one business area. 

According to the methodology it is necessary to define the most competitive 
clusters in the region, which will become the drivers of economic growth in the 
region and improve its competitiveness on the global scale. The most competitive 
clusters of Donetsk Region are metallurgy, as well as agriculture and food products. 
By selecting the two clusters the region should not get focused only on these sectors 
of economy. One of the project objectives is to create capabilities in the region, to 
transfer knowledge and methodology of the cluster approach, which will allow the 
region to efficiently develop other industries of economy in the future. The cluster 
economy model is attractive for investments and able to provide high living standards 
for citizens.  

Metal cluster is an important element of Donetsk Region economy now. Still, 
in the last years the growth of this sector resulted from the ever-growing rise in world 
prices for steel. To ensure long-term and sustainable competitiveness of the cluster it 
is necessary to engage investments and implement innovative technologies. 

By developing the agriculture and food product cluster the Region will be able 
to use the existing potential and improve productivity in these areas. To create 
successful agricultural cluster the Region needs to review financing of the cluster key 
components, to engage investments in the area of education in order to improve skills 
of the work force. 
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The regional economic development project consists of two stages. The first 
stage completes after selection of promising economy clusters and designing of the 
long term strategy of their development. For the period of 6 months the Monitor 
Group considered 20 key economic clusters in Donetsk Region by analyzing 
statistical data, analytical reports and previously developed strategies as well as by 
numerous consultations with representatives of local authorities, business, academic 
circles and public organizations. 

Since June 2009 Foundation for Effective Governance, Monitor Group and 
local authorities have been working together on implementation of the developed 
recommendations to create successful clusters and increase economic 
competitiveness of the Region as a whole. At this stage the Foundation and the 
consultants provide only methodological support and help in the implementation 
process. The role of active participation of regional representatives such as local 
authorities, business or expert community has become much more important. To 
ensure success of the developed strategies we are building special structures to 
institutionalize the strategies. These structures bring together all stakeholders and 
secure project sustainability after the Foundation and Monitor Group leave the 
regions. Their operation principle is based on a pattern new for Ukraine, which 
includes interaction between the government and business and can serve as an 
example for similar cooperation at all management levels. 
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ПІДХОДИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО 
ІНФОРМАЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ 

 
Сьогодні перед багатьма українськими регіонами гостро стоїть проблема 

ефективної і адекватної регіональної політики, направленої на реконструкцію і 
реформування економіки, залучення інвестицій, розробки і здійснення планів 
розвитку територій, раціональне використання регіональних ресурсів та 
подальший розвиток економічного потенціалу.  

Регіон є цілісною економічною системою зі своїми структурою, 
функціями, зв'язками із зовнішнім середовищем, історією, культурою, умовами 
життя населення [2, с.24]. Ця система характеризується: високою розмірністю; 
значною кількістю взаємозалежних підсистем різних типів з локальними 
цілями; багаторівневою організацією управління; ієрархічністю структури.  

У світовій практиці регіональний маркетинг виступає як філософія і 
керівництво до дії, охоплюючи планування, організацію і управління окремими 
соціально-економічними процесами. При здійсненні маркетингу на рівні 
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регіону розглядають чотири основних складових: географічне положення 
регіону; властиві даній території переваги і недоліки;  витрати покупців послуг 
регіону, пов'язані з перебуванням або бізнесом на даній території; 
інформаційний маркетинг регіону. І якщо перші три складових об'єктивні і 
піддаються аналізу і плануванню, то остання складова відноситься до 
суб'єктивної, і, як наслідок, є однією з визначальних складових успіху 
проведення маркетингових заходів.  

Регіональний маркетинг є "інструментом формування внутрішніх переваг 
регіону, залучення інвестицій і чинників економічного розвитку, підвищення 
привабливості території в цілому" [2, с.15]. 

Найефективнішими стратегічними напрямами маркетингу регіону можуть 
бути: маркетинг іміджу регіону (інвестиційна привабливість), маркетинг 
інфраструктури  та маркетинг комунікацій.  

Створення системи  інформаційного маркетингу є складною і актуальною 
проблемою економічного розвитку регіонів. По-перше, далеко не завжди 
регіони розуміють значущість і необхідність систематичного просування 
позитивної інформації про регіон. По-друге, більшість організацій, здійснюючі 
функції інформаційного маркетингу регіону, як правило, виконують ці функції 
частково і безсистемно. 

Система регіонального інформаційного маркетингу може бути 
представлена наступним чином (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1  Основні складові забезпечення системи регіонального інформаційного 
маркетингу 
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сукупність дій, направлених на просування позитивної інформації про регіон з 
метою створення, як у внутрішньому, так і в зовнішньому середовищі, 
сприятливого інвестиційного відношення, як до самого регіону, так і до 
регіональних умов господарювання. 

При побудові системи регіонального інформаційного маркетингу повинні 
дотримуватися вимоги, що пред'являються до подібних систем: забезпечення 
методичної, інформаційної, математичної, технічної і організаційної єдності 
всіх елементів системи, раціональне розмежування функцій, інтегрована 
обробка масивів економічної інформації, яка реалізується шляхом створення в 
системі банку даних, що дозволяють здійснювати введення, оновлення, 
зберігання і пошук інформації.  

Якість роботи інформаційної системи регіонального маркетингу повинна 
забезпечуватись науковістю методичних розробок, об’єктивністю кількісної, 
кількісно-якісної і якісної оцінок, створенням і впровадженням раціональної 
системи оцінок і управлінням цією системою, рівнем організації системи 
маркетингу і використанням резервів її вдосконалення, раціоналізації тощо.  

Таким чином, створення регіональної маркетингової системи 
інформаційного забезпечення є шляхом реалізації стратегії розвитку регіону за 
допомогою використання сучасних засобів отримання і обробки інформації, що 
дозволить контролювати інноваційну ситуацію в регіоні, коректувати напрями 
інвестиційної діяльності відповідно до вибраних пріоритетів розвитку в цілях 
підвищення ефективності суспільного відтворення, задоволення потреб 
населення, розв’язання регіональних проблем. 

Ефективне використання маркетингових стратегій  дозволяє створити 
позитивний образ регіону, забезпечити інвестиційну привабливість регіону з 
погляду як вітчизняних, так і зарубіжних інвесторів; виробити і реалізувати 
послідовну стратегію розвитку регіону. 

Для забезпечення цілей регулюючої дії на регіональний розвиток 
доцільно на регіональному рівні державного управління мати структуру, 
орієнтовану на розробку і реалізацію інвестиційної політики в рамках 
конкретних адміністративно-територіальних меж, яка сприятиме швидкій 
адаптації до нових умов господарювання і розвитку інвестицій, що є особливо 
актуальним для регіонів з високим рівнем концентрації підприємств 
виробничого і наукового потенціалу. 
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СУБРЕГІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО 

САМОРОЗВИТКУ ОКРЕМИХ ТЕРИТОРІЇ 
 

Ефективне використання можливостей українських регіонів, зміцнення 
економічних, технологічних, транспортних, соціально-культурних та інших 
зв’язків між ними, розвиток міжрегіональних ринків, а також вихід на 
міжнародні ринки українських товарів і послуг, капіталів, науково-технічних і 
культурних цінностей тощо пов’язано з обґрунтованим соціально-економічним 
зонуванням та районуванням. Нажаль, законодавчо питання економічного 
районування в Україні досі не вирішено. Найбільш поширеним є поділ України, 
який був прийнятий ще у радянські часи, на області, міста Київ та Севастополь, 
а також автономну республіку Крим. Проте, як показує практика, даний підхід 
до формування територіального устрою не забезпечує ефективний розвиток 
регіонів із врахуванням раціонального використання економічних можливостей 
кожного з них. Крім того, відсутність єдиної системи класифікації території 
робить неможливим співставлення систем територіального устрою України та 
країн Європейського союзу, що ускладнює процес співробітництва між ними.  

Пошуку альтернативних підходів до формування територіального устрою 
країни присвячено чимало публікацій вітчизняних науковців, в яких в 
залежності від мети дослідження використовуються підходи до поділу України 
на регіони, як правило, макро- та мезорівня. Так, з метою регулювання 
основних економічних пропорцій, формування раціонального поділу праці, а 
також для реалізації науково-аналітичних прогностичних цілей виділяють такі 
соціально-економічні райони макрорівня, як Західний, Центральний, 
Центрально-Східний, Північно-Східний, Південний та Східний, або 
Центральний район, Донбас, Нижнє Подніпров’я, Слобідська Україна, 
Причорноморський та Західно-Український район. Водночас, розглядаючи 
аграрний аспект регіоналізації, вчені виокремлюють Поділля, Полісся, Південь, 
Захід, Схід, Карпатський регіон, Крим. Для прогнозування, вироблення і 
реалізації комплексних програм, опрацювання територіально-виробничих 
програм окремих територій виділяють регіони мезорівня: Донецький, 
Придніпровський, Київський, Північно-Східний Подільський, Волинський, 
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Карпатський, Чорноморський та Кримський. Однак, в умовах практично повної 
відсутності державної підтримки, зокрема фінансової, зростаючої диспропорції 
в темпах і масштабах соціально-економічного розвитку регіонів, знижується 
рівень і якість життя населення, яке мешкає на їх території. Тому виникає 
необхідність посилення процесів економічного саморозвитку окремих 
території. Як свідчить зарубіжний та незначний вітчизняний досвід, сучасний 
економічний розвиток регіонів пов’язаний з процесами локалізації та 
субрегіоналізації. Наявність субрегіональних форм територіальної організації 
сприяє вирішенню спільних проблем та реалізації спільних завдань щодо 
економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності, якості життя у 
регіоні через об'єднання ресурсів та реалізацію інтересів усіх адміністративно-
територіальних одиниць субрегіонального об'єднання, яке охоплює загальну 
географічну територію, де кожний учасник об'єднання має юрисдикцію 
планувати та діяти на відповідній її частині.  

Юридично визначення поняття «субрегіон» не сформульовано. Згідно 
класифікацією територій NUTS, яка діє на території Євросоюзу та основною 
ознакою якої є ступінь соціально-економічного розвитку територій, субрегіон 
або підрегіон – це нижча ланка адміністративно-територіального поділу з 
чисельністю населення 0,15-0,8 млн. осіб [1]. На думку вітчизняних вчених, 
субрегіон, хоча і представляє собою загалом невід’ємну частину території 
регіону, що має певні відмінності від інших частин його території у 
географічному, економічному й соціальному сенсі та відповідає європейській 
класифікації NUTS, має ті ж основні властивості, що і регіон [2]. Науковці 
також вважають, що формування субрегіонів повинно відбуватись на основі 
групування та агрегування територіальних громад та адміністративних районів 
за результатами аналізу відмінностей і подібності різних складових 
територіального розвитку [3]. 

Сьогодні на території України, в межах проекту USАID «Локальні 
інвестиції і національна конкурентоспроможність», реалізацію якого розпочато 
у 2009 р., уже створено сім субрегіонів: Центрально-Луганський та Північно-
Західний (обидва у Луганській обл.); Херсонсько-Миколаївський (Херсонська 
та Миколаївська обл.); Одеський та Придунайський (обидва у Одеській обл.); 
Центрально-Волинський (Рівненська обл.) та Буковинсько-Подільський 
(Чернівецька та Хмельницька обл.) [4]. Ці локальні території, конкуруючи за 
інвестиційні ресурси, набувають сенс бізнес-середовища, якому притаманні не 
тільки географічні, а й економічні характеристики, такі як інвестиційна 
привабливість, інноваційність та ін. 
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ЗНАЧЕНИЕ ОТРАСЛИ ТУРИЗМА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ НА 
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
Современный туризм представляет развитую сферу экономических 

отношений, охватывающей десятки видов деятельности и затрагивающей 
развитие многих смежных отраслей. Туризм позволяет развивать экономику тех 
стран, в которых имеется ограниченное количество полезных ископаемых, 
недостаточно развита промышленность.  

По данным Всемирной туристской организации (WTO UN), после спада 
доходов от туристской деятельности в период мирового финансового кризиса 
2008-2009 гг., отрасль восстановилась очень быстро, продемонстрировав 
большие возможности для дальнейшего развития. Так, в 2008 году, 
международные прибытия с целью туризма составили 913 млн. человек, а в 
2009 г. – лишь 877 млн. (-4%). Но, уже начиная с 2010 года, наметилась 
тенденция развития отрасли – 939 млн. человек (+6,6%), и в 2011 г. – 982 млн. 
(+4,5%). Динамика изменений говорит о том, что туризм, с одной стороны, 
очень зависит от доходов населения, а с другой – является неотъемлемой 
частью современного общества, становясь все более важным для многих 
категорий потребителей [5].  

Таблица 1  
Международные туристские прибытия по субрегионам, млн. чел. 

 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 
Весь мир, всего 675 795 894 913 877 939 982 
Развитые страны 416 446 491 489 468 499 523 
Развивающиеся 
страны 

259 349 403 424 409 440 459 

По регионам        
Европа 385,7 435 478,4 480,9 457,2 474,7 503,7 
Азиатско- 
Тихоокеанский 
регион 

110,1 153,6 182 184,1 181 204,4 217 

Америка 128,2 133,3 143,9 147,8 140,5 149,7 155,9 
Африка  26,5 35,4 43,2 44,4 45,9 49,7 50,1 
Ближний Восток 24,9 37,8 46,9 55,9 52,3 60,4 55,4 

 
Одновременно с изменением количества путешествующих меняется и 

величина доходов, поступающих в страны, развивающие туризм. Общая сумма 
доходов от международного туризма в 2008 г. составляла 940 млрд. долл., в 
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2009 г. -852 млрд. долл., в 2010 г. – 928 млрд. долл., в 2011 г. – 1030 млрд. долл. 
Величина прямых доходов от международного туризма в общем мировом 
валовом продукте составляет 1,5%, но при учете доходов в области внутреннего 
туризма, этот процент значительно возрастает. Кроме того, учитывая 
существенное воздействие туризма на смежные отрасли, эффект от туризма 
возрастает до 6-7 трлн. долл., то есть приближается к 10% от мирового 
валового продукта. 

Распределение потоков туристов по регионам и странам не отличается 
равномерностью: основные туристские потоки направлены в Европу (503 млн. 
чел. в 2011 году при доходах в 463 млрд. долл.). На азиатско-тихоокеанский 
регион приходится 217 млн. чел. и 289 млрд. долл. Америка привлекает 156 
млн. чел. и 200 млрд. долл.  Но при этом динамика развития туризма такова, что 
более быстрыми темпами растет туризм в Азии, чему способствуют 
относительно дешевые услуги и повышение их качества. В перспективе, 
эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение доли этого региона в мировом 
туризме, особенно со стороны КНР. 

В Российской Федерации туристский рынок получил возможности 
развития в 1992 году. Открытие границ способствовало бурному росту 
выездного туризма даже при снижении уровня жизни населения. Тенденции 
преобладания выездного туризма характерны для России и в настоящее время: 
по официальным данным Российского союза туриндустрии, Росстата и 
материалам www.ratanews.ru, в 2011 году из страны выехали с целью туризма 
14495,9 тыс. чел., при въехавших с целью туризма 2336,0 тыс. чел. Превышение 
выезда над въездом более, чем в 6 раз, свидетельствует об определенной 
деформации российского туристского рынка. Доходы от въездного туризма, по 
оценкам экспертов ВТО, приближаются к 10 млрд. долл., в то время как 
расходы российских туристов за рубежом составляют порядка 26 млрд. долл. 
Таким образом, чистый отток капитала от туризма для Российской Федерации 
превышает 15 млрд. долл [2].  

В рамках стратегии развития туризма в Российской Федерации въездной 
и внутренний туризм признаются приоритетными видами и на региональном 
уровне должны произойти существенные изменения в туристской политике. 

Красноярский край обладает значительным туристским потенциалом для 
развития различных видов туризма: северные территории – охотничий, 
рыболовный, экстремальный туризм; центральные районы – познавательный, 
культурный, спортивный туризм; на юге – в летние месяцы возможно развитие 
пляжного туризма. Кроме того, благодаря соседству с республиками Хакасия и 
Тыва, на юге развивается научный туризм через организацию археологических 
раскопок и различных экспедиций.  

В крае возможно развитие событийного туризма через проведение 
фестивалей, праздников, спортивных соревнований. В настоящее время такими 
узнаваемыми мероприятиями являются фестиваль этнической музыки в 
Шушенском, карнавал в краевом центре, турнир памяти И.Ярыгина по борьбе. 
Такие мероприятия собирают большое количество гостей не только с 
территории края, но и из других регионов России, а также из-за рубежа.  
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В последние годы Красноярский край также стал привлекательным в 
рамках развития делового туризма. На территории края расположены крупные 
промышленные предприятия, работающие на мировом уровне. Иностранные 
компании заинтересованы в заключении контрактов и их представители 
приезжаю в регион. Такие поездки носят непродолжительный характер, но, все 
же, стимулируют интерес к краю, в том числе и как к туристскому центру. 

Потенциал развития туризма в крае велик, но его реализация в настоящее 
время находится на достаточно низком уровне. Причин, сдерживающих 
развитие туризма, множество; они носят как объективный характер, так и 
системный. Красноярский край находится географически в центре России, что 
изначально предопределяет большую продолжительность путешествия до 
дестинации. Также большие расстояния приводят к значительным денежным 
расходам: стоимость перелета из центральной части России в Красноярск 
зачастую сопоставима с ценой недельного отдыха на побережье Средиземного 
моря.  

В самом Красноярском крае специалисты сферы туризма и 
гостеприимства отмечают недостаток качественных предприятий сферы 
размещений: в г. Красноярске лишь 2 гостиницы имеют 3***, в районах края 
качественных и доступных средств размещения практически нет вообще. 
Стоимость проживания в гостиницах Красноярского края также отпугивает 
потенциальных гостей.  

Туристы стараются найти более привлекательные условия проживания, 
что приводит к искажению информации о туристских потоках в крае. По 
официальной статистике, число иностранных туристов в крае не превышает 50 
тысяч человек, что при средней величине расходов в 400-500 долл. на человека, 
позволяет сформировать доход на уровне 600-750 млн. руб. При величине 
валового регионального продукта более 1 трлн. руб., вклад туризма составляет 
менее 0,1%. На фоне колоссальных доходов от металлургических производств, 
развитию туризма уделяется очень мало внимания. 

Во многом развитие туризм сдерживается отсутствием краевого закона 
«О туризме». Туристские компании руководствуются федеральным 
законодательством и локальными актами и приказами Правительства. Это 
приводит к тому, что по сравнению с соседними регионами, где приняты 
подобные законы, развитие туризма значительно замедлено. 

С 2009 году Министерство спорта, туризма и молодежной политики 
Красноярского края начало активно проводить информационные туры по 
районам края с целью ознакомления работников туристской сферы с 
туристскими ресурсами. Как итог, на уровне районов крае появилась 
заинтересованность в работе по оценке своих туристских ресурсов посредством 
создания туристских паспортов территории. 

Пилотным проектом стало создание туристского паспорта Шарыповского 
района. В нем была собрана информация о природных, культурных и других 
привлекательных для туристов ресурсов. На основе проведенной работы, 
администрация Шарыповского района обратилась в Красноярский институт 
экономики на предмет написания программы развития туризма в районе. Такая 
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работа была проведена и разработанная программа стала руководством к 
действию на территории района[3]. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ І ГРОШОВІ ПОТОКИ В ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМАХ 

НА ПРИКЛАДІ МПС 
 

В усьому світі платіжні системи поступово витісняють традиційні 
грошові знаки з обороту і беруть на себе функції засобу платежу. В деяких 
країнах вводяться обмеження на розрахунки готівковими коштами, в цілях 
боротьби з тіньовою економікою. Тому, перед платіжними системами стоїть не 
просте завдання замінити готівкові кошти безготівковими в розрахунках, як 
наслідок,  надзвичайний інтерес викликає сама схема розрахунку, інформаційні 
і грошові потоки в ній. 

Мета дослідження – розглянути і проаналізувати схему розрахунку, 
структуру інформаційних і грошових потоків в платіжних системах на прикладі 
МПС Visa i MasterCard.  

МПС Visa i MasterCard використовує спеціальні платіжні засоби 
(наприклад, платіжні карти), які забезпечують доступ до банківського рахунку. 
При цьому МПС повинна забезпечувати миттєвий і цілодобовий доступ до 
банківського рахунку. Тому організаційна структура таких платіжних систем 
досить складна і включає в себе мережу платіжної системи, емітента, еквайра, 
торгові точки і процесингові центри. 

Розглянемо як відбувається розрахунок у звичайній торговій точці з 
використанням платіжної карти.  

1. Термінал зчитує карту. 
2. Банком-еквайром відправляється повідомлення, щодо транзакції, через 

мережу платіжної системи до банку-емітенту. 
3. Банк-емітент перевіряє повідомлення на достовірність і справжність. 
4. Після перевірки повідомлення, стану рахунки і карти відправляється 

зворотне повідомлення з результатом транзакції. У випадку успішної транзакції 
сума операції буде заблокована і стане не доступна для використання. При 
цьому списання буде здійснено пізніше (як правило через три банківські дні). 

Також зазначимо, що комісії по таким розрахункам платить торговець, які 
розподіляються між банком-еквайром банком-емітентом і платіжною 
системою. 

Така схема розрахунку забезпечує максимальну безпеку платежів і захист 
інтересів користувачів і учасників системи. Такий результат досягається 
наступним чином: 

- При проведені операцій грошові кошти не списуються, але 
блокуються. Такий принцип роботи системи надає достатньо часу для відміни 
помилково здійснених операцій і захищає від трансакційних витрат пов’язаних 
з ними. Звичайно, така схема має свій недолік – на час списання коштів можуть 
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змінитися курси валют, що може призвести до не непередбачуваних 
овердрафтів. Такі ризики частково нівелюються за рахунок блокування 
додаткових коштів, у випадку проведення транзакції закордоном. Ці кошти 
слугують страховою сумую і для України складають 2,5% для розрахунків і 5% 
для операцій зняття готівки. 

- Операція вважається успішною після отримання повідомлення про 
транзакцію банком-емітентом. Навіть, якщо станеться обрив зв’язку з торговою 
точкою, сума операції буде залишатися заблокованою ще 30 днів, що захищає 
від не санкціонованих овердрафтів. 

- Торговець взагалі не зобов'язаний списувати кошти з рахунку клієнта. 
Готелі та компанії, які надають послуги оренди автомобілів, активно 
використовують можливість блокування коштів на 30 днів. 

- Трансакційні витрати за такими операціями несуть торговці, але 
використання спеціальних платіжних засобів несе ряд переваг: зменшення 
витрат на інкасацію виручки, купівлю розмінних монет і банкнот. 

Виходячи із вищезазначеного, можна зробити висновок, що схема 
розрахунку, яка використовується МПС, направлена на захист інтересів 
учасників системи, забезпечує швидкість і безпеку розрахунку. Звичайно, в 
окремих випадках можуть проявлятися недоліки у такій системі, але це 
неминучий наслідок великої кількості учасників в розрахунках, тому компроміс 
знайдений МПС Visa i MasterCard однозначно вдалий. 
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СУТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА СПЕЦИФІКА ПРОЯВУ КОРПОРАТИВНИХ 
КОНФЛІКТІВ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ 

 
Останнім часом, як теоретиками так і практиками, все більша увага 

приділяється проблемі розвитку механізмів регулювання корпоративних 
конфліктів в банківській системі. Це пояснюється поширеною формою 
корпоративної власності в банківському секторі та необхідністю управління 
нею.   

Проведені нами дослідження суті та специфіки корпоративних конфліктів 
в банківській системі показали наступне. 

Незважаючи на те, що корпоративна форма підприємництва широко 
використовується в економіці більшості країн багато важливих питань що 
стосуються суті та специфіки корпоративного конфлікту у банківській системі, 
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передумов появи та наслідків корпоративних конфліктів в банках залишаються 
недостатньо дослідженими. 

У широкому розумінні корпоративний конфлікт розглядають як зіткнення 
інтересів учасників корпоративних відносин. При цьому дослідники основну 
увагу надають соціальній та юридичній складовим корпоративних конфліктів, 
тоді як економічній природі корпоративних конфліктів, в основі яких лежить 
боротьба за певні ресурси, належна увага не приділяється.  

Дані обставини обумовили необхідність визначення економічної суті 
корпоративного конфлікту в рамках самостійного наукового дослідження.  

Під корпоративним конфліктом ми розуміємо результат дій учасників 
корпоративних взаємовідносин (акціонерів, менеджерів, зацікавлених осіб) чи 
АТ, спрямованих на досягнення своїх цілей через використання певного 
ресурсу в умовах, коли одночасні використання даного ресурсу декількома 
учасниками є взаємовиключними. 

Досвід країн з розвиненою ринковою економікою свідчить, що 
корпоративні конфлікти є невід’ємною складовою функціонування банківської 
системи і повністю їх уникнути неможливо. Це обумовлено наступними  
об’єктивними чинниками.  

Більшість банків функціонує у формі акціонерних товариств. 
Загальновідомо, що акціонерне товариство - це поширена форма організації 
підприємницької діяльності, що передбачає часткову власність, юридичний 
статус і зосередження функцій управління в руках професійних управлінців, які 
працюють за наймом.  

Особливостями організаційно-правової та економічної природи 
класичного АТ, що неминуче породжують конфлікти різної величини і виду, є: 
наявність великої кількості самостійних акціонерів, інтереси яких щодо АТ не 
збігаються; відсторонення власників акціонерного товариства від поточного 
управління; взаємодія АТ із широким колом контрагентів, економічні підходи і 
інтереси яких щодо АТ не збігаються з інтересами АТ [1]. 

По суті, проблема корпоративного конфлікту виникає в момент 
ухвалення рішення про створення акціонерного товариства і «супроводжує» 
всю його подальшу діяльність.  

Разом з цим, слід зазначити, що функціонування банківського 
корпоративного сектору має ряд особливостей, які спричиняють специфічні 
проблеми управління корпоративними відносинами та підвищують потенціал 
корпоративних конфліктів.   

Так, фундаментальний взаємозв'язок принципала й агента (відносини між 
власниками і менеджерами) у банківському бізнесі набагато складніший, ніж у 
промисловості чи торгівлі. Це пояснюється існуванням інституту банківської 
таємниці. Банківська звітність, через специфіку технології банківських 
операцій, ускладнена для оцінки якості активів і ризиків та часто є свідомо 
непрозорою для інвесторів. Дані обставини поглиблюють інформаційну 
асиметрію та суперечать одному з основних принципів корпоративного 
управління - своєчасному розкриттю інформації з усіх важливих питань, що 
стосуються АТ [2]. 
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Властиве для  банків посилене державне регулювання теж ускладнює 
взаємовідносини між учасниками. Необхідність регулювання банків з боку 
держави та уповноважених органів обумовлена особливістю банківської 
діяльності, яка пов’язана із ризиками та можливістю їх розповсюдження на інші 
сектори економіки.  Однак, часто регулюючі органи представляють інтереси 
зацікавлених сторін, які відрізняються від інтересів акціонерів та управлінців, 
що може спричинити появу корпоративних конфліктів. 

Ще однією специфічною рисою, що впливає на появу корпоративних 
конфліктів у банківському бізнесі є схильність до ризику. Загальновідомо, що 
основним завданням банків як фінансових посередників є обслуговування 
підприємств, організацій, громадян через механізм банківського кредитування. 
Для активних операцій банки використовують не лише власний, а і позичений 
капітал у вигляді вкладів фізичних та юридичних осіб, міжбанківських кредитів 
тощо. Разом з цим, для виконання функції фінансового посередництва банкам 
достатньо відносно низької, у порівнянні з нефінансовими компаніями, частки 
власних коштів у пасивах. Подовжене кредитне плече фінансового важеля 
зумовлює підвищену ризикованість банківських пасивів, значну розбіжність 
між тимчасовими структурами пасивів і активів і, що дуже важливо, критичну 
залежність банків від довіри багатьох вкладників [2].  

При цьому слід відзначити, що кризовий потенціал несуть у собі і кредит 
і акціонерна справа, ризики яких можуть перебувати  у тісному взаємозв’язку. 
Так, при симптомах неблагополуччя в справах банку акціонери можуть 
починати «скидати» акції, і, навпаки, падіння курсу акцій банку може 
спричинити відтік коштів з установи. Така своєрідність створює низку проблем 
та підвищує конфліктний потенціал установ банківської системи. 

Важливою особливістю банківської системи, що також може впливати на 
появу, розвиток та масштабність наслідків корпоративних конфліктів є тісні 
взаємозв’язки та взаємозалежність банківських установ. Виходячи із цього, в 
банківській системі завжди існує небезпека, що криза одного банку, зумовлена 
корпоративним конфліктом, спричинить ланцюгову реакцію криз в інших 
банках аж до системної банківської кризи. Таким чином, у банківській системі 
проблематика корпоративних конфліктів виходить далеко за межі суто 
внутрішньої проблеми окремих установ. 

Оцінюючи значимість корпоративного конфлікту для процесу розвитку 
банківської системи, слід зазначити, що даний інститут може практично 
одночасно виконувати як конструктивні, так і деструктивні функції.  

Негативні наслідки корпоративних конфліктів в банківських системах 
проявляються у проблемах із залученням довгострокового капіталу, низькому 
рівні зацікавленості інвесторів, високій вартості капіталу, падінню рівня довіри 
вкладників, банківських кризах і т.д.  

До позитивних наслідків слід віднести розв’язання суперечностей у 
розвитку банківської системи, прихід ефективних власників, підвищення рівня 
конкурентоспроможності банків.  
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Враховуючи вищенаведене, правомірним є висновок, що ефективне 
функціонування корпоративного банківського сектору можливе лише за 
наявності належних механізмів регулювання корпоративних конфліктів. 
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
 

Світова економічна криза виявила слабкі місця фінансової системи 
Європейського Союзу, загострила проблеми державної заборгованості країн-
членів, проявилася у погіршенні стану державних фінансів, зростанні 
показників боргового навантаження як провідних країн-донорів ЄС так і країн-
реципієнтів фінансових коштів. 

Перша проблема фінансової системи Європейського Союзу полягає у 
необхідності підвищення її ефективності, закріплення за Союзним бюджетом 
провідної ролі в питаннях подолання рецесії. Можливими напрямами 
вирішення даної проблеми є закріплення процедури узгодження фінансових 
програм на середньострокову перспективу, підтвердження принципу 
фінансування бюджету Європейського Союзу за рахунок власних ресурсів ЄС. 

Суперечливі моменти проведення спільної сільськогосподарської 
політики, компенсація Великій Британії за ненадання субсидій з Союзного 
бюджету, невиконання принципу «справедливого повернення» через 
неспівставність країн-членів за рівнем розвитку відображають різні сторони 
наявної другої проблеми фінансової системи ЄС (основного питання бюджетної 
політики) взаємовідносини «донорів - реципієнтів». 

Третя проблема зосереджена у потребі реформування доходів та видатків 
Союзного бюджету з метою спрямування коштів на відновлення європейської 
економіки. Дана проблема потребує удосконалення структури дохідної частини 
в контексті пошуку додаткових джерел так званих альтернативних власних 
ресурсів та структури видаткової частини відповідно до наступних напрямів: 

- зменшення прямих субсидій на розвиток сільського господарства; 
- збільшення видатків на наукові дослідження і розробки у сфері 

промислових інновацій; 
- збільшення витрат на розвиток відновлювальних джерел енергії. 
Четверта проблема фінансової системи ЄС пов’язана з відсутністю 

гнучкості бюджетної політики Європейського Союзу та Союзного бюджету. 

197



Неможливість оперативного реагування на мінливе зовнішнє середовище, 
швидкого врахування економічних змін актуалізувала питання невиконання 
антикризової ролі бюджетом Європейського Союзу, потребу впровадження 
програмно-цільового бюджетування.  

П’ята проблема фінансової системи відображена у накопиченні 
державного боргу країнами-членами, що, з урахуванням фактору його 
швидкого накопичення, поставило проблему значного зростання витрат 
національних бюджетів на його обслуговування, що перетворилися в основну 
статтю витрат державних бюджетів, набагато перевищуючи асигнування на 
освіту, медицину й інші сфери економічного і духовного життя. Однією з 
причин зростання боргового навантаження стало стрімке збільшення видатків 
державних бюджетів на підтримку економіки з причини подолання кризових 
явищ. Крім того, дестабілізації державних фінансів сприяли наявні значні 
державні витрати на соціальні цілі, зменшення яких стало необхідною умовою 
подальшої стабілізації державних бюджетів в умовах посткризових негативних 
тенденцій.  

Однією з причин настання боргової кризи в Європі є сполучення єдиної 
грошово-кредитної політики і наявної децентралізації державних фінансів.  
Підвищення напруженості на боргових ринках Єврозони, їх нестійкість, 
спричинена світовою економічною кризою, створює ризики і для країн Європи 
з ринком, що формується, і для розвинених країн регіону через тісний 
економічний і фінансовий зв’язок. Відновлення державних фінансів за рахунок 
зміцнення основ бюджетно-податкової політики, забезпечення бюджетної 
дисципліни призведуть до успішного відновлення довгострокової стійкості 
державних фінансів.  

Таким чином, аналіз стану, структури, механізму функціонування 
фінансової системи Європейського Союзу дозволяє зробити висновок щодо 
наявної різноманітності проблем, застосовуваних механізмів та можливих 
напрямів подолання негативних наслідків фінансової кризи і поступового 
досягнення стабілізації державних фінансів країн-членів і фінансової системи 
Європейського Союзу в цілому. 

 

Горбуля В. С., студентка 2 курсу, спеціальності фінанси і кредит, 
Дерев’янко М. Н., старший викладач, 

Дніпропетровський національний університет  ім. О. Гончара 
 

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Ринкова економіка, що характеризуються своєю динамічністю, визначає 
конкретні вимоги до системи управління підприємствами. Необхідне швидше 
реагування на зміну господарській ситуації з метою підтримки стійкого 
фінансового стану і постійного удосконалення виробництва відповідно до зміни 
кон'юнктури ринку. Одержання високих фінансових результатів є основною 
метою діяльності кожного господарюючого суб’єкта. 
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Економічна категорія «дохід» досліджується протягом багатьох століть в 
тісному взаємозв’язку з такими термінами як «економічна діяльність» та 
«прибуток» в працях А. Сміта, К. Маркса, В. Парето, Л. Вальраса, Ф. Найта та 
ін. На сучасному етапі досліджень категорії «дохід» акцент робиться на 
поглиблення теоретичних і методичних аспектів формування, розподілу і 
використання доходу на рівні окремих суб’єктів господарювання. Підґрунтям 
економічного підходу щодо визначення цього поняття є термін «виручка», 
тобто обсяг продажу виробленої продукції (робіт, послуг). 

Виручка від реалізації є основним доходом підприємства, головним 
джерелом його грошових надходжень, відображає результати виробничо-
господарської діяльності підприємства за певний період часу (рік, квартал, 
місяць). Безпосереднім результатом комерційної діяльності підприємства 
служить прибуток, але він приблизно відображає ефективність 
підприємницької діяльності. Точнішу оцінку функціонування організацій дає 
рентабельність. 

Кінцевий результат роботи підприємства оцінюється рівнем 
рентабельності. Рентабельність виступає одним з найважливіших основних 
показників роботи підприємства. 

Показники рентабельності більш повно, чим прибуток, відображають 
остаточні результати господарської діяльності підприємства. Вони 
характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість 
різних напрямів діяльності, окупність витрат та інш. Величина показників 
рентабельності показує співвідношення ефекту з наявними або використаними 
ресурсами. Показники рентабельності зазвичай використовуються для оцінки 
діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці і 
ціноутворенні. 

Рентабельність, як показник економічної ефективності виробництва на 
підприємствах, відображає використання матеріальних, трудових і грошових 
ресурсів. Рентабельність не просто статистичний, розрахунковий параметр, а 
складний комплексний соціально-економічний критерій. На відміну від 
прибутку, він характеризує ефективність фінансової діяльності будь-якого 
конкретного економічного суб'єкта, щодо всіх інших (індивідуальних 
підприємців, організацій, регіонів, окремих країн і миру в цілому), незалежно 
від розмірів і характеру економічної діяльності. Узагальнюючим показником 
економічної ефективності виробництва є показник рентабельності. 
Рентабельним вважається підприємство, яке приносить прибуток. 

В даний час в Україні в умовах кризи спостерігається тенденція до 
значного зниження рівня рентабельності виробництва, що означає збитковість 
багатьох господарств. Тому коли підприємство досягає точки нульового 
прибутку (точки беззбиткової), йому слід переглянути свою стратегію в 
напрямку появи можливості отримання прибутку і досягнення рентабельності 
підприємства. 

Рентабельність безпосередньо пов'язана з величиною прибутку. Проте її 
не можна ототожнювати з абсолютною сумою одержаного прибутку. 
Рентабельність – це ступінь прибутковості, вигідності, дохідності. Вона 
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вимірюється за допомогою цілої системи відносних показників, що 
характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість 
різних напрямів діяльності (виробничою, комерційною, інвестиційною і т. д.), 
вигідність виробництва окремих видів продукції (робіт, послуг). Необхідно 
звернути увагу на те, що для розрахунку рентабельності можуть 
використовуватися як загальний, так і чистий прибуток, тобто сума прибутку, 
що залишається в підприємстві після сплати податків та обов'язкових платежів. 
Тому в економічній роботі застосовується дві групи показників рентабельності, 
— показники рентабельності, розраховані на основі загального балансового 
прибутку, та показники рентабельності, на основі частого прибутку 
підприємства. 

Роль і значення показника рентабельності полягатимуть в наступному: 
-  цей показник є одним з основних критеріїв оцінки ефективності роботи 

підприємства; 
-  підвищення рентабельності характеризує мету підприємства будь-якої 

галузі в ринковій економіці; 
-  рентабельність – результативний, якісний показник діяльності 

підприємства; 
-  зростання рентабельності сприяє підвищенню фінансової стійкості 

підприємства; 
-  збільшення рентабельності забезпечує перемогу підприємства в 

конкурентній боротьбі і сприяє виживанню підприємства в ринковій економіці; 
-  рентабельність має важливе значення для власників (акціонерів і 

засновників), оскільки при її збільшенні зростає інтерес до даного 
підприємства, росте ціна акції; 

-  кредиторів і позичальників грошових коштів рівень рентабельності 
цікавить з погляду реальності отримання відсотків за зобов'язаннями, зниження 
ризику неповернення позикових засобів, платоспроможності підприємства; 

-  динаміка рентабельності підприємства вивчається податковими 
службами, фондовими біржами, міністерствами; 

-  для підприємців показник рентабельності характеризує привабливість 
бізнесу в даній сфері. 

Резюмуючи все вище сказане, рентабельність можна визначити як 
показник ефективності підприємства, що виражає відносну величину прибутку 
і що характеризує ступінь віддачі засобів, використовуваних у виробництві. 
Прибуток виражає абсолютний ефект без урахування використаних ресурсів. 
Тому для аналізу його доповнюють показником рентабельності. Прибуток і 
рентабельність – основні якісні показники, що відображають економічну 
ефективність підприємства, його фінансовий стан, успіхи та можливості у 
виконанні розробленої програми економічного та соціального розвитку. В 
умовах ринкової економіки будь-яке підприємство може існувати тільки за 
умови прибуткової, рентабельної діяльності. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА ФОНДОВИХ РИНКІВ УКРАЇНИ І СВІТУ 
 

Сучасні фінансові ринки є механізмом, за допомогою якого капітал може 
бути спрямований на реалізацію суспільно-корисних проектів. Всі ми у 
сучасному світі залежимо від здорових фінансових ринків. 

Підхід, що ринки є саморегульованими домінував над необхідністю 
регуляторного впливу упродовж останніх 30-ти років і своїми наслідками довів 
усю свою неефективність. Деякі вчені і практики називали цей час періодом 
«дерегуляції»,  Європейська Комісія називає його підходом «менше 
(регуляторного впливу) – значить більше» («less is more»). На нашу думку, саме 
в абсолютно необґрунтованій догматизації даного підходу слід вбачати основну 
причину інвестиційної дисфункціональності сучасних фінансових ринків. 

Звичайно, фінансова криза 2007-2008 років зіграла роль в інвестиційній 
анемії первинних фінансових ринків, однак проблема є значно старшою за дану 
фінансову кризу. Такі висновки дозволяє зробити дослідження, проведене 
департаментом фінансових ринків Франції і опубліковане у 2005 році, яке 
демонструє, що фондові ринки Єврозони і Великобританії не виконували своєї 
функції  акумулювання капіталу навіть у першій (докризовій) половині 
минулого десятиліття. А фондові ринки США виводили більше капіталу з 
економіки, ніж вводили цей капітал у неї ще у 1999 році, генеруючи тим самим 
чистий негативний вплив [1]. 

Ми провели аналіз інвестиційної функціональності світових та 
українського фінансових ринків на основі їх фондової складової, оскільки саме 
вона є найбільш капіталотворчою. Результати даного  дослідження, 
проведеного на основі формули 1, зображені на рис.1.  

ВВП

IPO
ІФр       (1)  

ІФр – інвестиційна функція фондового ринку; ІРО – обсяг первинного 
розміщення акцій на фондовому ринку; ВВП – валовий внутрішній продукт. 
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Рис. 1 Інвестиційна функція фондового ринку України і світу 
відносно українського і світового ВВП* 

*розраховано автором за даними [2,3,4,5,6,7] 
 
Таким чином, з проведеного нами порівняльного аналізу інвестиційної 

функції вітчизняного і світового фінансового ринків можна зробити 
парадоксальний висновок про те, що фондовий сегмент вітчизняного, 
недокапіталізованого, неліквідного, високоманіпулятивного, 
високоволатильного, неглибокого фондового ринку є більш результативним з 
інвестиційної точки зору, ніж аналогічний сегмент світових фінансових ринків. 

Виконання ринками інвестиційної функції для реального сектору 
економіки пропонуємо оцінювати також як відношення обсягу первинного 
розміщення акцій на фондовому ринку до обсягу інвестицій в основний капітал. 

Не менш важливим критерієм макроекономічної оцінки корисності 
фондового ринку є його здатність виконувати ощадну та розподільчу функції 
для інвестора. Ефективність ощадної функції, на нашу думку, слід 
вираховувати як різницю між показником середньорічного доходу інвестора від 
операцій з акціями та рівнем інфляції. Розподільчу функцію пропонуємо 
визначати як співвідношення капіталізації ринку акцій та ВВП, та як 
відношення суми боргових інструментів, які перебувають в обігу на фондовому 
ринку до ВВП. 

Однією із основних причин інвестиційної дисфункціональності сучасних 
фінансових ринків є зростання витрат на фінансове посередництво. Томас 
Філіппон, професор з Нью-Йоркського університету, вираховуючи вартість 
фінансового посередництва, побачив що вона зросла з 2% у 1870 році до 9% у 
2010 році (% до ВВП США) [8]. Слід розуміти, що саме інвестори та емітенти є 
кінцевими вигодоодержувачами фінансових ринків і причиною їх існування, у 
той час як більшість інших учасників, розглядаються у якості посередників і 
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надмірні витати на їх діяльність є неефективним відволіканням обмежених 
фінансових ресурсів з реального сектору економіки.  

Ще однією актуальною проблемою фінансових ринків та причиною їх 
інвестиційної дисфункціональності є поява високочастотного алгоритмічного 
трейдингу (далі - ВЧТ). Даний тип трейдингу оперує мілісекундами, до 
прикладу для того щоб моргнути людині потрібно 400 мілісекунд, а 
високочастотному трейдеру, щоб здійснити одну трансакцію необхідно лише 60 
таких мілісекунд, тобто поки людина раз  моргне ВЧТ-трейдер здійснить 7 
фінансових трансакцій. Зрозуміло, що дані швидкості аж ніяк не дозволяють 
здійснювати фундаментальний аналіз активів, які котируються на біржах, а 
отже ВЧТ є потужною зброєю в руках спекулянтів, яка змушує інституційних 
інвесторів іти на крайні заходи, зокрема, утворювати  «секретні пули». Слід 
зауважити, що частка ВЧТ як за сегментами біржових ринків так і за регіонами 
світу постійно зростає, що робить цю проблему особливо небезпечною. 

Отже,  поточна хвиля ре-регуляції у світі, має базуватись на 
реалістичному розумінні того, яким чином зменшити частку спекулятивної і 
непродуктивної з точки зору творення валової доданої вартості діяльності, на 
користь посилення інвестиційно-капіталотворчої функції фондової складової 
сучасних фінансових ринків.  
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НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
ОБОРОТНИХ КОШТІВ 

 
Сучасна господарська практика потребує прийняття як зважених, так і 

нетрадиційних рішень, які базуються на глибокому синтезі досягнень сучасної 
фінансової теорії та досвіді фінансового управління. Прискорення оборотності 
оборотних коштів та раціональне співвідношення джерел їх формування та 
організація ефективного управління оборотними активами є першочерговим 
завданням підприємств у сучасних умовах. Економічна ефективність 
поліпшення використання й економія оборотних коштів досить вагомі, оскільки 
впливають на всі сторони виробничо-господарської діяльності підприємства, 
особливо на фінансові результати. 

На жаль, сьогодні склались небажано значні практичні та теоретичні 
проблеми формування та ефективного використання оборотних коштів на 
промислових підприємствах України, які супроводжуються уповільненням 
відтворювального процесу, ускладненням фінансового стану підприємств, що 
обумовлює залучення додаткових обсягів капіталу та значне зниження віддачі 
капіталу, включаючи оборотні кошти, як за продукцією, так і за прибутком. 
Тому в сучасних умовах першорядною умовою підвищення ефективності 
промислового виробництва є формування на промислових підприємствах 
оптимальних за обсягом та структурою оборотних коштів. Для цього, 
насамперед, потрібне вирішення відповідних методологічних та методичних 
питань. Науковцями, економістами-практиками, бізнесменами в Україні 
приділяється пильна увага аналізу сучасного стану, рівня та важелів 
ефективності використання оборотних коштів на підприємствах різних галузей 
народного господарства. Але і тепер залишаються невирішеною низка 
дискусійних питань особливості сучасного стану формування та використання 
оборотних коштів промислових підприємств, залишається потреба їх 
комплексного аналізу та розробки прийнятних для практики обґрунтованих 
рекомендацій. 

Якщо сукупність коштів підприємства, що авансуються на створення 
оборотних фондів та фондів обігу і забезпечення їх неперервного кругообігу, 
виступають у вигляді предметів праці, то фонди обігу це кошти, вкладені в 
запаси готової продукції, товари відвантажені та в дорозі, а також кошти на 
рахунках та в касі підприємства. Співвідношення між зазначеними групами 
оборотних коштів у загальній їх вартості характеризує структуру оборотних 
коштів. 

Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві 
характеризується швидкістю їх обороту (оборотністю). Чим менше оборотні 
кошти затримуються на окремих стадіях, тим швидше завершується їх 
кругообіг. Таким чином, показники, що характеризують швидкість оборотності 
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оборотних коштів, і є показниками ефективності їх використання. Належне 
забезпечення підприємства оборотними коштами виступає важливою мовою 
прискореного та сталого розвитку виробничого, технологічного та 
інформаційного ресурсів. 

Досить істотні резерви ліпшого екстенсивного та інтенсивного 
використання основних фондів можна реалізувати з допомогою освоєння у 
стислі строки проектних показників, уведення в дію нових технологічних 
агрегатів, ліній, устаткування. Багато підприємств різних галузей 
промисловості та будівництва, середній фактичний період освоєння 
виробничих об'єктів становить 5 – 6 років. Проте технічно та економічно 
обґрунтовані розрахунки свідчать про реальну можливість досягнення 
проектних показників виробничих об'єктів на підприємствах промисловості за 
півтора-два роки, а навіть і швидше. 

Необхідно для підвищення ефективності використання оборотних активів 
використовувати такі заходи: забезпечення необхідної ліквідності оборотних 
активів, забезпечення своєчасного використання тимчасово вільного залишку 
грошових активів, оптимізація структури джерел фінансування оборотних 
активів, формування системи управління дебіторською заборгованістю. 
Потреба в оборотних активах визначається шляхом їх нормування, що 
передбачає встановлення оптимальної величини оборотних активів, необхідних 
для організації і здійснення нормальної господарської діяльності підприємства. 
Це, в свою чергу, значно підвищує ефективність управління оборотними 
активами. 

Тому ефективно використовує оборотні кошти такий суб'єкт 
господарювання, який за рахунок власних коштів формує обґрунтовану 
величину оборотних активів, не допускає невиправданої дебіторської та 
кредиторської заборгованостей, своєчасно розраховується за своїми 
зобов'язаннями, и тому є фінансово стійким підприємством. Основою 
фінансової стійкості є виважена, раціональна організація й ефективне 
використання оборотних активів. 
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WHAT IS FINANCE? 
 

"Finance" is a broad term that describes two related activities: the study of how 
money is managed and the actual process of acquiring needed funds. Because 
individuals, businesses and government entities all need funding to operate, the field 
is often separated into three sub-categories: personal finance, corporate finance and 
public finance. 

Finance is the study of how investors allocate their assets over time under 
conditions of certainty and uncertainty. A key point in finance, which affects 
decisions, is the time value of money, which states that a unit of currency today is 
worth more than the same unit of currency tomorrow. Finance aims to price assets 
based on their risk level, and expected rate of return. Finance can be broken into three 
different sub categories: public finance, corporate finance and personal finance. 

The field of finance is broad and dynamic. It directly affects the lives of every 
person and every organization, financial and non – financial, private or public, large 
or small, profit – seeking or non – profit. Finance can be defined as the art and 
science of managing money. All individuals and organizations earn or raise money 
and spend or invest money. Finance is concerned with the process, institutions, 
markets, the instruments involved in the transfer of money among and between 
individuals, businesses and governments. 

Finance can be defined at both the aggregate or macro level and the firm or 
micro level. Finance at the macro level is the study of financial institutions and 
financial markets and how they operate within the financial systems. Finance at the 
micro level is the study of financial planning, asset management, and fund raising for 
business firms and financial institutions. Finance has its origin in the fields of 
economics and accounting. Economists use a supply – and – demand framework to 
explain how the prices and quantities of goods and services are set in a free – 
enterprise or market – driven economic system. 

Accountants provide the record – keeping mechanism for showing ownership 
of the financial instruments used to facilitate the flow of financial funds between 
savers and borrowers. Accountants also record revenues, expenses, and profitability 
of organizations involved in the production and exchange of goods and services. 

Large – scale production and a high degree of specialization of labour can 
function only if there exists an effective means of paying for productive resources 
and final products. Business can obtain the money it needs to buy capital goods such 
as machinery and equipment only if the institutions and markets have been 
established for making savings available for such investment. Similarly, the federal 
government and other governmental units can carry out their wide range of activities 
only if efficient means exist for raising money, for making payments, and for 
borrowing. 
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Financial markets, institutions or intermediaries, and business financial 
management are basic elements of well – developed financial systems. Financial 
markets provide the mechanism for carrying out the allocation of financial resources 
or funds from savers to borrowers. Financial institutions such as banks and insurance 
companies, along with other financial intermediaries, facilitate the flow of funds from 
savers to borrowers. Business financial management involves the efficient use of 
financial capital in the production and exchange of goods and services. The goal of 
the financial manager in a profit – seeking organization is to maximize the owners’ 
wealth through effective financial planning and analysis, asset management, and 
financial capital. The same financial management functions must be performed by 
financial managers in not – for – profit organizations, such as governmental units or 
hospitals, in order to provide the desired level of service at acceptable costs. 

References 
1. Опарін В., “Фінанси” (загальна теорія) – К.,2001. 
2. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник.—К.: Ніос, 2001. 

 

Колчар Ю.О. 
здобувач 

Інститут регіональних досліджень НАН України 
 

ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕМАТЕРІАЛЬНОГО АКТИВУ, 
ПОВ’ЯЗАНОГО З БАЗОВИМИ ДЕПОЗИТАМИ БАНКУ 

 
Банківські установи володіють декількома категоріями нематеріальних 

активів (НМА), значна частина яких є специфічною саме для фінансово-
кредитних установ. До таких активів відносять НМА, пов’язані з базовим 
депозитами (core deposits), права обслуговування застави, портфель карткових 
рахунків [1, ст.82], які є унікальними саме для банківського сектору. 
Характерними особливостями даних НМА є взаємозв’язок з фінансовими 
активами, а також те, що дані активи є внутрішньо генерованими. Відповідно 
до національних та міжнародних стандартів фінансової звітності визнання 
вищевказаних активів можливе лише якщо НМА придбані в результаті 
об’єднання банків. У зв’язку із цим в результаті об’єднання банків окремо від 
гудвілу визнаються раніше невизнані НМА, значну частину яких становлять 
НМА, пов’язані з базовими депозитами. Нематеріальний актив, пов'язаний з 
базовими депозитами створюється за рахунок того, що банк має доступ до 
фондів грошових коштів, які є дешевшими ніж вартість альтернативних джерел.  

Депозити як джерело коштів є пасивом банку, однак депозити як 
зобов’язання створюють НМА банку. Банківські депозити є настільки вигідним 
джерелом коштів, що банки витрачають кошти на рекламу, просування на 
ринку, відкриття філій та відсоткові виплати. Відповідно, для покупця банку 
існують значні економічні переваги, які приносять депозити придбаного банку. 
На думку З. Резаї, банківські депозити банку можна порівняти із сировиною, в 
яку банки вкладають кошти, щоб на різниці ставок одержати прибуток [2, 
c.224]. 
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Базові депозити формуються фондами, пов’язаними зі стабільною 
клієнтською базою. До базових депозитів відносять депозити до запитання та 
ощадні депозити. Основну перевагу яку приносять банку дані види вкладів є 
стабільність ресурсної бази, оскільки часто дані вклади «затримуються» у 
банку на довгий період часу, який перевищує термін згідно з договором. Тобто, 
цінність базових депозитів полягає у тому, що частина короткострокових 
депозитів банку (поточних рахунків і ощадних рахунків) і поточних рахунків 
овердрафту залишається на рахунках банку. У зв’язку із тим, що вищевказані 
вклади є дешевшим джерелом грошових коштів, ніж запозичення на 
міжбанківському ринку, існування портфелю даних рахунків створюють 
вартість та приносять банку економічні вигоди.  

Вартість НМА, пов’язаного з базовими депозитами найчастіше 
розраховується за допомогою методу економії витрат доходного підходу 
оцінки. Використання даного підходу передбачає, що придбані базові депозити 
мають вартість, оскільки вартість альтернативних джерел грошових коштів є 
вищою. Часто альтернативним джерелом для порівняння виступають депозити 
роздрібним клієнтам, вартість яких включає відсоткові виплати та витрати на 
обслуговування рахунків, тобто строкові депозити, які мають високу ціну. При 
розрахунку вартості НМА використовуються грошові «відтоки», які 
визначаються на основі відсоткових виплат, витрат на обслуговування 
депозитів та відтоку самих депозитів [2, ст.378]. Прогнозовані відтоки 
грошових коштів дисконтуються на основі ринкової ставки, яка відображає 
криву дохідності альтернативних джерел грошових коштів на момент оцінки. 
Різниця між рівнем придбаних депозитів і чистою приведеною вартістю 
майбутніх грошових відтоків становить вартість депозитної бази. Тобто, 
вартість даного НМА визначають шляхом дисконтування сум економії витрат, 
яку банк одержує за рахунок дешевших джерел фінансування. Основними 
елементами, які впливають на вартість даного НМА є структура базових 
депозитів, ставка дисконтування, прогнозні суми відтоку депозитів, термін 
експлуатації активу. 

Відповідно до податкового законодавства України [3] вартість гудвілу не 
підлягає амортизації і тому не зменшує суму податку на прибуток, на відміну 
від НМА, визнаного у фінансовій звітності в результаті об’єднання банків. 
Тобто ідентифікація даного активу створює податкові вигоди для банків, тому 
вивчення процедури ідентифікації та оцінки НМА, пов’язаного з базовими 
депозитами як самостійного НМА, відмінного від гудвілу, є особливо 
актуальним для банківських установ. 

Література 
1. Reilly F. Robert IntangibleAsset Identification and Valuation in theBank and Thrift 

Industries / Robert F. .Reilly // Insights. - 2010. - Winter. – р.80-88 
2. Rezaee Zabihollah  Financial Institutions, Valuations, Mergers, and Acquisitions: The Fair 

Value Approach / Rezaee Z. - John Wiley & Sons, 2004 - 456 стор. 
3. Податковий Кодекс України, затверджений Верховною Радою України від 19.11.2012 

№2755-17 (зі змінами). – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 
 

208



Метньова А.В. 
аспірант кафедри «Гроші, фінанси і кредит»  

Університет банківської справи Національного банку України, м. Київ 
 

РЕКОМЕНДОВАНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ 
ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ОПЕРАЦІЙ КЛІЄНТІВ БАНКУ 

 
Формальне виконання вимог законодавчих документів страхує банк від 

ризику застосування до нього санкцій, але не гарантує захист від ризику 
залучення до процесів відмивання грошей шляхом використання для цих цілей 
банківських продуктів. Необхідно враховувати, що при проведенні будь-яких 
банківських операцій та укладанні договірних відносин банки зобов'язані 
відповідно до вимог законодавства здійснювати процедури внутрішнього 
контролю з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (далі - легалізація 
кримінальних доходів/фінансування тероризму). 

З точки зору окремого банку проведення аналізу здійснених клієнтами 
фінансових операцій – це один з ключових моментів процесу управління 
ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму, які є 
сукупністю ризиків клієнтів банку та ризику використання послуг банку для 
легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму [3]. 

На теперішній час ані законодавчими документами, ані нормативно-
правовими актами Національного банку України не визначені підходи щодо 
порядку проведення щоквартального аналізу фінансових операцій в банках, 
відсутні основні показники/критерії, не визначені вимоги до автоматизації 
етапів проведення зазначеного аналізу [2]. Тобто, на сьогодні не існує 
структурованої, формалізованої та загальноприйнятої методики, яка б 
регламентувала порядок проведення аналізу фінансових операцій. 

В зв’язку з вищевикладеним, пропонується розглянути наступну 
методику, а також рекомендації до здійснення щоквартального аналізу 
фінансових операцій клієнтів банка. 

Проведення аналізу доцільно здійснювати за допомогою програмного 
забезпечення працівниками: 

- фронт-офісу банку при встановленні ділових відносин з клієнтами (у т.ч. 
в процесі уточнення інформації з питань ідентифікації) шляхом вивчення 
інформації, наданої клієнтами у порядку визначеному внутрішніми 
документами банку, 

- підрозділу фінансового моніторингу банку, шляхом проведення 
щоквартального аналізу фінансових операцій клієнтів (у т.ч. порівняння 
інформації та показників, отриманих за час обслуговування за попередній 
період (квартал, півріччя, рік). 

Аналіз здійснюється наступними етапами. 
1. Необхідно здійснити розрахунок суми кредитових та дебетових 

оборотів грошових коштів (в т.ч. оборотів готівкових коштів в національній та 
іноземних валютах, виражених в гривневому еквіваленті) по всіх рахунках 
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клієнта за звітний квартал. Доцільно проводити аналіз окремо за рахунками, що 
визначені для обліку кредитної заборгованості. 

2. На підставі розрахованих оборотів грошових коштів по рахунках 
клієнта визначається їх приріст (зростання/зменшення) в порівнянні з 
попереднім кварталом. 

3. Формуються групи клієнтів, фінансовим операціям яких доцільно 
приділити підвищену увагу. 

4.  Складаються переліки категорій клієнтів, так званих «підвищеного 
ризику», з метою додаткового аналізу їх фінансових операцій. 

5. Встановлюються причини/обставини, які призвели до: 
 істотного збільшення обороту коштів за рахунками клієнта; 
 збільшення кількості та обсягів готівкових операцій (в т.ч. у 

валюті) за рахунками клієнта; 
 зарахування на рахунок особи значної кількості платежів від 

фізичних осіб на суму, що не перевищує 150 000 грн./ еквівалент в іноземній 
валюті/, у т.ч. через каси відділень банку, якщо діяльність особи не пов’язана з 
наданням послуг населенню, збором обов’язкових та добровільних платежів. 

6. Встановлення відповідності фінансових операцій, що проводить 
клієнт за рахунками, які відкриті в банку, суті діяльності та його фінансовому 
стану.  Ці заходи здійснюються шляхом порівняння інформації, отриманої від 
клієнта (установчі, реєстраційні документи, інформація, зазначена в 
опитувальнику, інші документи, відповідно до яких оцінено його фінансовий 
стан тощо) та фактично здійснених операцій за рахунками. Додатково може 
бути врахована інформація, отримана в ході щоденного перегляду операцій, які 
можуть бути об’єктом фінансового моніторингу. 

Після проведення всіх вищезазначених заходів працівник підрозділу 
фінансового моніторингу, який проводить аналіз, робить висновок про 
відповідність або невідповідність інформації, отриманої в ході аналізу 
фінансових операцій, інформації, наданої клієнтом, та результатам 
попереднього аналізу, і надає відповідальному працівнику за проведення 
фінансового моніторингу  в банку висновки щоквартального аналізу у формі 
звіту.  

Звіт, зокрема, має містити: 
- результати проведеного щоквартального аналізу фінансових 

операцій клієнта щодо їх відповідності фінансовому стану та суті діяльності; 
- перелік клієнтів, фінансові операції яких потребують контролю в 

наступному кварталі; 
- перелік клієнтів, яким за результатами аналізу необхідно внести 

зміни до електронних анкет (змінити рівень ризику та/або характеристику 
фінансового стану) 

1. Невід’ємною та основною частиною забезпечення управління 
ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму є 
проведення щоквартального аналізу фінансових операцій клієнтів, які 
відносяться до певних категорій ризику, з підведенням висновків відносно 
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відповідності фінансових операцій клієнтів щодо їх фінансовому стану та суті 
діяльності з подальшою доцільністю зміни рівня ризику клієнта. 

2. Застосування єдиної методики з визначеними підходами/ 
критеріями проведення щоквартального аналізу фінансових операцій клієнтів 
для всіх банків значно спрощує виконання такого аналізу як для самих банків, 
так і сприяє більш ефективному виконанню функцій банківського нагляду  
інспекторами Національного банку України. 
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КРИЗА КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ 
 
Національні економіки, страждаючи від нестачі кредитування, 

стикаються із значними складнощами при залученні необхідних ресурсів для 
інвестицій та, в кінцевому результаті, мають серйозні перешкоди для 
економічного зростання.  

Економіка України вже давно потерпає від кредитного голоду: через 
нестачу вільних фінансових ресурсів, зростання проблемної заборгованості, та 
зростання ризиків кредитування банки фактично перестали кредитувати 
суб’єкти господарювання в тих обсягах, які необхідні для їх розширеного 
розвитку. За 6 місяців 2012 року кредитні портфелі банків зменшилися на 5 
млрд. грн., а довгострокові кредити підприємств зменшилися на 13 млрд.грн 
[1]. Не дивно, що промислове виробництво вже не лише сповільнюється, а 
вперше за останні роки увійшло у стан рецесії. Якщо у червні 2012 року 
падіння промислового виробництва склало мінус 2,5%, то вже у вересні 
Держкомстат офіційно оголосив про падіння промислового виробництва на 7% 
проти вересня 2011 року [2].  Натомість вкладення банків в цінні папери 
стрімко зростають – за 6 місяців 2012 року банкіри придбали цінних паперів на 
12 млрд. грн. більше, ніж у 2011 році. Звісно, ж ризики кредитування не можна 
порівняти із практично без ризиковим вкладення у казначейські зобов’язання 
під майже 10% річних [1]. Однак від цього страждає недофінансована 
економіка держави, в  яку не поступають інвестиційні ресурси, що повільно 
наближає Україну до чергової кризи. 
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Певна річ, таке різке скорочення кредитування частково може бути 
пояснене факторами попиту. В посткризовій економіці із значними проблемами 
та майбутніми очікуваннями наступної хвилі кризи, попит суб’єктів 
господарювання та домогосподарств на нові кредити є не особливо великим. 
Проте схоже на те, що фактори пропозиції фінансових ресурсів зі сторони 
банків відіграють в даному випадку провідну роль у скороченні кредитування. 
Очевидно, що банки посилили в значній мірі стандарти кредитування, що дуже 
ускладнює отримання позик кредитоспроможними компаніями і може 
призвести до  повномасштабної кредитної кризи в Україні.  Вплив обмеженого 
доступу до фінансування є дуже сильним, особливо під час поточної 
депресивної ситуації в економіці. Суб’єкти господарювання потребують коштів 
для фінансування оборотного капіталу та інвестицій, що є важливою 
передумовою для відновлення економіки 

Отож, зважаючи на ситуацію, що склалася в банківському секторі із 
кредитуванням, та стан національної економіки, що протягом поточного року 
погіршується з кожним місяцем, маємо всі підстави стверджувати про наявність 
кризи кредитування української економіки.  

Кредитна криза - це істотне погіршення доступу реального сектора 
економіки (або його частини) до кредитного ресурсу, у зв'язку із загальним 
скороченням доступності кредитів та/або раптового посилення стандартів 
кредитування чи умов роботи банківського сектору з причин відмінних від 
погіршення кредитоспроможності позичальників [3]. 

Основними причинами, що призвели до кризи кредитування є такі: 
 тривалий період «кредитної експансії», визначальною ознакою якого 

стали дешеві доступні кредити, що привчили до постійного «життя в 
борг»; 

 скорочення обсягу власного капіталу банків в результаті зростання 
кількості проблемних позик; 

 недостатнє рефінансування у формі залучених депозитів та іноземних 
позик; 

 витіснення приватних кредиторів державними запозиченнями для 
покриття зростаючого дефіциту державного бюджету. 
Таким чином, кредитна криза є доволі складним явищем, до якої призвела 

низка комплексних причин, подолати які лише адміністративними методами не 
вдасться.  

Однак, є кілька заходів, які можуть сприяти пом'якшенню проблеми в 
короткостроковій перспективі.  

Перш за все, Україна потребує аналітичних інструментів для оцінки 
пропозиції на кредитному ринку, таких як огляди банківського кредитування, 
що є основним джерелом інформації центральних банків у розвинених країнах 
та країнах, що розвиваються. НБУ повинен запровадити дані інструменти 
якнайшвидше. Основні показники грошово-кредитного ринку, які на сьогодні 
розраховуються Національним банком, не відображають реальної ситуації 
ринку кредитування та не дають змоги оцінити діяльність банків щодо 
формування кредитних портфелів. 
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Наступним кроком до подолання кризи кредитування має стати 
забезпечення достатнього рівня капіталізація банківського сектору, що є 
ключовим фактором кінцевого відновлення кредитування економіки. Суворе 
зобов'язання виконання існуючих вимог до капіталу має бути забезпечено НБУ.  

Варто зазначити, що НБУ вже давно ініціює підвищення вимог до ка-
піталу фінансових установ. Наприклад, 1992 року капітал банку мав бути лише 
$3 тис. У 2006 році НБУ вимагав від місцевих (кооперативних) банків збільши-
ти статутний капітал щонайменше до 1,4 млн. EURO, від регіональних (які 
працюють на території однієї області) — до 4,5 млн. EURO, від 
міжрегіональних — до 17 млн. EURO. Улітку 2008 року НБУ зобов'язав усі без 
винятку банки сформувати капітал на суму, не менш ніж 10 млн. EURO. А 
лише за два роки (влітку 2010-го) НБУ вимагав у банків наростити капітал до 
120 млн. грн. до початку 2012-го (постанова № 273) [4]. Восени 2011 року 
регулятор посилив вимоги до мінімального рівня капіталу банків до 500 млн. 
грн.  

Однак, незважаючи на зобов’язання нарощувати капітал, основою цього 
важеля впливу має стає більш жорсткий контроль за дотриманням банками 
вимог до капіталу зі сторони НБУ. Оскільки розпорядження не підкріплені 
контролем не призводять до покращення ситуації на ринку кредитування. 

Досить вагомий негативний вплив на розвиток кредитного ринку 
справляє обмеження кредитування у іноземній валюті. 

Запровадження обмежень (включно з забороною) на кредитування в 
іноземній валюті повинне бути детально обговорене, після аналізу тих 
факторів, що спричинили фінансову кризу 2008 року. Фактично, заборона 
кредитування в іноземній валюті є основною перепоною для відновлення 
кредитування в короткостроковій перспективі, особливо в кризовому 
середовищі. Банки отримують фінансування переважно в іноземній валюті 
(депозити в іноземній валюті та позики іноземних банків). Оскільки кредити в 
іноземній валюті практично заборонені, цей надлишок ліквідності в іноземній 
валюті може бути використаний лише для кредитування в національній валюті. 
Проте за відсутності розвинутого своп-ринку, цілком природним є те, що банки 
не хочуть та й, з регуляторної точки зору, не мають права брати на себе такі 
суттєві валютні ризики [3]. 

Тому вважаємо, що заборона кредитування в іноземній валюті повинна 
бути знята і варто вжити заходи уникнення кредитування в іноземній валюті, 
такі як встановлення вищих рівнів резервування для таких кредитів.  

Потрібно також вжити заходів для уникнути усунення приватних 
позичальників на користь держави, для чого потрібно розробити програму 
фіскальної консолідації. Разом з тим, держава повинна мінімізувати відтік 
фінансових ресурсів з банківської системи через купівлю державних цінних 
паперів, а спрямувати їх на кредитування національної економіки. Цього можна 
досягти шляхом примусового пропорційного розподілу кредитного портфелю 
комерційних банків, відсоток кредитів юридичним особам в якому мав би 
складати на менше 60%. 
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І останнім кроком у подоланні кредитної кризи має стати виважена 
монетарна політика НБУ, який може активно сприяти усуненню браку 
кредитування. шляхом гарантування стабільності банківського сектору через 
застосування численних макроекономічних інструментів та інструментів 
регуляторної політики. 

Отож, кредитна криза є, насправді, доволі складним явищем, що включає 
низку взаємопов’язаних компонентів і боротися з нею потрібно, 
використовуючи комплекс різносторонніх заходів банківського регулювання, 
монетарної і фіскальної політики. 
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СТАБІЛІЗАЦІЯ КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
Дестабілізація кредитної системи може відбутися на будь-якому рівні, 

будь то національна, регіональних або світова кредитна система. Джерелом 
міжнародної кредитної нестабільності є криза національної кредитної системи. 
Масове банкрутство банків в декількох країнах в сучасних умовах 
малоймовірно, якщо тільки це не викликане погіршенням економічними 
умовами у цілому в регіоні або стало результатом цілеспрямованої 
координованої політики влади цих країн. Тому міжнародного кредитна 
нестабільність зароджується в національній кредитній системі, а потім по 
особистим каналам поширюється на регіон і світове співтовариство. 
Інтернаціоналізація банківських послуг і банківських клієнтів робить 
національну кредитну нестабільність міжнародною. Основний канал, по якому 
нестабільність національної кредитної системи поширюється на регіональну та 
світову, називається каналом загального кредитора. Вразі виникнення 
кредитної нестабільності в одній країні або групі країн кредитор, намагаючись 
збалансувати свій інвестиційний портфель, починає автоматично скорочувати 
кредитування в інших країнах, в яких він тримає свої активи. За своєю сутністю 
міжнародна кредитна криза характеризується зростанням сумнівних і поганих 
боргів в міжнародному кредитному портфелі кредитно-фінансового інституту, 
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збільшенням збитків через переоцінку непокритих позицій на ринках різних 
країн, падінням реальної вартості активів. В результаті погіршується 
платоспроможність кредитних установ, що відображається на зниженні 
здатності ефективного виробництва перерозподіляти міжнародні фінансові 
ресурси.  

Механізм міжнародної кредитних стабілізації включає в себе як 
інституційні, такі операційні інструменти. Головним інститутом, на який лягає 
відповідальність за проведення превентивних заходів в умовах нестабільності 
національної кредитної системи і запобігання поширення кризи на регіони і все 
світове суспільство, є центральний банк. Разом з ним важливу роль відіграють 
міжнародні фінансові організації, уряд, міністерство фінансів і інші економічні 
відомства.  

Суб'єктами, на яких безпосередньо направлено антикризове регулювання, 
є банки та спеціалізовані кредитно-фінансові установи. Не менш важливе 
значення в кредитній стабілізації займають споживачі, вкладники та інші 
власники банківських рахунків. Фактично держава, виконуючи соціальну 
функцію, захищає цю останню групу суб'єктів шляхом вирішення проблем 
банківських потрясінь.  

Система запобігання міжнародної кредитної кризи базується на 
наступних основних елементах: 

1) Обмеження на визначений вид діяльності та операції з певними 
активами. Кожен з представлених елементів розумного управління ставить 
перед собою мету – зниження міжнародного ризику, який бере на себе кредитна 
установа. Високо ризиковані міжнародні фінансові інструменти можуть 
принести банку великі доходи у разі успішного завершення угоди. В іншій 
ситуації виникає імовірність банківської неспроможності і загроза втрати 
вкладниками своїх депозитів. Міжнародні фінансові організації намагаються 
захистити кредитні організації від самих себе, створюючи стимули і механізми 
по страхуванню і зниженню міжнародного ризику. 

2) Розмежування міжнародної кредитної і фінансової діяльності. Спроби 
держави відокремити, так звану типово банківську, від міжнародних операцій з 
цінними паперами, які є прерогативою спеціальних кредитно-фінансових 
установ, існувало давно. Сполучені Штати Америки ще в 1933 році керувалися 
законодавчим актом Гласса-Стігала (GlassSteagall Act) про сепарації 
банківської діяльності та операцій з цінними паперами. Відсторонення банків з 
міжнародних ринків цінних паперів, з одного боку,надає більш упорядковану і 
прозору форму світового фінансового ринку. З іншого сторони, спеціальні 
кредитно-фінансові установи можуть скористатися обмеженням своїх головних 
конкурентів - банків – для підвищення обсягу ризикованих операцій, що 
врешті-решт збільшить уразливість всієї світової кредитної системи. 

3) Обмеження міжнародної конкуренції. Зростання міжнародної 
конкуренції між банками збільшує спокусу для кредитних установ здійснювати 
високо ризиковані міжнародні операції. Дана ситуація наступає через те, що 
з'явилися нові банки і займають частину світового ринку позикових капіталів, а 
це, відповідно, знижує прибуток вже існуючих кредитних організацій і 
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стимулює останніх розширювати коло своєї міжнародної діяльності, беручи 
участь у ризикових операціях. З метою попередження таких подій світові 
кредитні центри вводять певні обмеження для зниження міжнародної 
конкуренції між банками. Наприклад, скорочення або заборона на входження 
іноземних банків в національну кредитну систему, обмеження на розгортання 
мережі філій, встановлення верхніх меж процентних ставок по депозитах і 
кредитах, вимоги до наявності у банків достатнього капіталу.  

4) Система страхування депозитів. Дана система запроваджується в 
кожній країні і запобігає виникненню кредитної нестабільність в національній 
системі. Страхові премії, яку платять кредитні інститути, установлюється 
залежно від якості капіталу і управління банку, причому чим краще ці 
показники, тим нижче премія, і навпаки. І хоча дана система приваблива з 
теоретичної точки зору, на практиці вона стикається з низкою проблем. 
Головним недоліком системи страхування депозитів виступає неможливість 
чіткого визначення ризику, який дійсно бере на себе банк. 

5) Моніторинг міжнародної банківської діяльності. Для цього необхідна 
періодична інформація про міжнародні активи, зобов'язання, доходи, 
дивіденди, власність, валютні операції та інші деталі. Служби, які проводять 
міжнародний банківський моніторинг, повинні оцінювати якість банківських 
позик, класифікувати їх за ступеня ризику і т. д. Ця інформація дозволить 
визначити виконання банками вимог по активам операцій, капіталу і прийняти 
рішення про припинення діяльності банку. Такий захід було проведено в 1996 
році в Новій Зеландії. Щокварталу кожен банк повинен був представити до 
публікації звіт про міжнародну діяльність разом з рейтинговою оцінкою всіх 
міжнародних банківських операцій, отриманої від одного з незалежних 
рейтингових агентств. Примітно, що в випадку, якщо наставало раптове 
банкрутство банку, то з'ясовувалися причини і винні з невідповідністю звіту з 
реально сформованої ситуацією.  

На сучасному етапі можна говорити не тільки про незалежність та 
самодостатність окремих елементів, а й усієї світової кредитної системи. При 
цьому міжнародна кредитна система, пульсом якої є міжнародний кредит, 
вразлива до внутрішніх і зовнішніх протиріч, здатним поширюватися на 
декілька країн і регіонів, які вимагають відповідної стабілізації. 
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СТАБІЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЯК ОСНОВА ДЛЯ 
СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ 

 
Сталий економічний розвиток держави в сучасних умовах набув 

особливого значення, оскільки визнано, що він є основою для покращення 
добробуту суспільства. На економічний розвиток впливає багато факторів, 
проте стабілізації державного бюджету приділяється особлива роль. Для 
детальнішого дослідження даного питання потрібно насамперед розглянути і 
з'ясувати сутність державного бюджету.  

В сучасній літературі немає єдиного підходу до трактування даного 
поняття, тому державний бюджет слід розглядати за такими напрямками: 1) за 
економічним змістом, наприклад В. М. Опарін визначає держбюджет як 
сукупність економічних відносин між державою та фізичними особами, щодо 
розподілу і перерозподілу ВВП з метою формування і використання 
централізованого фонду грошових ресурсів, призначених для забезпечення 
виконання державою її функцій [2, с.83]; 2) за матеріальним змістом у  
підручнику «Фінанси» за реакцією С. І. Юрія та В. М. Федосова, бюджет 
розглядають як основний централізований фонд грошових коштів держави, 
акцентують на важливому його значенні поряд з іншими централізованими 
фондами [5, с.156]; 3) за формою державний бюджет – основний фінансовий 
план держави, по відношенню до інших фінансових планів, його показники 
тісно взаємопов’язані по вертикальній структурі, адже структура бюджету 
відповідає бюджетному устрою держави. Призначення державного бюджету 
полягає у регулюванні розподілу і перерозподілу ВВП з метою забезпечення 
грошовими коштами потреб на соціальний та економічний розвиток в державі. 

Розглянувши сутність та призначення державного бюджету, слід 
зазначити, що саме його стабілізація буде сприяти економічному зростанню, і 
як наслідок підвищенню якості життя громадян. Основними причинами 
дестабілізації державного бюджету є: неефективні  й  негнучкі  видатки; слабке 
управління державним боргом; неефективний  фіскальний  менеджмент; 
обмеження бюджетного планування річним терміном;  непрозорість  державних  
фінансів загалом [3]. Усі ці проблеми мають безпосередній вплив на 
забезпечення сталого розвитку економіки і тому потрібно детальніше вивчати і 
розв’язувати кожну  проблему зокрема. 

Отже, для досягнення поставленої мети - стабілізації державного 
бюджету, потрібно насамперед підвищити ефективність видатків державного 
бюджету. Видатки державного бюджету - це витрати держави на 
загальнодержавному рівні, які спрямовуються на здійснення програм та 
заходів, а також на виконання державою її функцій, передбачених законом про 
держаний бюджет на відповідний рік. За роллю у відтворювальних процесах 
видатки поділяються на поточні та капітальні, проте, на нашу думку, потрібно 
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більшу увагу приділяти саме капітальним видаткам, які пов’язані з розширеним 
відтворенням і фінансуванням інвестиційної та інноваційної діяльності. 
Підвищення ефективності капітальних видатків в майбутньому сприятиме 
покращенню економічного розвитку суспільства. 

Поряд з цим, важливу роль у забезпеченні макроекономічної стабільності 
держави відіграє управління державним боргом. Вирішення даного питання є 
пріоритетним, оскільки держава зі значним державним боргом не може 
впевнено крокувати до сталого економічного розвитку загалом. На даному 
етапі управління державним боргом є слабким і потребує певних дій для 
покращення, і тому Урядом було ухвалено «Середньострокову стратегію 
управління державним боргом на 2012-2014 роки», пріоритетним напрямком 
якої визначено утримання обсягу державного боргу на економічно безпечному 
рівні, за допомогою низки заходів [4]. 

Варто підкреслити також важливість фіскального менеджменту у 
соціально-економічному розвитку держави. В його межах потрібно насамперед 
запровадити середньострокове планування на 3-5 років. Аудит  державних  
фінансів  повинен зосереджуватись не лише  на  фінансових  аспектах, але й на 
самому управлінні державним бюджетом, при цьому не слід механічно 
використовувати зарубіжний досвід, а доцільно враховувати національні 
особливості суспільства, пов’язати аудит з контролем, оскільки дані види 
діяльності не можуть бути відокремленні один від одного. Проте їхня головна 
відмінність полягає в тому, що контроль – це інструмент держави, а аудит – це 
інструмент суспільства, за допомогою якого воно бере участь в управлінні 
суспільними фінансами.  

Проблематика прозорості дій влади на усіх рівнях сьогодні особливо 
актуальна, оскільки прозорість – основна умова відкритості рішень владних 
структур, а також довіри зі сторони громадян. Для вирішення даного питання 
Урядом було ухвалено Концепцію державної цільової програми створення та 
розвитку інтегрованої інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет» 
[1], проте на сьогоднішній день дана концепція так і не затверджена. На нашу 
думку. прозорість і відкритість державних фінансів і зокрема державного 
бюджету України формуватиме у громадськості усвідомлення значущості їх 
ролі у процесі управління на державному рівні, а зі сторони держави сприятиме 
підвищенню відповідальності за рівень ефективності використання бюджетних 
коштів. 

Таким чином вирішення вище зазначених проблем сприятиме стабілізації 
державного бюджету. Державний бюджет є важливим інструментом 
економічного розвитку держави в умовах ринкових трансформацій. Він впливає 
на економічне життя суспільства, та безпосередньо торкається інтересів усіх 
його членів. Вирішення проблем стабілізації державного бюджету сприятиме 
створенню умов для сталого розвитку країни і  покращенню життя громадян. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В 
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 
Трансформаційні процеси, що тривають в економіці України, вносять 

постійні корективи в умови перебігу і вимоги до формування інвестиційного 
процесу вітчизняних підприємств. За останні роки суттєві зміни відбулися як у 
можливостях фінансування інвестицій, так і в їхньому спрямуванні.  

Одним з найбільш важливих для успішності підприємства видів 
діяльності безумовно є реалізація інвестиційної діяльності, оскільки вона є 
основою якісних зсувів, що мають місце у сучасній економіці. Можна сказати, 
що інвестиційна діяльність набула характеру центрального соціально-
економічного процесу в індустріально розвинених країнах. Більшість 
інвестиційних проектів є досить дорогими і як правило, підприємство обмежене 
у їх виборі, а прорахунки та затримки можуть мати фатальні для підприємства 
наслідки. І саме тому актуальним є питання якісного управління 
інвестиційними процесами та всього комплексу заходів, що пов’язані з ним для 
забезпечення своєчасного та ефективного виконання саме тих проектів, які 
принесуть підприємству найбільші прибутки або конкурентні переваги. 

Широке коло питань, пов’язаних з проблеми управління інвестиційним 
процесом та пошуком пріоритетних напрямків підвищення його ефективності, 
розглянуто у працях зарубіжних і вітчизняних вчених: В. Базилевича, Г. 
Башнянина, В. Беренса, І. Бланка, Є. Бойка, Л. Дж. Гітмана, А. Гойка, М. 
Джонка, А. Дуки, В. Євтушевського, Я. Єлейка, Я. Крупки, В. Лещука, Г. 
Маховікової, Т. Овчаренко, А. Пересади, К. Рейлі, П. Рогожина, Д. Черваньова, 
У. Шарпа, В. Шевчука та ін. 

Метою дослідження є узагальнення теоретико-методичних основ 
формування інвестиційного процесу в умовах глобалізації. 
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Методичну основу дослідження склали загальні висновки і положення 
економічної теорії, комплексний, системний підхід до визначення структури 
взаємопов’язаних компонентів і елементів інвестиційного процесу, що 
складають єдине ціле, логічне професійне узагальнення. 

Забезпечення високих темпів економічного розвитку підприємства та 
його ефективна діяльність у довготерміновій перспективі, а також підвищення 
конкурентоспроможності за умов переходу до ринкової економіки значною 
мірою визначаються рівнем інвестиційної активності та масштабами 
інвестиційної діяльності підприємства, які у свою чергу залежать від 
ефективності механізму управління цією діяльністю. 

Здійснення підприємством інвестиційної діяльності неможливе без 
знання теорії і практики прийняття управлінських рішень у галузі розробки 
ефективних її напрямків, ретельної експертизи окремих об'єктів можливого 
інвестування, формування оптимально збалансованого інвестиційного 
портфеля. 

Механізм організації інвестиційного процесу становить систему основних 
складових, що регулюють дії розробки та реалізації інвестиційних рішень 
підприємства. До структури цього механізму входять ринковий механізм 
саморегулювання та ціноутворення на основі попиту і пропозиції на 
інвестиційних ринках; державне нормативно-правове регулювання 
інвестиційної діяльності; внутрішній механізм регулювання інвестиційної 
діяльності підприємства (за окремими напрямками інвестування регулювання 
здійснюється за допомогою розробленої інвестиційної стратегії та цільової 
інвестиційної політики, внутрішніх нормативів та вимог до інвестиційної 
діяльності за окремими її аспектами); система конкретних методів управління, 
за допомогою яких передбачається досягнення конкретних результатів 
інвестиційної діяльності. 

Ефективний механізм організації інвестиційного процесу дає змогу з 
максимальною швидкістю досягти поставлених цілей та вирішити основні 
завдання розвитку економіки підприємства, сприяє результативному 
виконанню конкретних функцій управління інвестиційною діяльністю, повна і 
послідовна практична реалізація яких є надійною запорукою активної 
інвестиційної політики та ефективної господарської діяльності підприємства.  

Отже, відповідно до поставлених завдань діяльності компанії 
визначаються такі основні функції організації інвестиційного процесу: 

 прогнозування і планування інвестиційного процесу; 
 формування портфеля реальних та фінансових інвестицій; 
 реалізація інвестиційного процесу. 
Найбільш характерними стадіями інвестиційного процесу є наступні: 

мотивація інвестиційної діяльності, прогнозування і програмування інвестицій, 
обґрунтування доцільності інвестицій, страхування інвестицій, державне 
регулювання інвестиційного процесу, планування інвестицій, фінансування 
інвестиційного процесу, проектування і ціноутворення, забезпечення інвестицій 
матеріально-технічними ресурсами, освоєння інвестицій, підготовка до 
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виробництва продукції, попередня здача і приймання в експлуатацію, кінцева 
здача об’єкта в експлуатацію.  

Зазвичай інвестиційний процес розпочинається з мотивації інвестиційної 
діяльності. Основним мотивом такої діяльності може бути надлишок певних 
коштів у суб’єкта господарювання або приватної особи, яких не влаштовують 
відсотки за банківськими депозитами. Інвестор, що є власником цих 
нагромаджень (збережень), прагне придбати на інвестиційному ринку фінансові 
активи або інвестиційні товари (реальні активи), тобто вкласти капітал.  

Тільки мотивів займатися інвестиційною діяльністю ще замало, щоб 
опанувати якийсь певний інвестиційний проект. Як правило, власникові 
нагромаджень дуже важко зупинитися на якомусь конкретному проекті, 
оскільки у нього немає впевненості в тому, що інвестиції принесуть прибуток, 
крім того, вони взагалі можуть бути втрачені. 

Як правило, для здійснення інвестиційного процесу, інвестору не 
вистачає власних коштів і він прагне одержати позичковий, або залучений 
капітал, тобто використати, крім власних, інші джерела фінансування. 
Визначення джерел фінансування (інвестиційних ресурсів), обґрунтування їх 
структури передує інвестуванню, воно необхідне для переконання і залучення 
до проекту інших учасників інвестиційного процесу.  

Ресурсне забезпечення проекту здійснюється також за допомогою інших 
учасників інвестиційної діяльності, як правило, на контрактних засадах. 

Таким чином, узагальнено основи здійснення інвестиційного процесу. 
Підкреслено, що обмеженість інвестиційних ресурсів, їх недостатність та 
проблеми із залученням зумовлюють необхідність дослідження питань, 
пов’язаних з підвищенням ефективності використання цих ресурсів як однієї з 
умов розвитку підприємства. Існуюча соціально-економічна ситуація в Україні 
може бути вирішена лише завдяки загальній довгостроковій інвестиційній 
активності. Управління інвестуванням суттєво змінилось у напрямку 
децентралізації формування ресурсів та їх вкладення. Назване вище потребує 
дподальшого ослідження глибини та результатів кризи інвестиційного процесу, 
теоретичного, методичного і практичного осмислення його змісту, джерел 
формування, напрямків якісного і кількісного розвитку, оцінки дисбалансу з 
метою інтеграції у світове господарство.  

Література 
1. Базилевич В.Д. Посилення ролі фінансів у трансформаціи�ніи� економіці / В.Д. 

Базилевич // Фінанси Украі�ни. – 2005. – No5.–С.5–10. 
2. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. - К.: МП «ИТЕМ ЛТД», «Юнайтед Лондон 

Трейд Лимитед», 1995. – 325 с. 
3. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту: Підруч.: Пер. з англ.. – К.:Молодь, 

2005. – 1000 с. 
4. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг: Пер. с нем. - М.: Высш. шк., 2005. – 

340 с 
5. Матвієнко П.В. Покращення інвестиціи�ного клімату – пріоритетне завдання 

державного управління // Інвестиціі�: практика та досвід. – 2007. – No 1. – С. 10 
6. Пошуків В. Фінансові проблеми стабілізації української економіки // Економіка 

України. – 2007. – №1. – С.7–10. 
7. Соколовська О.О. Вдосконалення функ- ціонування фінансового механізму підп- 

221



риємства / О.О. Соколовська // Держава та регіони. Серія: економіка та підприє- 
мництво. – 2007.– No 3. – С. 83–86. 
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ГРОШОВІ ПОТОКИ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА: ПРОБЛЕМИ 
ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ 

 
Основне завдання Державної казначейської служби – організація та 

проведення касового виконання бюджетів та оперативне управління 
бюджетними коштами. З метою підвищення ефективності управління 
бюджетними коштами органи державної казначейської служби здійснюють 
«моніторинг і аналіз інформації про проведення операцій з бюджетними 
коштами, оперативне прогнозування та касове планування надходження на 
єдиний казначейський рахунок та здійснення видатків, коригування прогнозних 
і планових показників із урахуванням фактичних даних про надходження і 
витрачання бюджетних коштів» [2, с. 234]. Тобто, держказначейство значну 
увагу приділяє управлінню грошовими потоками держави. На сьогодні, цей 
процес не можна назвати досконалим, про що свідчать, наприклад, касові 
розриви які періодично виникають на казначейських рахунках. 

Для підвищення оперативності та ефективності управління бюджетними 
коштами необхідно подальше удосконалення методів й технологій, 
використовуваних органами державної казначейської служби, що в свою чергу 
потребує подальших теоретичних досліджень. 

Однією з проблем,  яка потребує уваги науковців - є чітке розмежування 
таких термінів, як «бюджетні потоки», «фінансові потоки» та  «грошові 
потоки» стосовно державного казначейства. Слід зауважити, що на тепер немає 
чітко визначеного поняття «грошові потоки державного казначейства», сам 
термін широко вживається як в навчальній і науковій літературі так й на 
практиці, та досить часто ототожнюється з термінами «бюджетні потоки» та 
«фінансові потоки». 

З метою рівномірного та безперебійного фінансування бюджетної сфери 
органи Державної казначейської служби проводять щоденний моніторинг 
надходження та витрачання грошових коштів, здійснюють аналіз та контроль за 
їх рухом, приймають участь в прогнозуванні та плануванні бюджетних 
показників. Характерною рисою казначейської системи касового виконання 
бюджетів є досить складна структура грошових потоків. Для удосконалення 
управління бюджетними коштами, на мій погляд, необхідно розробити 
класифікацію грошових потоків державного казначейства за різними ознаками. 

Визначення всіх можливих класифікаційних ознак завдання досить 
складне та потребує системних досліджень. Основними ознаками за якими 
необхідно класифікувати грошові потоки, та які можуть викликати практичний 
інтерес, вважаю наступні: 
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1. Направленість потоку: (вхідні (надходження коштів) та вихідні 
(видатки)). 

2. За рівнями бюджету: (грошові кошти державного та місцевих 
бюджетів). 

3.  За рівнем достатності: (недостатній (дефіцитний) та надлишковий). 
4. За стабільністю: (регулярний та нерегулярний, рівномірний та 

нерівномірний).  
Запровадження обґрунтованої класифікації грошових потоків дозволить 

більш чітко систематизувати статистичні та аналітичні дані про рух бюджетних 
коштів  в процесі  виконання бюджетів усіх рівнів, підвисити якість звітних та 
аналітичних документів органів державної казначейської служби. 
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ДИСБАЛАНСИ В ЄВРОЗОНІ: УРОКИ АНТИКРИЗОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ 
 

Сучасна криза в Єврозоні має системно-інституційний характер та 
викликана відсутністю ефективних наднаціональних і національних механізмів 
регулювання. Її подолання країнами-членами ЄС трансформувалося у 
необхідність пошуку рецептів для виходу з економічної рецесії та дозволяє 
виявити наслідки економічної політики, враховуючи минулий досвід. По-
перше, нинішня криза чітко демонструє той факт, що валютні зони не 
вирішують проблем платіжного балансу. Проблеми, що наразі спіткали країни 
Єврозони, трапляються не вперше. У часи глобальних дисбалансів і валютної 
нестабільності на початку 1980 рр., окремі економісти припускали, що 
зумовлена незбалансованими платіжними балансами нестабільність обмінного 
курсу може бути вирішена за рахунок поділу світу на незалежні валютні зони [l, 
с. 78]. Втім, запровадження євро не стало запорукою стабільності, як 
передбачали прихильники подібної системи, навіть в межах самої Єврозони. 
Наразі ж експерти визнають [3], що дисбаланси всередині Європейського 
економічного співтовариства (ЄЕС), не були усунені, та, із введенням єдиної 
валюти, лише загострилися. 

У світлі кризи, повертаючись до дебатів між «економістами» та 
«структуралістами» щодо засобів трансформації ЄЕС у єдину ринкову 
економічну зону, сумнівними видаються твердження останніх про необхідність 
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створення спільних європейських структур. Цей аргумент, попри суттєві 
відмінності в показниках економічного розвитку країн ЄС, був вирішальним 
при імплементації спільної сільськогосподарської політики та запровадженні 
єдиної валюти. Натомість, на думку перших, спільні інститути могли з’явитися 
лише унаслідок всебічного ендогенного процесу економічної конвергенції. 
Запровадження єдиної валюти повинно було стати завершенням повної 
європейської економічної інтеграції [2]. Втім, з позицій окремих експертів, за 
сучасних обставин у зоні євро, пропозиції структуралістів могли б бути цілком 
слушними зі створенням таких спільних інститутів ЄС, як департамент 
облігацій чи фінансів, або система банківського регулювання [3]. 

Нинішня криза у зоні євро ставить під сумнів існування компромісу між 
Францією та Німеччиною щодо політики конвергенції. Старий механізм 
регулювання валютних курсів був розроблений для усунення труднощів, 
викликаних спекулятивними потоками капіталу в наслідок відмінностей у 
політиці, економічному зростанні та рівнях інфляції в провідних європейських 
країнах, зокрема, Італії, Франції та Німеччині [2]. Остаточна структура 
механізму регулювання валютних курсів стала наслідком компромісу між 
Францією та Німеччиною, а наявні проблеми планувалося розв’язати шляхом 
запровадження спільної валютної одиниці ЕКЮ. Утім, даний механізм істотно 
звужував гнучкість політики та вплив окремих його учасників (зокрема 
Франції) на прийняття спільних рішень. 

Наступна теза, варта уваги при пошуку рішень проблем в зоні євро, 
полягає у тому, що конкуренція знижує інфляцію, але не забезпечує зростання 
й конвергенцію. Створення більш інтегрованого єдиного ринку й Економічного 
та валютного союзу (ЕВС) було спробою відреагувати на низькі темпи 
зростання та конвергенції за допомогою політики, спрямованої на 
стимулювання пропозиції. Наприкінці 1980-х рр. очікувалося , що в результаті 
структурних змін щодо відкриття кордонів і зростання конкуренції в рамках 
Співтовариства, сукупний дохід ЄEC збільшиться мінімум на 5%. Фактично ж, 
середні темпи зростання в ЄС продовжували скорочуватися з 3,2% протягом 
1970-х до 2,25% у 1980-х рр., й 2% у 1990 році. Тим не менш, завдяки єдиному 
ринку вдалося приборкати темпи інфляції з понад 10% у 1970-80-х рр. до 2% у 
1990 році [2]. Разом з тим, таке скорочення відбулося і в країнах, що не є 
учасниками ЄЕС, і необов’язково пов'язане з посиленням конкуренції. 

Беззаперечним є той факт, що єдина валюта не усуває необхідності 
внутрішніх змін. Створення валютного союзу було необхідним логічним 
доповненням спільного ринку для гарантій того, що зміни обмінного курсу не 
спотворюють відносні зміни продуктивності і конкурентоспроможності країни 
на внутрішньому ринку. Тим не менше, існування валютного союзу не усунуло 
політичні та економічні розбіжності. Без доцільного регулювання обмінного 
курсу інші держави-члени зіткнулися з перспективою примусового скорочення 
внутрішнього рівня заробітної плати та внутрішньої купівельної спроможності 
з одного боку, а з іншого – з необхідністю компенсувати втрати від продажів 
вітчизняних виробників і збереження економічного зростання й зайнятості 
через реалізацію відповідної податково-бюджетної політики (попри тривале 
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зниження відносної продуктивності та конкурентоспроможності). Крім того, 
загальна відсоткова ставка, яка для багатьох країн була занадто низькою, 
посилила ці проблеми і призвела до фінансування урядів зі зростаючим 
дефіцитом банками країн з низьким його рівнем [3]. Усе це, в кінцевому 
підсумку спричинило ще більші відмінності у рівні державного боргу, 
зростання і податкових надходжень, які були однією з основних причин 
боргової кризи, що загрожує існуванню євро.  

Насамкінець, вирішення проблем Єврозони, на нашу думку, не зводиться 
суто до поглиблення політичної інтеграції ЄС. Типовою реакцією самітів ЄС на 
кожне наступне зростання відсоткових спредів у країнах з високим рівнем 
державного боргу є пропозиція інтенсифікації європейської інтеграції шляхом 
створення відповідних політичних чи економічних інститутів. За таких 
обставин, позитивний вплив на ринки триває все менше, лише провокуючи 
розгортання нової кризи. Серед пропозицій щодо подолання нинішньої кризи є 
і створення спільного фінансового органу, як, наприклад, наднаціональне 
казначейство, і випуск спільних боргових інструментів. Втім, жодна із цих 
пропозицій не спрямована на вирішення короткострокової проблеми, а саме – 
неспроможності окремих країн-членів ЄС врегулювати питання державного 
боргу. Вирішення даної проблеми виявляється можливим за умови готовності 
окремих країн-членів мати дефіцит державного бюджету, що дозволить країнам 
із високим рівнем заборгованості досягти його профіциту. Це фактично означає 
перекладання боргового тягаря із однієї країни на іншу. Таким чином, виникає 
парадоксальна ситуація, за якої  існування євро та рефінансування державного 
боргу вимагає профіциту державного бюджету у межах всієї системи, а 
зовнішньоторговельний профіцит є можливим за умови, що єдине казначейство 
ЄС здатне обслуговувати дефіцит бюджету. Отже, вирішення проблем зони 
євро полягає не стільки в інтенсифікації політичної інтеграції, скільки у 
розширенні можливостей нової фінансової установи або Європейської Комісії, 
що дозволило б останній мати бюджетний дефіцит, який би стимулював 
відповідний профіцит у країнах з високим показником державної 
заборгованості на рівні достатньому для обслуговування та погашення боргу, 
що не рефінансується ринком. 
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ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ДОВІРИ ДО БАНКІВСЬКОЇ 
СИСТЕМИ 

 
Довіра до банківської системи країни є одним з найважливіших факторів 

її розвитку та функціонування, а також своєрідним індикатором попиту на 
банківські послуги.  

 Таким чином, основними передумовами формування довіри до 
банківської системи є її стабільність, ліквідність, надійність, стійкість та 
ефективність (див. рис.1).  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Рис. 1. Передумови формування довіри до банківської системи 

Під стабільністю банківської системи ми розуміємо її здатність 
протистояти зовнішнім та внутрішнім впливам, зберігаючи стійку рівновагу і 
надійність протягом часу [1, с.78]. 

Стабільна банківська система дає потужний поштовх для формування 
високого рівня довіри, оскільки створює підґрунтя для стрімкого економічного 
зростання, забезпечує безперебійне функціонування платіжної системи, 
стимулює до заощадження коштів, інвестиційних вкладень в економіку та, в 
кінцевому підсумку, сприяє розвитку фінансового посередництва.  

Стійкість – це динамічний стан, який характеризує банківську систему з 
позиції її позитивного розвитку (у той час як стабільність акцентує увагу на 
збереженні постійності) [2, с.44].  

Стійке функціонування банківської системи дозволяє підтримувати та 
нарощувати попередньо сформований рівень довіри, а також спонукає ринок 
користуватися банківськими послугами.  

Якщо говорити про стійкість на мікрорівні (тобто, маючи на увазі 
стійкість конкретної банківської установи), необхідно зазначити, що банк, який 
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динамічно розвивається і у тривалому періоді є фінансово стійким, створює 
імідж надійного, соціально- та економічно-важливого для ринку банку. Такий 
імідж дозволяє банківській установі підвищити довіру на різних рівнях та 
отримати додаткові можливості для подальшого позитивного розвитку (див. 
рис. 2): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Додаткові можливості стійкої банківської установи 
Джерело: власна розробка автора 
 

Щодо ефективності функціонування банківської системи, то вона 
визначається двома основними аспектами: прибутковістю діяльності та 
досягненням соціального ефекту, який полягає у зростанні 
конкурентоспроможності банківського сектору на міжнародному фінансовому 
ринку, залученню іноземних інвестицій; гармонізації стосунків між владою, 
бізнесом (у вигляді банківських структур) та суспільством; поступовому 
вирішенню багатьох соціальних проблем шляхом синергії банківського 
сектору, влади та громадських організацій. 

Саме рівень економічної результативності функціонування банків слугує 
матеріальною і фінансовою базою розв’язання будь-яких соціальних проблем і, 
таким чином, створює основу для формування та зміцнення довіри до 
банківської системи. 

Вагоме місце у процесі формування довіри до банківської системи слід 
надати ліквідності – забезпеченні своєчасності, повноти і безперервності 
виконання всіх грошових зобов’язань банківської системи та достатності 
коштів відповідно до потреб розвитку економіки [3, с. 7]. 

Варто зазначити, що оптимальний рівень банківської ліквідності є 
передумовою належного виконання своїх функцій як окремим банком, так і 
банківською системою в цілому. 
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Зокрема, на мікрорівні низька ліквідність негативно впливає на 
формування та підтримання довіри до банку, що спричиняє втрату бази 
клієнтів, ускладнює залучення депозитних ресурсів і доступ до зовнішніх 
джерел фінансування та погіршує платоспроможність. Внаслідок цього 
неминуче виникають фінансові проблеми, знижується прибутковість банку та 
ефективність його діяльності. 

Більше того, проблеми з ліквідністю можуть перерости у кризу ліквідності, 
банкрутство та припинення діяльності банку з усіма негативними наслідками 
для його вкладників, акціонерів та клієнтів. Враховуючи характер тісних 
взаємозв’язків між банками, через ефект доміно криза ліквідності одного банку 
може поширитися на інші банки, створюючи загрозу дестабілізації та втрати 
довіри до всієї банківської системи країни. 

З іншого боку, надлишкова ліквідність також має негативний вплив на 
довіру та рентабельність банківської діяльності, оскільки свідчить про 
неефективність банківського менеджменту та неспроможність ефективно 
розпоряджатися вільними ресурсами.  

На нашу думку, джерелом довіри, якщо говорити про конкретний банк, 
виступає також його надійність. У свою чергу, надійним можна вважати такий 
банк, діяльність якого реалізує інтереси конкретного суб’єкта економіки. 

Так, основними критеріями надійності банку, а отже, і передумовами 
формування високого рівня довіри до нього, будуть своєчасне виконання 
зобов’язань перед клієнтами, персоналом, акціонерами, центральним банком, 
державою та міжнародними організаціями. 

Таким чином, банківська установа, до якої ставляться з довірою, створює 
сприятливе зовнішнє середовище, тобто не вступає в конфліктні відносини з 
державою і суспільством, так як своєчасно і в повному обсязі сплачує податки в 
бюджет, заробітну плату – працівникам, дивіденди – акціонерам; повертає 
позичені кошти своїм кредиторам і бере активну участь в інвестиційних 
процесах в країні. 
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СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЙНОГО АПАРАТУ УПРАВЛІННЯ 

ЗАЛУЧЕНИМИ РЕСУРСАМИ БАНКУ 
 

На сьогодні банківська система України зіткнулася з труднощами 
базового характеру пов’язаними зі скороченням джерел надходження коштів 
залучених від міжнародних фінансових організацій, несвоєчасним поверненням 
наданих кредитів, нестабільністю ресурсної бази банків та погіршенням її 
якості.  

В таких умовах питання якості управління залученими ресурсами в 
банках стають першочерговими. При цьому необхідно звернути увагу на те, що 
якість управління залученими ресурсами в першу чергу залежить від 
правильного визначення сутності основних понять категорійного апарату  щодо 
фінансового менеджменту банку взагалі та  управління залученими ресурсами 
банку зокрема. 

Дослідженню проблематики теоретико-методичних основ фінансового 
менеджменту банку присвячені численні  роботи  провідних зарубіжних і 
вітчизняних науковців, зокрема Важинського Ф.А. [1,с.171-175], Еркеса О. 
[2,с.69-78], Кузнєцової Л.В. [3,с.196-205], Набока Р. [4,с.38-40], Свічинського 
М.М. [5, с.44-48], Черничко Т.В. [6,с.305-309] тощо. 

Завдяки наведеним розробкам набули сучасного наповнення й розвитку 
теорія і практика фінансового менеджменту у банку. В той же час аналіз 
наукових досліджень виявив відсутність на сьогодні єдиного підходу до 
визначення понять фінансового менеджменту банку взагалі та процесу 
управління залученими ресурсами банку (як однієї з складових фінансового 
менеджменту банку). Тому в процесі огляду наукових розробок щодо 
теоретико-методичних основ фінансового менеджменту банку особливої уваги 
заслуговувало визначення поняття «фінансовий менеджмент банку», з’ясування 
його функцій та принципів. Це пояснювалося тим, що: по-перше, залучені 
ресурси є складовою фінансових ресурсів банку; по-друге, в структурі 
фінансових ресурсів банку залученим ресурсам належить понад 50,0%; по-
третє, від ефективності управління залученими ресурсами залежить 
ефективність фінансового менеджменту банку взагалі, його фінансова стійкість, 
фінансовий розвиток тощо. 

Проведене дослідження дозволило встановити, що на сьогодні у 
фінансово-економічної літератури не існує єдиного підходу щодо визначення 
поняття «фінансовий менеджмент банку» та його головної мети . 

У зв’язку з цим кардинально різняться підходи вчених і до визначення  
основних завдань, об’єкта і суб’єкта фінансового менеджменту банку. 
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Рис. 1. Основні поняття щодо управління залученими ресурсами банку 
 
Як відомо ефективність фінансового менеджменту банку забезпечується 

реалізацією ряду принципів. Однак, на сьогодні у фінансово-економічній 
літературі вони трактуються по різному. 

Суб’єкти управління залученими 
ресурсами – власники та менеджери. 

Мета управління 
залученими ресурсами 
банку – забезпечення 
високої ефективності і 

стабільності формування, 
розподілу та використання 
залучених ресурсів банку з 
врахуванням мінливості та 
невизначеності ринкового 

середовища. 

Завдання щодо управління залученими ресурсами 
банку: 
− формування необхідного обсягу залучених 
ресурсів, використання якого сприятиме розвитку 
банку; 
− розподілення та використання залучених ресурсів 
з метою забезпечення ефективності розвитку всіх 
бізнес-процесів у банку та досягнення необхідної 
якості активів; 
− забезпечення оптимального рівня ліквідності та 
платоспроможності банку за умови достатнього 
рівня рентабельності

Об’єкт управління 
залученими ресурсами банку – 

це процес формування, 
розподілу та використання 
залучених ресурсів банку. 

 

Принципи управління залученими 
ресурсами банку  – інтегрованість із загальною 
системою управління банком; комплексний 
характер формування управлінських рішень; 

високий динамізм управління; 
багатоваріантність підходів до розробки 

окремих управлінських рішень; орієнтованість 
на стратегічні цілі розвитку банку. 

Функції управління залученими 
ресурсами банку: планування, 

прогнозування, організація, регулювання, 
координація, облік, аналіз, стимулювання, 

контроль. 

Управління залученими ресурсами банку – система 
принципів, методів, способів, інструментів та прийомів 

щодо формування, розподілу та використання 
залучених ресурсів банку. 
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Фінансовий менеджмент реалізує головну мету і завдання, що стоять 
перед ним, через систему певних функцій. Але підходи науковців до їх 
визначення мають прямо протилежний характер. 

У зв’язку з цим на сьогодні залишаються нез’ясованими поняття 
«управління залученими ресурсами банку», функції та принципи щодо 
здійснення цього процесу. Часто неточність у визначенні понять і категорій 
перешкоджає ефективному формуванню та привільному використанню самого 
механізму управління залученими ресурсами та його інструментарію в 
практичній діяльності банків. 

Дослідження підходів вчених щодо визначення поняття «фінансовий 
менеджмент банку», його головної мети та завдань, об’єкту та суб’єктів, 
функцій та принципів – з одного боку та врахування особливостей залучення 
фінансових ресурсів банку в умовах мінливості та невизначеності ринкового 
середовища – з іншого боку дозволили автору цієї роботи визначити основні 
поняття щодо управління залученими ресурсами банку (рис. 1). 

Впровадження запропонованого підходу щодо визначення основних 
понять щодо управління залученими ресурсами банку в системі фінансового 
менеджменту дозволить забезпечити високу ефективність і стабільність 
формування, розподілу та їх використання; сформувати необхідний їх обсяг; 
забезпечити оптимальний рівень ліквідності та платоспроможності банку за 
умови достатнього рівня його рентабельності тощо. 
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HISTORY OF ACCOUNTING 
 

Accounting has been called «the language of business». Perhaps a better term 
is the «language of financial decisions». The better you understand the language, the 
better you can manage the financial aspects of living. 

Accounting has a long history. Some scholars claim that writing arose in order 
to record accounting information. Account records date back to the ancient 
civilisations of China, Babylonia, Greece, and Egypt. The rulers of these civilisations 
used accounting to keep track of the cost of labour and materials used in building 
structures like the great pyramids. 

Accounting developed further as a result of the information needs of merchants 
in the city-states of Italy during the 1400s. In the commercial climate the monk Luca 
Pacioli, a mathematician and friend of Leonardo da Vinci, published the first known 
description of double-entry book-keeping in 1994. 

The double-entry accounting system – in which for every «debet dare», there is 
a «debet habere» has evolved to the point where it is very much like the present day 
system. Debet dare and debet habere are Latin terms meaning «should give» and 
«should have» respectively. 

The pace of accounting development increased during the Industrial 
Revolution as the economies of developed countries began to mass-produce goods. 
Until that time, merchandise had been priced based on managers hunches about cost, 
but increased competition required merchants to adopt more sophisticated accounting 
system. 

In the nineteenth century, the growth of corporations, especially those in the 
railroad and steel industries, spurred the development of accounting. Corporation 
owners-the stockholders-were no longer necessarily the managers of their business. 
Managers had to create accounting systems to report to the owners how well their 
businesses were doing. 

The role of government has led to still more accounting developments. When 
the federal government started the income tax, accounting supplied the concept of 
«income». Also, government at all levels has assumed expanded roles in health, 
education, labour, and economic planning. To ensure that the information that it uses 
to make decisions is reliable, the government has required strict accountability and 
compliance with standards in the business community. 

Accounting standards may be defined as «…uniform rules for external 
financial reporting applicable either to all or to a certain class of entity». Accounting 
standards may be viewed as a method of resolving potential conflicts of interests 
between the various user groups have different objectives, information needs, and 
capacities for the generation and interpretation of information and, therefore conflicts 
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may arise between groups outside the entity. It is a role of accounting standards to 
attempt to reconcile the conflicts. A number of important issues for the accounting 
profession should be mentioned here. These issues are as follows: 

 Reliability. Accounting information should be reliable in use. 
 Uniformity. The pressure for the standardization of accounting practices is to 

ensure a uniformity of treatment of data and hence an identity of the meaning 
of information. 

 Comparability. Reliability and uniformity are integrated in the notion of 
comparability. 

 Judgment. Accountants say that they should be allowed to exercise some 
judgment in interpreting data. This implies that some variety should be allowed 
for in the procedures available for transforming data into information. 
Accounting practice and financial reporting regulation have shown great 

variety internationally. In recent years there has been growing interest in the 
harmonization of international accounting. Factors which have stimulated the 
movement towards harmonization have included the increasing internationalization 
of business, the importance of multinational companies in the world economy, and 
the development of international capital markets. In 1973 the International 
Accounting Standards Committee (IASC) was established in an attempt to coordinate 
the development of accounting standards internationally. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ 
 

Важливим напрямом реформування бухгалтерського обліку в Україні є 
гармонізація фінансової звітності вітчизняних підприємств з міжнародними 
стандартами.  

Становлення системи ринкових відносин між суб’єктами господарської 
діяльності України, розвиток процесів інтеграції та глобалізації вітчизняної 
економіки, що супроводжуються зміною державної форми власності на 
приватну форму власності, обумовило необхідність впровадження істотних 
змін в систему управління компаніями та економікою загалом, і, як наслідок, 
необхідність перегляду підходів до організації і ведення бухгалтерського обліку 
відповідно до нових економічних умов. 
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Сьогодні відбувається активний розвиток недержавних форм власності та 
різних організаційних форм бізнесу. Разом з цим повинен розвиватися і 
бухгалтерській облік, адаптуючись до реалій господарювання. 

Проблема розвитку бухгалтерського обліку постійно знаходиться в центрі 
уваги багатьох науковців, серед яких слід відзначити Ф. Бутинця, С. Голова,  Г. 
Кірейцева, А. Кузьмінського, М., В. Лінника, С. Николаєву, П. Саблука, В. 
Сопка, М. Чумаченка, В. Швеця та інших. Кожен з них має свою особисту 
точку зору на перспективу розвитку напрямів регламентації та реформування 
бухгалтерського обліку. 

Зокрема Ф.Бутинець вважає, що „...за тривалий час псевдо реформ обліку 
Україна практично втратила колишній бухгалтерський облік, кадри, які 
розуміли значення і роль теорії та практики обліку, його сутність і функції в 
частині збереження майна власника, надання інформації для управління, 
правильності обчислення фінансового результату діяльності” [1, с. 111]. 

Н. Малюга стверджує, що актуальність розробки Концепції розвитку 
бухгалтерського обліку в Україні зумовлена низкою об’єктивних причин: 

- по-перше, така концепція має стати основою для вирішення актуальних 
проблем бухгалтерського обліку. Досвід суб’єктів господарювання різних видів 
економічної діяльності в Україні показує, що ігнорування концептуальних 
основ – незалежно від того, яку вони мають назву: філософські основи, 
методологічний підхід тощо – не є нездоланною перепоною, проте суттєво 
ускладнює і уповільнює вирішення конкретних проблем; 

- по-друге, концепція бухгалтерського обліку має стати серйозним 
підґрунтям для керівників і власників підприємств при розробці перспективних 
програм їх розвитку в умовах жорсткої конкуренції, а для  державних органів і 
громадських організацій – при нормативному регулюванні бухгалтерського 
обліку; 

- по-третє, не можна не враховувати такі чинники, як створення деякої 
„психологічної комфортності” у бухгалтерів у зв’язку з формуванням цілісної 
картини системи бухгалтерського обліку в Україні, а також удосконалення 
бухгалтерської освіти [4, с. 465]. 

В. Моссаковський вважає, що така Концепція має складатися з двох 
частин. У першій частині слід сформулювати бачення стану обліку, який би 
відповідав вимогам сьогодення, а у другій – основні етапи, які мають бути 
виконані, щоб отримати бажаний результат. Він пропонує в таку Концепцію 
внести: 

- побудова управлінського обліку передбачає залишити у країні систему 
обліку витрат, яка органічно вписується в систему бухгалтерського обліку, 
розробити методичні рекомендації з планування, визначення центрів 
відповідальності та обліку витрат, системи контролю й стимулювання 
виконавців тощо; 

- побудова аудиторської діяльності має на меті посилити контроль з боку 
керівних органів щодо обґрунтованості аудиторських внесків, доручити 
Аудиторській палаті України перевірку обґрунтованості визначення плати за 
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аудит, які встановлюють окремі аудиторські фірми і приватні аудитори при 
обслуговуванні клієнтів тощо; 

- підвищення рівня кваліфікації спеціалістів з бухгалтерського обліку, що 
включає створення при державному комітеті з бухгалтерського обліку 
спеціальну комісію для здійснення контрольних перевірок організації 
навчального процесу в навчальних закладах, підготовки якісних навчальних 
посібників, організації навчальних лабораторій, створення навчальних закладів 
(факультетів) з підвищення кваліфікації викладачів бухгалтерського обліку 
тощо [5, с. 18-25]. 

Треба відмітити, що серед українських вчених немає єдиної думки щодо 
наповнення Концепції розвитку бухгалтерського обліку, що в деякій мірі 
уповільнює її розробку. Так, на відміну від С. Голова, більшість науковців 
схиляється до думки про необхідність уніфікації звітної інформації. Ф.Бутинець 
один із висновків своєї монографії сформулював так: „...порівнянність, 
зіставність, аналітичність, якість і універсальність – набуття цих характеристик 
інформацією, яка отримується на виході з системи бухгалтерського обліку, 
тобто ведення його за єдиними стандартами в межах країни” [1, с. 429-430]. 
Крім того, якщо провести диференціацію вимог до фінансової звітності і її 
реуніфікацію, то не виконуватимуться зовнішні функції бухгалтерського 
обліку, до яких Г. Кірейцев   відніс науково-пізнавальну, контрольну, 
інформаційну, мотивуючу, прогностичну, регулюючу, функцію правового 
захисту суб’єктів господарювання [3, с. 12].  

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

Аудит розрахункових операцій виявляє правомірність розрахункових 
операцій і дотримання розрахункової дисципліни згідно з інструкціями та 
іншими нормативними документами НБУ. 

Завданням аудиту є функції запобіжного, оперативного, 
післяопераційного і стратегічного видів фінансово-господарського контролю, 
що особливо важливо в умовах недосконалості законодавчої бази з 
оподаткування. 

Обов'язком аудиторів є перевірка системи контролю, яка скерована на 
розробку політики банку в межах чинного законодавства для досягнення його 
програмних цілей, а також оцінки економічності й ефективності операцій 
банку. Для цього аудит вивчає систему контролю за активами і пасивами банку, 
аналізує ситуації ризику і заходи щодо запобігання банкрутства, варіанти 
інвестиційної політики банку, форми впровадження найбільш економічно 
доцільних нетрадиційних послуг (лізингових, факторингових і трастових). 

У процесі перевірки з'ясовується дотримання: 
- визначеного порядку відкриття і закриття рахунків клієнтів у банку; 
- встановлених лімітів залишку грошей в касі клієнтами; 
- запровадженого порядку розрахункового обслуговування згідно з 

укладеною з клієнтом угодою; 
- розрахункової дисципліни за рахунками (розрахунковими, поточними, 

бюджетними, валютними, кореспондентському); 
- законодавства щодо здійснення безготівкових розрахунків [1, с.402].  

Аудитором перевіряється:  
1. Обгрунтованість відкриття і правильність ведення розрахункових, 

поточних бюджетних рахунків і валютних рахунків резидентів і нерезидентів, 
при цьому повинно бути встановлено: 

- достовірність і повнота документів, необхідних для відкриття 
розрахункових поточних, бюджетних і валютних рахунків; 

- правильність реєстрації рахунків, що відкриваються; 
- задовільні умови зберігання юридичних справ клієнтів; 
- відповідність порядку відкриття і ведення розрахункових, поточних, 

бюджетних рахунків згідно плану рахунків бухгалтерського обліку і 
вказівок щодо його застосування; 

- дотримання вимог законодавства щодо відкриття і закриття 
розрахункових, поточних, бюджетних і валютних рахунків. 
2. Дотримання правил здійснення безготівкових розрахунків (платіжними 

дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями, гарантійними дорученнями, 
чеками, векселями) при цьому повинно бути встановлено дотримання правил, 
передбачених нормативними документами НБУ, а саме: 
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- оформлення документів; 
- умов; 
- строків розрахунків; 
- наявності грошей на рахунках платників; 
- розв'язання суперечок і конфліктних ситуацій. 

3. Стан дебіторської і кредиторської заборгованості банку, тобто: 
- строки виникнення; 
- причини непогашення або відшкодування; 
- своєчасність нарахування податку в бюджет з простроченої 

кредиторської заборгованості; 
- наявність сумнівної заборгованості. 

4. Оцінка обліку розрахункових операцій, при цьому повинно бути 
встановлено: 

 правильність відображення в обліку розрахункових операцій; 
 черговість платежів; 
 дотримання цільового призначення; 
 законність розрахунків. 

Досвід свідчить, що найбільш типовими помилками, що виникають у 
процесі аудиту розрахункових операцій, є: 

 неповна комплектація юридичних справ клієнтів (відсутність довідок про 
взяття на облік у державній податковій адміністрації, відсутність 
нотаріально завіреного свідоцтва про реєстрацію тощо); 

 порушення черговості платежів; 
 порушення ліміту видачі готівки з рахунків клієнтів; 
 виправлення в розрахункових документах; 
 несвоєчасність розрахунків за поданими клієнтами платіжних дорученнях 

та інші порушення розрахунково-платіжної дисципліни. 
Отже, аудит здійснюється на попередній стадії виконання комерційної, 

технологічної або фінансової угоди, в процесі її проходження і після 
завершення дає експертну науково обгрунтовану оцінку господарським 
операціям і процесам, що не є функцією внутрішньогосподарського контролю 
або ревізійної комісії Правління банку [2, с.328]. 
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СИСТЕМА БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 
Кожне підприємство складається із окремих груп, які в сукупності 

окремих підрозділів. Ці підрозділи виконують тільки ті функцією,   для яких   
вони   передбачені. Важливим підрозділом будь-якого підприємства є 
бухгалтерія, яка здійснює облік господарських коштів і інших об'єктів обліку 
підприємства. 

Також  функцією  бухгалтерії  є  аналіз   фінансового   стану 
підприємства, який показує за якими  напрямками  потрібно  вести  роботу, щоб 
покращити його.  Бухгалтерія  також  повинна  слідкувати за  точними  і 
своєчасними виплатами податків і  грошових  зообов'язань.  Вести точний  
документальний  облік для надання звітності до контролюючих органів. 

На сучасному  етапі  розвитку  України  головним  завданням  у  галузі 
економіки  є  послідовне  здійснення  радикальної  економічної   реформи   і 
створення цілісної та ефективної системи управління. В умовах приведення 
національної економічної системи у  відповідність до вимог ринкової економіки  
і  міжнародних  стандартів  виникає  багато проблем, які потребують 
обгрунтованого  розгляду  й  розв'язання.   

Однією з таких проблем є удосконалення системи безготівкових  
розрахунків. Від  успішного розв’язання    цієї   проблеми    значною   мірою   
залежить ефективність  функціонування економіки в цілому і кожного окремого 
підприємства. 

В  Україні  процес  створення   нормальних   умов   для   здійснення 
господарських  розрахунків   стримується   недосконалим   законодавством   і 
прорахунками в  його  практичному  застосуванні. Так,  вітчизняний  виробник, 
який у відповідності з договором відвантажив товар споживачам, не має  
жодних гарантій на своєчасне одержання грошей через  невизначений  
правовий  статус боргів. Через це з обороту виводяться величезні грошові 
масиви, що породжує  дефіцит грошей, який паралізує діяльність підприємства. 

У країнах з розвинутою ринковою економікою  підприємтсва-виробники 
не   залежать   від   своєчасного   перерахування   грошей   покупцями    їх 
продукції. Вони мають змогу безперешкодно  перетворювати  грошові  вимоги  
на гроші, під заставу грошових вимог (векселів) одержувати кредит,  
здійснювати їх дисконт. До того ж вони можуть шляхом  проведення  
факторингових  операцій відразу після відвантаження товарів покупцям 
продати комерційним банкам чи спеціалізованим установам борги останніх, 
передоручивши їм ще й ведення  своїх  рахунків. 

Саме організація  безготівкових  розрахунків  повинна активно    сприяти    
зміцненню    договірної     дисципліни;     підвищенню відповідальності 
підприємств за своєчасне  і  в  повному  обсязі  здійснення платежів за всіма 
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зобов'язаннями; прискоренню обороту оборотних коштів; зменшенню видатків 
обігу; ефективному використанню тимчасово вільних  коштів та ін. 
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ВИДИ ГРУПУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ЗА НАПРЯМАМИ ТА 
ОЗНАКАМИ 

 
Беззаперечним залишається той факт, що лише володіння повною, 

точною та достовірною обліково-аналітичною інформацією про виробничі 
витрати дає можливість адекватно визначати як величину цільового доходу, так 
і рівень бажаної рентабельності виробництва. У свою чергу отримання такої 
інформації стає можливим лише за умови належного методичного забезпечення 
джерел інформаційних потоків. 

Одним із ключових факторів, що впливає на релевантність обліково-
аналітичної інформації про витрати на виробництво промислової продукції, є 
методика класифікації виробничих витрат. Саме сукупність прийомів та 
способів групування різного роду витрат формує основу для подальшого 
прийняття рішення щодо їх управління і, відповідно, максимізації прибутку 
підприємства. 

Проблематика групування витрат досліджувалася у таких вчених як: 
Р. Адлер (R. Adler), Ф. Ф. Бутинець, С. В. Голов, Н. О. Гура, З. Б. Живко, Б. А. 
Засадний, О. В. Карпенко, Р. Каплан (R. Kaplan), Р. Купер (R. Cooper), Л. О. 
Меренкова, Є. В. Мних, Л. В. Нападовська, В. Ф. Палій, В. В. Сопко, 
Ч. Хорнгрен (Ch. Horngren), М. Г. Чумаченко, В. Г. Швець;  

В контексті вищеокресленої проблематики метою даного дослідження є 
ідентифікація альтернативних видів до класифікації витрат виробництва. 

Класифікація – це, перш за все, науковий метод пізнання. Під цим 
поняттям також слід розуміти групування за певною ознакою для використання 
в оперативному управлінні і формуванні собівартості продукціі�. Основне 
завдання класифікаціі� полягає в забезпеченні одержання інформаціі� для 
контролю и� економічного аналізу використання ресурсів. Велике значення 
має класифікація витрат у здіи�сненні планування и� обліку процесу 
виробництва за видами і напрямками, для формування центрів витрат, центрів 
відповідальності, калькуляціи�них об’єктів. 

Англіи�ські вчені Дж. М. Фелс та Еміль Гарке в 1887 р. запропонували 
ділити всі витрати на фіксовані (зараз прии�нято називати умовно-
постіи�ними) та змінні (умовно-змінні). Термін «прямі та непрямі витрати» 
вперше був уведении� Е. Е. Фельдгаузеном. У радянськіи� літературі одним із 
перших наукову класифікацію витрат на виробництво створив В. І. Стоцькии�. 
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Він розподілив їх на такі види: основні та накладні, прямі та непрямі, змінні та 
постійні, пропорційні та фіксовані [2]. 

З поглибленням досліджень кількість ознак класифікацій збільшувалося – 
у В. Ф. Палія їхнє число складає 14; а самі схеми класифікацій відповідно до 
призначення інформації об'єднувалися в блоки. К. Друрі виділяє три основні 
цілі, для яких здійснюється збір інформації про витрати: 

 оцінка запасів, калькулювання собівартості продукції, визначення 
фінансового результату 

 планування та прийняття управлінських рішень 
 контроль та регулювання. 

Таким чином, класифікація виробничих витрат почала застосовуватись 
уже в перші роки існування обліку. Проте до теперішнього часу серед учених-
економістів з цього питання немає єдиної думки. В економічній літературі 
пропонуються різноманітні варіанти класифікації витрат виробництва. 

Традиційно вчені розрізняють три напрями класифікації витрат: 
 калькулювання собівартості продукції; 
 планування та прийняття управлінських рішень; 
 контроль та регулювання. 

Напрями сегрегуються на групи за класифікаційними ознаками. 
Варто зауважити, що крім традиційного способу класифікації існують й 

альтернативні методичні підходи до групування витрат. 
Витрати виступають інструментом цінової політики підприємства, тому 

що попит визначає верхній рівень ціни, а її мінімальну величину – витрати. 
Отже, при управлінні маркетинговою діяльністю на певному етапі процесу 
ціноутворення, аналізуючи витрати, з метою визначення ціни продукції, їх 
класифікують на певні види за такими ознаками: 

1) залежно від функціональних видів діяльності, з якими пов’язані 
витрати: виробничі та невиробничі (загальнофірмові); 

2) залежно від можливості простежити витрати до конкретного товару: 
прямі і непрямі; 

3) залежно від ступеня усереднення витрат: повні витрати та ті, які 
входять до середньої собівартості;  

4) залежно від динаміки, яка відповідає функціональним змінам: змінні, 
постійні (фіксовані), валові та змішані [3]. 

Підсумовуючи вищесказане, варто, все ж таки, закцентувати увагу на 
тому, що класифікація витрат повинна розкривати співвідношення між 
випуском продукції та пов'язаними з ним витратами. Обов'язковою умовою є 
передбачення певного рівня аналітичності, який з одного боку, є достатнім для 
прийняття обґрунтованих рішень, а з іншого не вимагає значних витрат на 
підготовку цієї інформації.  

Таким чином, значну варіативність методичних підходів до класифікації 
виробничих витрат, що призводить до потреби вибору найбільш релевантної 
методики групування для того чи іншого підприємства. Дане дослідження дало 
змогу ознайомитися з думками науковців, які аргументовано підходять до 
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можливості застосування певного підходу в залежності від специфіки 
діяльності підприємства. 
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ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЯК СПОСІБ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 
 

Важливим фактором розвитку виробництва є стабільна забезпеченість 
підприємства матеріальними ресурсами та їх ефективне використання. 

Проблеми обліку виробничих запасів висвітлені у працях відомих 
вітчизняних учених – економістів таких як Бутинець Ф. Ф., Валуєв Б.І., Голов 
С.Ф., Жилкіна Л.В., Гуцайлюк З.В., Кужельний М.В., Мурашко В.М.,  
Єфіменко В.І., Кірейцев Г.Г., Лінник В.Г., Рудницький В.С., Ткаченко Н.М., 
Сопко В.В. та інші.  

Виробничі запаси - це складова частина предметів праці, які приймають 
участь у виготовленні продукції, але безпосередньо ще не задіяні у 
виробничому процесі, споживаються протягом одного виробничого циклу і всю 
свою вартість переносять на вартість кінцевого продукту. 

Необхідним напрямом удосконалення процесу формування запасів та 
підвищення ефективності управління є встановлення оптимальної потреби в 
них з дотриманням  наступних принципів:  

1) завозити матеріали необхідно лише ті, що використовуються у 
виробництві;  

2) розмір запасу кожного виду сировини та матеріалів встановлювати з 
урахуванням середнього виробничого запасу, який містить поточну потребу, 
підготовчий та гарантійний запаси;  

3) зберігання запасів організовувати за сучасними ресурсозберігаючими 
технологіями;  

4) встановити єдиний принцип відпуску сировини та матеріалів у 
виробництво – за методом середніх цін, FIFO [1, с.212]. 

Не менш важливим засобом ефективного використання виробничих 
запасів є  інвентаризація.  Інвентаризація - метод підтвердження достовірності 
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даних бухгалтерського обліку, проводиться шляхом описування, підрахунку, 
виміру, зважування й оцінки всіх залишків засобів і коштів у натуральному 
виразі, виявлення фактичної наявності й стану залишків майна підприємства і 
зіставлення їх з даними бухгалтерського обліку. Це метод контролю наявності 
та руху майна, заборгованості, роботи матеріально відповідальних осіб. 

Завданнями інвентаризації запасів є:   
- виявлення фактичної наявності запасів; 
- встановлення надлишку або нестачі запасів шляхом  порівняння 

фактичної наявності  з даними бухгалтерського  обліку;  
- виявлення  запасів, які  частково втратили свою первісну якість,  що  

не використовуються; 
- перевірка дотримання умов та порядку збереження  запасів;  
Метою проведення інвентаризації запасів є визнання  запасів як активу 

підприємства, визначення і підтвердження їх фактичного стану та  
відображення їх в обліку і звітності [2; с.16]. 

Основним документом, що регулює правильність проведення 
інвентаризаційної роботи на підприємстві є «Інструкція по  інвентаризації  
основних засобів,  нематеріальних  активів,  товарно-матеріальних  цінностей, 
грошових коштів, документів  і розрахунків» від 11.08.94р. №69 з подальшими 
змінами і доповненнями [3].  

В ході проведення інвентаризації запасів можуть бути  виявлені запаси,  
що втратили свою первинну якість, або спостерігатиметься надмірна 
(наднормативна) кількість запасів. В такому випадку  підприємство повинно їх  
уцінити відповідно до П(С) БО № 9 [4].  

Ефективному використанню матеріальних ресурсів на підприємстві 
сприятиме виведення  зі  складу активу надмірної (наднормативної)  кількості  
запасів, виявленої в результаті інвентаризації, яка не відповідає вимогам 
визнання активом.  

Згідно П(С)БО 9 запаси визнаються активами, якщо існує імовірність 
того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх 
використанням та їх вартість може бути достовірно визначена. 

Невикористані запаси, які в свою чергу не забезпечують підприємству 
економічної вигоди, необхідно вивести зі складу активу балансу і  
ліквідовувати, якщо  немає можливості їх реалізації. Якщо ж є вірогідність 
реалізації даних запасів, то їх необхідно  виводити з складу  активу і  
враховувати  на рахунку [5, с. 289]. 

Результати інвентаризації запасів мають бути оформлені документально 
разом із заходами по підвищенню  відповідальності за  економічну доцільність 
придбання та використання  виробничих запасів. Крім  того,  результати 
інвентаризації  необхідно відобразити в обліку та  у примітках до фінансової 
звітності,  в яких наводяться  відомості про результати  проведених у  звітному  
році інвентаризацій. 

Впровадження  цих кроків дасть можливість не тільки підвищити 
ефективність  використання оборотних активів, а й ввести конкретну 
відповідальність їх придбання. 
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Запаси є вагомою частиною активів підприємства, вони займають 
особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат 
підприємств різних сфер діяльності, при визначенні результатів господарської 
діяльності підприємства та при висвітленні  інформації про його фінансовий 
стан.  

Економія матеріальних ресурсів значною мірою сприяє зниженню 
собівартості промислової продукції і позитивно  впливає на фінансовий стан 
підприємства. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Все чаще мы сегодня наблюдаем употребление  термина "аудит" по 

поводу разнообразных видов экспертной деятельности.  
Слово "аудит" происходит от латинского "audio", буквальный перевод 

которого означает "он слышит". Согласно глоссария международных терминов 
контроля "audit" представляет собой обзор деятельности и операций 
организации, направленный на установление соответствия ее утвержденным 
целям, бюджету, правилам, стандартам [1, с.24]. Современный толковый 
словарь "аудит" понимает как "независимую экспертизу финансовой 
отчетности предприятия, проводимую квалифицированными специалистами 
(аудиторами)" [2, с.14]. 

Экологический аудит представляет собой весьма развитый в мире 
инструмент экологического права и охраны окружающей среды. В Российской 
Федерации он не получил еще надлежащего развития. Свое развитие он 
получил в США, где впервые был применении для установления соответствия 
деятельности предприятия нормам экологического законодательства. 
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Проводимые аудиторские проверки давали возможность установить 
существующие отклонения от нормативов и своевременно принять меры по их 
устранению.  

Преследуя цель получения кредитов международных финансовых 
структур и выхода на международный рынок, предприятиями в Российской 
Федерации экологическое аудирование впервые стало проводиться в начале 90-
х гг. Это также было обусловлено повышенными требованиями не только к 
качеству продукции, но и к поставщику по соблюдению природоохранных 
требований.  

Правовое регулирование экологического аудита в РФ в  настоящее время 
осуществляется на основе Федерального закона от 30 декабря 2008 г. "Об 
аудиторской деятельности" [3], который определяет аудиторскую деятельность, 
или аудит, как независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой 
отчетности. 

Определение же экологического  аудита закреплено в Федеральном 
законе от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" [4], 
согласно которому экологический аудит представляет собой независимую, 
комплексную, документированную оценка соблюдения субъектом 
хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и 
нормативных документов, в области охраны окружающей среды, требований 
международных стандартов и подготовку рекомендаций по улучшению такой 
деятельности. То есть, становится очевидным, что содержание экологического 
аудита шире содержания аудита, закрепленного в ФЗ «Об аудиторской 
деятельности», поскольку  не сводится лишь к проверке бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности по вопросам взаимодействия общества 
и природы.  

Цель  экологического аудита заключается в оценке соответствия заранее 
установленным критериям (требованиям) проверяемой хозяйственной и иной 
деятельности (в том числе системы управления окружающей средой) в части 
воздействия на окружающую среду и ее компоненты. Можно в качестве 
дополнительной цели экологического аудита обозначить подготовку 
рекомендаций по улучшению деятельности, которая оказывает воздействие на 
окружающую среду.  

Сегодня  экологический аудит становится востребованным видом 
деятельности и получает обширное практическое применение. В-первую 
очередь, речь идет о заинтересованности банков в проведении экологического 
аудита, предприятий-природопользователей, новых собственников, 
государственных органов и общественных организаций. Банкам экологический 
аудит необходим для снижения рисков невозврата кредитов, поскольку 
экологический аудит дает возможность выявить более достоверную картину о 
финансовом состоянии заемщик, осуществляя  оценку состояния природных 
ресурсов, природоохранного и технологического оборудования, выявляя 
задолженности по экологическим платежам. 
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Предприятия-природопользователи в определенных ситуациях не могут 
обойтись без проведения экологического аудита.  Речь идет о получении 
кредитов международных банков, размещения ценных бумаг на 
международных валютных биржах либо осуществления поставок продукции на 
зарубежные и международные рынки. Особую актуальность в последнее время 
приобретает экологический аудит, проводимый в связи с внедрением в 
организациях на основании стандарта ISO 14001 систем управления 
окружающей средой (систем экологического менеджмента). 

Важной проблемой в сфере применения экологического аудита является 
проблема отсутствия его правовой базы. Указанные выше федеральные законы 
не раскрывают порядок проведения именно экологического аудита, что 
является достаточно востребованным на сегодняшний день. И сегодня, как 
никогда, назрела острая необходимость о принятии закона «Об экологическом 
аудите», который бы позволил убрать существующие проблемы. 

Учитывая степень  экологической значимости полагаем необходимым 
закрепить в Федеральном законе об экологическом аудите вопросы, связанные 
с обязательностью его проведения, процедуры, а также установления гарантий 
качества проведения экоаудита посредством лицензирования экоаудиторских 
организаций, осуществляющих обязательный аудит.  

 В настоящее время,  компании, которые планируют выход на 
международный рынок или выпуск IPO, в обязательном порядке должны иметь 
заключение экологического аудита. И хотя для внутреннего рынка такой аудит 
носит добровольный характер, бизнес понимает перспективность этого 
направления. 

С уверенностью можно сказать, что со временем проведение 
экологического аудита до заключения различного рода корпоративных и 
имущественных сделок станет и для российских компаний обычной практикой. 
Столь же востребованной, как, к примеру, проверка в преддверии сделок 
деятельности предприятия с точки зрения финансовой и налоговой отчетности.  
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к.е.н., завідувач навчально-методичного відділу  

Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і організацій 
 

ВІДОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ  АКТИВІВ І 
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ БЮДЖЕТНОЇ 

УСТАНОВИ 
 
Розглядаються питання порядку відображення результатів інвентаризації 

основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, 
грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу в 
бюджетній установі. 

Інвентаризація –  це періодична перевірка основних засобів, 
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і 
документів, розрахунків та інших статей балансу з метою підтвердження 
достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності. Вона проводиться 
шляхом перерахунку, перемірювання, переважування, а також звірки 
розрахунків на підставі документів. 

Відсутність на практиці фактичного проведення інвентаризації 
обумовлюється формальністю відображення її результатів у бухгалтерському 
обліку бюджетної установи. 

Дослідженню питань організації проведення та відображення результатів 
інвентаризації активів і зобов’язань підприємства приділено уваги провідних 
вітчизняних науковців-економістів: П.Й. Атамаса, М.І. Беленкової, Ф.Ф. 
Бутинця, Т.Г. Маренич, М.Ф. Огійчука, В.Я. Плаксієнка, В.В. Сопка, Л.А. Сука 
та інших.  

Порядок проведення інвентаризації активів і зобов’язань регламентовано 
основними нормативними документами: Закон України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996 – ХІV; 
Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-
матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших 
статей балансу, затверджена наказом Головного управління Державного 
казначейства України від 30.10.1998 року № 90 (далі – Інструкція № 90); 
Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення 
(псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 22.01.1996 року № 116, із змінами, унесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 року № 1393; наказ 
Державного казначейства України від 02.09.2010 р. № 311 «Про внесення змін 
до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших 
статей балансу бюджетних установ»; постанова  Кабінету Міністрів України від 
07.12.2011 року № 1253 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України з питань оцінки майна».  
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Метою дослідження є удосконалення порядку документування та 
відображення інвентаризаційних розбіжностей у бухгалтерському обліку 
бюджетної установи. 

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» (стаття 10 «Інвентаризація активів і зобов’язань») визначено, що для 
забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності підприємства зобов’язані проводити інвентаризацію активів і 
зобов’язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх 
наявність, стан і оцінка.  

Згідно з наказом керівника установи про проведення інвентаризації та 
створення комісії (абзац 2 пункту 1.11 Інструкції № 90) установлюються 
терміни початку та закінчення робіт з проведення інвентаризації, об’єкти і 
періодичність проведення та порядок відображення її результатів у обліку. 

Результати інвентаризації оформляють  відповідними типовими формами 
документів,  чіткий опис яких подано в попередніх статтях.  

Порядок регулювання інвентаризаційних різниць між фактичними 
залишками матеріальних цінностей і грошових коштів з даними 
бухгалтерського обліку визначено нормами п. 17 Інструкції № 90 та має бути 
відображений у наказі про облікову політику бюджетної установи та в її 
додатках. Облікова політика установи є методичною основою внутрішнього 
регулювання  бухгалтерського обліку в установі.  

Абзац другий пункту 17.1 в редакції Наказу Державної казначейської 
служби України № 184 (z1242-05) від 05.10.2005 підтверджує те, що виявлені 
при інвентаризації надлишки основних засобів, цінних паперів, грошових 
коштів та інших матеріальних цінностей, підлягають оприбуткуванню та 
зарахуванню відповідно на збільшення доходів за спеціальним фондом із 
подальшим установленням причин виникнення лишків і винних у цьому осіб. А 
виявлені при інвентаризації недостачі та втрати матеріальних цінностей і 
грошових коштів (абзац 3-5 пункту 17.1 в редакції Наказу Державної 
казначейської служби України № 184 (z1242-05) від 05.10.2005) підлягають 
встановленню бюджетній установі у відповідності до прийнятих керівником 
установи рішень або згідно рішень судово-слідчих органів. 

Таблиця 1 
Відображення інвентаризаційних розбіжностей річної 2012 р. інвентаризації у 

бухгалтерському обліку S бюджетної установи за листопад 2012 р. 
№ п/п Зміст операції Дт Кт Сума, грн 

1 
Оприбутковано лишки основних засобів 
(будівлі), виявлені при інвентаризації в 
бюджетній установі 

103 401 144966 

2 
Оприбутковано залишок незавершеного 
капітального будівництва школи-садочка 

141 402 182388 

 
В табл. 1 наведено практичну ситуацію щодо оприбуткування виявлених 

за результатами річної 2012 року інвентаризації лишків: а) не оприбутковану 
будівлю старої пошти вартістю 144966 грн. і площею 65 квадратних метрів 
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(Акт інвентаризації основних засобів); б) залишок незавершеного капітального 
будівництва школи-садочка на суму 182388 грн. (Акт інвентаризації залишку 
незавершеного капітального будівництва). Акти інвентаризації основних 
засобів та залишку незавершеного капітального будівництва школи-садочка 
затверджено рішенням ХІV сесії VІ демократичного скликання, питання №№ 
403, 406,407. 

Підтверджуючими документами для відображення в бухгалтерському 
обліку бюджетної установи зазначених операцій є: Акти інвентаризації, 
Виписка з протоколу засідання інвентаризаційної комісії та Виписка з рішення 
ХІV сесії VІ демократичного скликання, питання №№ 403, 406,407. 

За результатами річної інвентаризації в S бюджетній установі відсутні 
конкретні приклади інвентаризаційних розбіжностей – нестачі майна. 

Інвентаризація дозволяє уточнити дані бухгалтерського обліку  та 
звітності із фактичними даними, встановленими при проведенні інвентаризації. 
Встановлюється достовірність даних обліку із даними звітності. Результати 
інвентаризації відображають в бухгалтерському обліку бюджетної установи у 
місяці її завершення, але не пізніше грудня місяця звітного року. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В СИСТЕМУ ОБЛІКУ УКРАЇНИ 

 
Необхідність впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності 

в практику бухгалтерського обліку підприємств України обумовлена переходом 
економіки країни на ринковий механізм господарювання [1]. 

Бухгалтерська звітність служить одним з найважливіших джерел 
інформації про фінансове становище організації, фінансові результати 
діяльності та зміни в її фінансовому становищі, доступних різним групам її 
зовнішніх і внутрішніх користувачів. 

У процесі реформування системи бухгалтерського обліку та звітності 
велике значення надається підвищенню якості бухгалтерської звітності. При 
формуванні бухгалтерської звітності велика увага приділяється 
концептуальним основам складання звітності відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Від ступеня дотримання вимог МСФЗ 
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залежать прозорість інформації, представленої в бухгалтерській звітності, і в 
кінцевому рахунку її корисність і ступінь ризиковості рішень, прийнятих на 
основі звітних даних [2, с. 3]. 

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ (IFRS)) – це 
стандарти та тлумачення, прийняті Радою з міжнародних стандартів фінансової 
звітності (РМСБО) [3, с. 4]. 

Для адаптації поточного бухгалтерського обліку до МСФЗ буде потрібна 
перебудова системи формування бухгалтерської звітності, націлена на 
забезпечення таких змін, як: 

- відображення проводити у відповідності з економічною сутністю 
(визнається пріоритет змісту над формою); 

- результати операцій визначати за фактом їх виникнення; 
- широко використовувати суб’єктивні, але обгрунтовані судження; 
- для оцінки вартості часто застосовувати дисконтування активів і 

зобов’язань; 
- використовувати докладні розшифровки і коментарі [4]. 
Отже, впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності 

(МСФЗ) в Україні - питання часу. Вже сьогодні Міністерство фінансів 
поступово вносить зміни в Національні стандарти, наближаючи їх до 
міжнародних і скорочуючи розрив між вітчизняною системою обліку та 
загальноприйнятою європейською.  

МСФЗ та П(С)БУ - це стандарти одного порядку, але різних рівнів. Звіту 
без обліку не буває, і завдання Стандартів - спрямовувати і регулювати 
бухгалтерський облік так, щоб на базі отриманих таким чином даних надати 
користувачам достовірну, повну і неупереджену інформацію в належним чином 
оформлених фінансових звітах. Це і є мета бухгалтерського обліку як на 
міжнародному рівні, так і на національному. Досягнення цієї мети 
обумовлюється вибором облікової політики, а облікова політика - невід'ємна 
складова всього комплексу дій, де останнім етапом є складання пакета 
фінансової звітності [5]. 
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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ  

 
Ефективне  управління  фінансовими  ресурсами  держави   можливе   за   

умови   налагодженої  та  дієвої  як  національної   системи  обліку, так  і, 
безпосередньо, системи бухгалтерського обліку   в  державному  секторі.   На 
даний час бухгалтерський облік у бюджетній сфері України формується, а отже 
потребує удосконалення методології та переходу на єдині методологічні засади 
бухгалтерського обліку і звітності, а також створення уніфікованого 
організаційного та інформаційного забезпечення бухгалтерського обліку. На 
сьогоднішній день існує чимало різнопланових наукових праць у сфері 
практики обліку в державному секторі. Дослідженню актуальних питань 
бухгалтерського обліку в бюджетних установах приділяють увагу такі 
вітчизняні вчені та практики як Атамас П.Й., Джога Р.Т., Канєва Т.В.,    
Куценко О.П., Рудченко Ю.С., Свірко С.В., Сушко Н.І., Ткаченко І.Т. та інші. 
Вітчизняний бухгалтерський облік у бюджетній сфері не є ідеальним і вимагає 
реформування, тому особливо актуальними залишаються систематичне 
відстеження і аналіз нововведень, що відбуваються в даному напрямку.  

Сьогодні вимоги первинних Положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку не поширюються на установи бюджетної сфери. Практичне 
використання всіх елементів методу бухгалтерського обліку в бюджетних 
установах обумовлене відповідними нормативними документами, що 
затверджені Державним казначейством України: 

 Інструкція з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних 
установ № 64 від 17.07.2000 р.;  

 Інструкція з обліку запасів бюджетних установ № 125 від 08.12.2000 р.;  
 Інструкція з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних 

установ № 242 від 26.12.2003р. та інші [1, с. 41]. 
Питанню реформування бухгалтерського обліку в бюджетній сфері 

присвячено декілька рішень Уряду та Міністерства фінансів України. Мета, 
завдання, основні напрями та заходи реалізації реформи знайшли відображення 
у Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі 
на 2007-2015 роки, яка  була прийнята 16 січня 2007 року [2]. Стратегія містить 
основні положення та напрями модернізації обліку. Одним із ключових 
напрямів при цьому є формування узгодженого законодавства та визначення 
основних категорійних понять. 

Модернізація вітчизняної системи бухгалтерського обліку в державному 
секторі повинна передбачати застосування національних стандартів обліку та 
звітності. Вона сприятиме удосконаленню управління державними фінансами, 
системи стратегічного бюджетного планування, порядку складання і виконання 
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бюджету на основі програмно-цільового методу, системи контролю за 
процесом виконання бюджету. 

Основними напрямами реалізації стратегії є: 
а) удосконалення системи бухгалтерського обліку; 
б) удосконалення системи фінансової звітності та звітності про виконання 

бюджетів; 
в) створення уніфікованої організаційної та інформаційної облікової 

системи. 
Реалізація стратегії дасть змогу забезпечити створення інтегрованої 

інформаційно-аналітичної системи управління державними фінансами. 
Одним із заходів Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в 

державному секторі на 2007-2015 роки є розроблення і впровадження 
національних положень (стандартів) фінансової звітності у державному секторі 
протягом 2010-2012 років, відповідальність за розроблення яких покладено на 
Державне казначейство та головних розпорядників бюджетних коштів.  

На додаток до Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в 
державному секторі сформовано загальний план-графік розробки положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку та фінансової звітності у державному 
секторі, що викладено у наказі Міністерства фінансів України від 19. 04. 2007 р. 
№ 504. Відповідно до нього планується частину національних положень 
(стандартів) обліку приватного сектору адаптувати до потреб державного 
сектору економіки, а частину суто специфічних стандартів для суб'єктів 
бюджетної сфери розробити [3, с.25]. Розроблені національні положення 
(стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі набирають чинності з 
1 січня 2013 року. 

Проблема побудови плану рахунків займає особливе місце в процесі 
модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі. Сьогодні в 
державному секторі України знаходять практичне застосування два плани 
рахунків бухгалтерського обліку: План рахунків бухгалтерського обліку 
виконання державного та місцевих бюджетів та План рахунків бухгалтерського 
обліку виконання кошторисів. В таких умовах необхідною є розробка і 
впровадження уніфікованого плану рахунків у державному секторі. Стратегією 
модернізації передбачено розроблення Єдиного плану рахунків 
бухгалтерського обліку в державному секторі протягом 2010-2012 років, який 
має бути гармонізованим з бюджетною класифікацією. При побудові нового 
плану рахунків бухгалтерського обліку у державному секторі мають бути 
враховані всі найкращі здобутки, які мали місце в останні роки. 

У реформуванні обліку важливим методичним підходом є обґрунтування 
управлінського обліку в фінансово-господарському механізмі бюджетних 
установ. Так, управлінський облік визначається як сукупність методів та 
процедур, які забезпечують підготовку і надання інформації для планування, 
контролю і прийняття рішень на різних рівнях управління підприємством, 
установою, організацією [4, с. 118]. 
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Основні причини активного пошуку ефективних методів ведення та 
організації управлінського обліку на сучасному етапі функціонування 
бюджетних установ наступні: 

− у великих бюджетних установах, бюджет яких вимірюється десятками 
мільйонів гривень, у тому числі доходи і видатки за спеціальним фондом 
досягають двох третин. Виникає потреба в отриманні інформації не тільки в 
розрізі кодів бюджетної класифікації, а й за структурними підрозділами; 

− управлінський облік орієнтується на докладний облік витрат і 
калькулювання собівартості нематеріальних послуг. На сьогодні методика 
калькулювання таких послуг потребує наукового обґрунтування [5, с. 226]. 

Отже, облік у бюджетних установах є одним з важливих галузевих 
обліків в Україні, нормативна база якого продовжує розвиватися і сьогодні. 
Удосконалення методології та перехід на єдині методологічні засади 
бухгалтерського обліку і фінансової звітності, створення уніфікованого підходу 
щодо організаційно-інформаційного забезпечення обліку дасть змогу 
модернізувати систему обліку та звітності у бюджетній сфері. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ОБЛІКУ ВИТРАТ СУБ’ЄКТІВ 
ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Формування виробничих витрат є основним і одночасно найбільш 

складним елементом організації та розвитку виробничо-господарського 
механізму підприємств, охопленого системою бухгалтерського обліку, тому 
порядок їх здійснення та розподіл повинні бути чітко визначеними та 
зрозумілими. В процесі дослідження важливим є розгляд сутності витрат 
туристичних підприємств, їх структури та напрямів класифікації, розкриття 
чинного порядку обліку витрат на виробництво туристичного продукту та 
визначення шляхів його удосконалення. 
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Фундаментальні питання сутності та класифікації туристичних послуг, 
особливостей діяльності туристичних підприємств, формування та обліку 
витрат на виробництво туристичного продукту досліджували у своїх наукових 
працях О. Амбросій, В. Апопій, З. Балченко, Р. Грачова, Р. Балашова, С.Король, 
І. Пожарицька, О. Сметанко, В. Списак, І. Школа, М. Чумаченко та інші.  

Як і будь-яке інше існуюче підприємство, туристичні фірми, для 
отримання прибутку, спочатку повинні здійснити певні витрати. В організації 
економічної діяльності туристичної фірми важливими є правильний розрахунок 
собівартості туристичної послуги і встановлення оптимальної ціни на неї. 
Кожна послуга задовольняє лише якусь конкретну потребу туриста, тобто, 
виникає необхідність об’єднання різних за призначенням туристичних послуг в 
єдиний комплекс, що називають туристичним продуктом [1, с.177]. 

Визнання, порядок групування та класифікації витрат суб’єктів 
туристичної діяльності на виробництво туристичного продукту 
регламентується Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 
“Витрати”. 

Разом з тим, особливості діяльності суб’єктів туристичної діяльності 
зумовлюють специфіку формування та обліку витрат у цій сфері, оскільки 
підходи, які прийнятні для виробничих галузей, не завжди доцільно 
використовувати у сфері послуг. Основна особливість при формуванні 
туристичного продукту пов’язана з тим, що до прямих виробничих витрат 
відносять витрати на закупівлю основних видів послуг, які входять до його 
складу. В спеціальній літературі розглядаються різні варіанти обліку, в 
основному, прямих та непрямих виробничих витрат туристичних підприємств, 
оскільки, облік витрат періоду практично не відрізняється від їх обліку на 
інших підприємствах сфери послуг. 

Для обліку виробничих витрат суб’єктів туристичної діяльності, як 
правило, використовується рахунок 23 “Виробництво”. Підтримуємо думку 
ряду авторів, що при формуванні облікової політики суб’єктами туристичної 
діяльності для відображення витрат на рахунку 23 “Виробництво”, пов'язаних з 
формуванням туристичного продукту, потрібно відкривати субрахунки другого, 
третього і вище порядків. Оскільки, це підвищить аналітичність облікової 
інформації, необхідної для прийняття та реалізації управлінських рішень.  

В економічній літературі пропонується різна деталізація основних 
калькуляційних напрямів через впровадження відповідних субрахунків. Так, О. 
Сметанко пропонує відкривати такі субрахунки: 231 “Формування 
туристичного продукту (послуг)”; 232 “Екскурсійна діяльність”; 233 
“Формування рекламно-інформаційної продукції”; 234 “Формування туру”; 235 
“Формування додаткових туристичних послуг” [5, с.40]. Витрати на виділених 
субрахунках у звітному періоді накопичуються наростаючим підсумком, а в 
кінці періоду обороти за субрахунками згортаються на рахунку 23 
“Виробництво”. Для відображення планової собівартості туристичних послуг 
автором пропонується рахунок 261 “Випуск туристичного продукту”, для 
обліку витрат на якість обслуговування - субрахунок другого порядку 841 
“Витрати на якість обслуговування” [5, с.43]. 
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Аналізуючи такий підхід Балашова Р.І. зазначає, що такі пропозиції є 
позитивними, але мають певні недоліки, а саме: для визначення методу й 
процесу калькулювання собівартості туристичних послуг необхідно на 
попередньому етапі розподілити витрати за їх сутністю та, відповідно до 
П(С)БО 16, - в окремому аналітичному регістрі, - а вже потім формувати 
кореспонденцію рахунків [2]. 

Балченко З.А. пропонує відкривати до рахунку 23 “Виробництво” 
субрахунок другого порядку, наприклад, 231 “Виробництво туристичних 
послуг”. Автор рекомендує відкривати субрахунки і третього порядку, зокрема 
за направленнями туристичної діяльності (виїзний туризм, в'їзний туризм) або 
за видами туризму (водний, кінний, гірський), за видами допоміжних 
підрозділів туристичної фірми (ремонтно-будівельна служба, протипожежна 
служба, ліфтове господарство, служба безпеки) [3, с.60]. 

Дискусійними є наукові дослідження обліку витрат майбутніх періодів 
туристичних підприємств. Адже, ряд авторів пропонують використовувати  
рахунок 39 “Витрати майбутніх періодів” для відображення окремих 
виробничих витрат, проте однозначності у складі видів цих витрат немає. 

Наприклад, Балченко З.А. пропонує використовувати рахунок 39 
“Витрати майбутніх періодів” для обліку витрат, які здійснено туристичною 
фірмою в даному звітному періоді, але не підлягають введенню до собівартості 
послуг поточного періоду [3, с.65]. До таких витрат автор відносить витрати на 
придбання прав сторонніх організацій, які передбачається використовувати для 
виробництва туристичного продукту як в поточному періоді, так і в наступних 
звітних періодах, якщо названі права отримуються комплексно на довгий 
термін використання, витрати на освоєння нових видів турів, абонементна 
плата за телефон і радіо, сплачена наперед, орендна плата та інші.  

Загалом погоджуючись із використанням рахунку 39 “Витрати майбутніх 
періодів” для обліку основної діяльності туристичного підприємства, 
обґрунтовуючи переваги його використання, Король С. [4] визначає період, 
впродовж якого обґрунтовано використання цього рахунку відповідно до вимог 
П(С)БО “Витрати” щодо визнання витрат. Автор пропонує до зазначеного 
рахунку організовувати аналітичний облік за контрагентами, видами 
туристичних послуг, періодом їх надання тощо. 

Таким чином, аналіз літературних джерел і наукових праць свідчить про 
те, що питання удосконалення обліку витрат туристичних підприємств 
залишаються й надалі актуальними і потребують подальших досліджень. 
Різноманітні трактування класифікації витрат, особливостей їх обліку 
вимагають розробки єдиної методології формування, планування, обліку витрат 
та калькулювання собівартості послуг суб’єктів туристичного бізнесу, 
враховуючи особливості технологічного процесу виробництва туристичного 
продукту, які повинні бути викладені в галузевих методичних рекомендаціях.  
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФОРМ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
 

Всі підприємства будь-якої  форми власності зобов’язані складати на 
основі даних синтетичного і аналітичного обліку бухгалтерську звітність, яка є 
кінцевим етапом облікового процесу. Бухгалтерська (фінансова) звітність у 
встановлених формах містить систему достовірних відомостей про реалізацію 
продукції, робіт та послуг, про витрати на їх виробництво, про майновий і 
фінансовий стан підприємства, про результати його господарської діяльності. 

Бухгалтерська звітність є найкращим джерелом інформації для прийняття  
управлінських рішень в області планування. За даними звітності керівник  
звітує перед трудовим колективом, засновником  (власником), відповідними  
структурами управління (фінансові органи, банки) та іншими зацікавленими 
організаціями. 

Система управлінського обліку поділяється на фінансовий та виробничий 
облік (облік витрат). Інформація накопичена, оброблена і систематизована 
виробничим обліком, призначена для внутрішнього використання в процесі 
планування, контролю та аналізу діяльності підприємства. Ця інформація є 
комерційною таємницею. 

Фінансовий облік — частина облікової інформації, в якій включено 
відомості про фінансовий стан та господарську діяльність підприємства. Ці дані 
узагальнюються в документах фінансової звітності, основними формами якої є 
баланс і звіт про фінансові результати. Ця інформація призначена не тільки для 
внутрішнього, але й для зовнішнього, по відношенню до підприємтсва, 
використання. 

 Звітність підприємства розглядається  як метод узагальнення даних 
фінансового обліку і як інформаційна ланка між підприємством та 
суспільством. 

 Бухгалтерська звітність - важливий інструмент управління. Вона 
використовується для встановлення реальних активів підприємства, ступені їх 
ліквідності, оцінки платоспроможності та життєздатності підприємства, 
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розробки в необхідних випадках власних заходів фінансового оздоровлення 
(санації) підприємства. 

Складання звітності покладається на використання ряду нормативних 
документів: 

1. Положенням про органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi в 
Українi: Затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.04. 1993 
року № 250, з врахуванням змiн та доповнень. 

2. Інструкція про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту 
підприємства:Затв. Наказом Мінфіну України  від 18 серпня 1995 р. №139 (із 
змінами, внесеними ззгідно з наказами Мінфіну №13 від 21.01.96, №231 від 
28.10.96, №267 від 20.12.96, №30 від 10.02.97). 

3. Вказiвками щодо органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi, 
затвердженими наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 7 травня 1993року 
№25, з врахуванням змiн та доповнень, внесених наказом Мiнiстерства фiнансiв 
України вiд 9 серпня 1993 року №55 (п.1.5), вiд 14 жовтня 1993 року №78, вiд 
25 березня 1994 року №29 та вiд 10 травня 1995 року №68 i вiд 23 сiчня 1996 
року №13, та вiд 19 листопада 1996 р. №244. 

Складанню річного звіту, передує обов’язкова інвентаризація фактичної 
наявності майна, грошових коштів, незавершеного виробництва і розрахунків, 
принципи якої і механізми урегулювання різниць (надлишків і недостач) 
відображені в Інструкції по інвентаризації, затверженої наказом Мінфіну 
України від 11 серпня 1994 р. № 69. 

Бухгалтерський звіт вкючає три типові форми (форма № 1, № 2, № 3), які 
складаються всіми господарськими суб’єктами (крім банків) незалежно від 
виду діяльності, та форми власності. Міністерства та відомства України за 
згодою з Мінфіном і Держстатом  можуть затвердити спеціалізовані форми 
бухгалтерської звітності і вказівки по їх заповненню.  

Фінансова звітність — комплекс взаємопов’язаних показників фінансово-
господарської діяльності підприємства за звітний період. Звітним формам 
властивий як логічний, так і інформаційний взаємозв’язок. Суть логічного 
зв’язку полягає у  взаємодоповненні і взаємній кореспонденції звітних форм, їх 
розділів і статей. Деякі найбільш важливі балансові статі розшифровуються в 
відповідних формах. Розшифровку інших показників при необхідності можна 
знайти в аналітичному обліку. 

Логічні зв’язки доповнюються інформаційними, які виражаються в прямих 
і непрямих контрольних співвідношеннях між окремими показниками форм. 

Знання контрольних співвідношень важиве не тільки з позиції аналізу, але 
й контролю,  допомагає краще розібратися в структурі звітності, перевірити 
правильність її складання шляхом візуальної перевірки показників. 

Для використання в аналізі даних бухгалтерської звітності, необхідно перш 
за все перевірити узгодження даних котрі використовуються в різних формах 
звітності. 
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СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ПРОБЛЕМ АУДИТА И ДАЛЬНЕЙШИЕ 
ПЕРПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В УКРАИНЕ 

 
Украина на сегодняшний день является неотъемлемой составляющей 

мирового экономического сообщества и постепенно приобретает все большее 
значение как деловой и политический партнер. Актуальность выбранной темы 
заключается в незаконченности формирования в Украине относительно 
целостной и устойчивой системы внешнего аудита. Наличие законодательных 
рамок и четких границ поведения аудитора (в том числе и этического), к 
сожалению, еще не означает наличие такого поведения в аудиторской системе в 
целом и у конкретных аудиторов, в частности. 

Данную проблему рассматривали такие ученые как Алексеенко Д., 
Бондар В.П.,Ерофеева В.А., Пискунов В.А, Битюкова Т.А., Єременко Д.В.,  
Усач Б.Ф., Аксёнов С.В.,Дебелый А.А. и другие.  

Правильные выводы о деятельности предприятия можно сделать лишь 
при наличии достоверной финансовой отчетности, что предусматривает 
проведение качественного и объективного аудита.  

Аудиторская проверка – это сложный и длительный процесс, поэтому 
аудиторы постоянно работают над тем, чтобы максимально сократить время 
проверки, не снижая при этом ее качества, и, следовательно, не увеличивая 
аудиторского предпринимательского риска. 

Исходя из вышеизложенных проблем, можно предложить такие пути их 
решения:  

- распространение результатов аудита на подразделения, не охваченные 
аудиторским процессом;  

- усовершенствование системы управления и построение системы 
страхования аудиторских рисков;  

- организация эффективной работы службы внутреннего аудита и 
контроля; 

- разработка национальных стандартов аудита, учитывающих специфику 
финансово-хозяйственной деятельности предприятий на основе МСА [2]. 

Также следует повысить уровень профессиональной компетентности 
аудиторов; организовать контроль качества аудиторских работ и услуг; 
обеспечить реальную профессиональную независимость аудиторов; 
конкретизировать и обеспечить соблюдение ответственности аудитора перед 
заказчиком. Следует уделить внимание отсутствию специализированного 
программного обеспечения, позволяющего сделать статистическую выборку, 
оценку ситуации, прогнозирование, выдачу инструкций, контроль, наблюдение, 
планирование, то есть во многом облегчить и уточнить аудиторскую 
информацию, что позволит уменьшить долю аудиторского риска. Аудиторские 
фирмы и аудиторы обязаны разработать и внедрить в практику такую систему 
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контроля качества, которая бы обеспечивала обоснованную уверенность в том, 
что сама фирма и ее персонал действуют в соответствии с Международными 
стандартами аудита, Кодексом этики профессиональных бухгалтеров, 
законодательными и нормативными требованиями, регулирующими 
аудиторскую деятельность [4]. 

Решение вышеперечисленных проблем нужно начинать с внесения 
изменений в законодательную базу относительно аудита в области 
стандартизации аудиторских документов и услуг, так как если сравнивать 
процессы реформирования бухгалтерского и аудиторского законодательства, 
можно заметить, что последнее развивается значительно медленнее и во многих 
аспектах не отвечает современным требованиям. В тоже время в 
реформировании нуждается и украинское налоговое законодательство. Нормы 
в нем настолько размыты, что даже налоговые органы тысячами пишут 
разъяснения, путаясь во мнениях. Данный факт не способствует увеличению 
доверия ни к украинскому учету, ни к аудиту. 

Подводя итоги вышесказанному можно заметить, что рынок аудита 
продолжает развиваться и у него без сомнения есть хорошие перспективы. 
Несмотря на низкую вероятность появления новых крупных аудиторских 
компаний, увеличиваются объемы услуг, оказываемых уже существующими. 
Хоть и  низкими темпами, но растет число сертифицированных аудиторов, 
рынок пополняется новыми участниками меньшего калибра.  
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ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ТАРГЕТ-КОСТІНГ ТА КАЙЗЕН-КОСТІНГ 
У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
Ринкове середовище є дуже мінливим, воно диктує підприємствам-

виробникам свої умови щодо кількості, якості та виду продукції, яку споживачі 
бажають бачити на ринку. Зважаючи на це менеджерам підприємства необхідно 
вчасно отримувати усю необхідну інформацію та швидко і гнучко реагувати на 
зміни зовнішнього середовища, приймати управлінські рішення, які б 
дозволили у найкоротший термін досягати поставлених цілей,  які відповідають 
обраній стратегії підприємства. 
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При цьому, чи не найголовнішу роль в життєдіяльності підприємства 
відіграє управління витратами. Адже витрати  прямо впливають на досягнення 
головної мети будь-якого підприємства-виробника – отримання максимального 
прибутку за мінімальних витрат. Отже, керівництво та менеджери підприємства 
мають виважено та серйозно поставитися до обрання найбільш доцільного 
методу калькулювання собівартості виробленої продукції.  

За оцінками численних вітчизняних фахівців більшість існуючих методів 
калькулювання собівартості продукції не в повній мірі відповідають сучасним 
ринковим умовам і не можуть адекватно реагувати на зміни зовнішнього 
середовища. Тому постає проблема вибору адекватного методу калькулювання 
собівартості продукції, адаптованого до умов ринкової економіки, який би 
дозволив підприємству оптимізувати свої витрати та отримувати стабільний 
прибуток за будь-яких умов. 

 У вітчизняній та зарубіжній практиці господарювання використовуються 
різноманітні методи калькулювання собівартості продукції, які мають як 
переваги, так і недоліки. Не вдаючись детально в їх розгляд зазначимо, що 
важливою вимогою сьогодення до методів обліку витрат і калькулювання 
собівартості є здатність пристосування до мінливих ринкових умов та 
відповідна оперативна реакція на них. У найбільшій мірі цим вимогам 
відповідають методи таргет-костінг та кайзен-костінг, які досить широко 
застосовуються у зарубіжній практиці. 

На відміну від традиційних методів калькулювання собівартості 
продукції, при використанні таргет-костінгу собівартість товару формується в 
залежності від попиту на нього, ринкової ціни подібного товару та рівня цін 
конкурентів. Для цього проводяться маркетингові дослідження і формується 
цільова ціна, на яку впливають такі чинники: рівень ринкових цін; купівельна 
готовність або схильність споживачів; витрати життєвого циклу товару; цінове 
позиціонування; визначення цільової якості [1, с.179].  

Проте, на етапі остаточного затвердження розміру цільових витрат може 
скластися така ситуація, коли обсяги одержаних розробниками витрат будуть 
дещо вищими, ніж їх допустима норма. Якщо така різниця становить не більше 
3-5 % і на етапі виробництва для подальшого контролю витрат та їх 
безперервного зниження використовуватиметься система кайзен-костінг 
(Kaizen costing), яка за умови вмілого її застосування дозволяє значно 
знижувати витрати на цьому етапі життєвого циклу продукту (до 5%), то за 
цільові можна брати допустиму норму витрат [3, с.100]. 

Як свідчить проведене дослідження, часто на практиці використовують 
методи таргет-костінг та кайзен-костінг паралельно. Це зумовлено тим, що 
обидва методи мають спільну головну мету – досягнення цільової собівартості, 
але існуючі між ними відмінності дозволяють підсилювати переваги кожного з 
методів, отримуючи синергетичний ефект від їх використання (табл. 1). 

Існуючи у жорсткому конкурентному середовищі, підприємство має 
постійно реагувати на зміни попиту споживачів, проводити моніторинги та 
стратегічну оцінку ринку. Одним з найважливіших інструментів підвищення 
конкурентоспроможності продукції є управління витратами. 
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Таблиця 1 
Порівняльна характеристика систем таргет-костінг та кайзен-костінг* 
Ознаки Таргет-костінг Кайзен-костінг 

Формула 
ціноутворення 

Ціна – Прибуток = Собівартість 
 

Етап життєвого 
циклу 
продукції 

Етап проектування продукції або 
модернізації, якщо товар знаходиться на 
життєвому етапі старіння. 

Етап виробництва продукції 

Ефект від 
використання 
методу 

Скорочення витрат приблизно на 3-7%. 

Уміле використання 
дозволяє досить помітно 
знижувати витрати на стадії 
виробництва — до 5%. 

Галузі 
застосування 

Галузі, які широко застосовують 
інновації, де постійно розробляються 
нові види і моделі продукції 

Традиційні галузі 
застосування з тривалим 
життєвим циклом продукту 

Життєвий цикл 
продукту 

Короткий життєвий цикл Тривалий життєвий цикл 

Тривалість 
застосування  

Лише на етапі проектування 

Постійне використання з 
метою зменшення витрат і 
підтримки їх на заданому 
рівні 

Переваги 

1.Дає змогу підприємству орієнтуватися 
на вимоги ринку, а керівнику  - впливати 
на процес виробництва, починаючи з 
етапу проектування продукції 
2.Задовольняє потреби споживачів у 
повній мірі 
3. Дозволяє стабільно утримувати свої 
конкурентні позиції на ринку 

1.Дозволяє постійно 
зменшувати витрати та 
тримати їх на заданому рівні. 

Недоліки 

1. Якщо на етапі розробки нового 
продукту не вдається досягнути цільової 
собівартості шляхом чисельних ітерацій, 
а етап розробки займає багато часу, то 
варто відмовитися від цього методу. 
2.В організації повинна бути 
налагоджена система тісної взаємодії між 
різними працівниками та підрозділами. 
Для досягнення єдиної цілі колектив має 
бути командою, яка бачить спільну мету 
та робить усе можливе для її досягнення.  

1. Необхідність мотивації 
працівників і корпоративної 
культури, що підтримує  
залучення персоналу в 
діяльність організації. 
2. Період, протягом якого 
встановлюють завдання, 
може не співпадати з 
періодом освоєння 
працівниками нових 
прийомів. 

*Таблицю складено на основі джерел 1, 2. 
 
Обґрунтовані рішення щодо управління витратами дозволять підвищити 

ефективність підприємства, зробити його більш стійким до несприятливих змін 
зовнішнього середовища, отримувати постійний, або навіть більший прибуток 
за рівних умов серед підприємств-конкурентів. 

Сучасні методи калькулювання собівартістю продукції таргет-костінг та 
кайзер-костінг зорієнтовані перш за все на зовнішні фактори діяльності 
підприємства, дозволяють прогнозувати можливий попит на товар та прибуток, 
який може отримати підприємство-виробник.  
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Використання цих методів калькулювання собівартості дасть змогу не 
тільки оптимізувати витрати та зменшити ризик діяльності до найменшого 
рівня, але й дозволяє корегувати стратегію підприємства відповідно до умов, 
що склалися на ринку. Однак позитивний ефект від впровадження сучасних 
методів калькулювання можливий лише за наявності мотивації персоналу та 
злагодженій роботі усіх учасників процесу виробництва. 

Спільне використання систем таргет-костінгу та кайзен-костінгу на 
різних життєвих етапах товару, дасть підприємству досить значну конкурентну 
перевагу на ринку. Такий синергетичний ефект виникає за умов досягнення 
більш низького рівня собівартості, ніж у конкурентів та можливості вибирати 
вигідну цінову політику для захоплення та утримання відповідних сегментів 
ринку.  
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ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПРИРОДНО-

РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
 

Серед глобальних економічних, соціальних та екологічних проблем 
остання займає одне з провідних місць. Економічні, соціальні та екологічні 
відносини сьогодні щільно пов’язані між собою, а сучасна екологічна криза 
набуває ознак соціальної та економічної. У зв’язку з цим екологічний аспект 
проявляється в усіх площинах життя. 

Поява нового об’єкта дослідження – природно-ресурсний потенціал і 
наслідки антропогенного впливу на нього потребують відповідного 
теоретичного підґрунтя для оцінки результатів використання його 
господарюючими суб’єктами. Це потребує зміни підходів до розуміння функцій 
бухгалтерського обліку як інструменту захисту екологічних інтересів окремого 
підприємства, держави та суспільства в цілому. 

Бухгалтерський облік як основна інформаційна система про стан, рух 
активів, джерел їх утворення та господарських процесів повинен бути 
адаптованим до динамічних умов діяльності сучасного підприємства крім 
економічних аспектів і повніше враховувати екологічний та соціальний. Тобто, 
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традиційна система бухгалтерського обліку повинна бути розвинена і 
доповнена екологічною та соціальною складовими [1, c.3]. 

Для цього необхідно розробити відповідну організацію та методику 
бухгалтерського обліку, а також аналізу і контролю, які б були співзвучними 
вимогам світового співтовариства щодо охорони природно-ресурсного 
потенціалу, як основи національного багатства країни. В контексті такого 
підходу необхідно здійснювати підготовку висококваліфікованих спеціалістів, 
які б могли готовити в межах облікових систем якісно нову інформацію 
реалізації концепції сталого розвитку, що підвищило б ефективність 
підприємств на принципах економічної ефективності, екологічної цілісності та 
соціальної справедливості. Реалізація згаданої концепції потребує формування 
нових відносин між суспільством і природою, при яких економічна система не 
буде розглядатися як модель ізольованого кругообігу обмінної вартості між 
фірмами та домогосподарствами, а розумітися як відкрита підсистема 
матеріально замкненої екосистеми із обмеженими розмірами. Таку економіку 
називають екологічною, або екологічно збалансованою, тобто такою, що 
ґрунтується на еко-справедливості та еко-ефективності [2, c.117]. 

Проте на даний час у бухгалтерському обліку існує багато 
невідповідностей, які перешкоджають об’єктивно оцінювати природно-
ресурсний потенціал. До основних невідповідностей можна віднести [3, c.191; 
4, c.234]: 

1. Значна частина зменшення видового складу природно-ресурсного 
потенціалу не виражається в грошовому вимірнику і важко піддається 
кількісному вимірюванню, а тому повинна відображатися за допомогою 
реальних індикаторів. 

2. Інформація про природно-ресурсний потенціал часто представляє 
собою нечіткі дані, які повинні спершу бути проаналізовані та відображені у 
бухгалтерському обліку для подальшого їх опрацювання і врахування. 

3. Ринкові ціни виражають відносне, а не абсолютне виснаження не 
відновлюваних ресурсів, що не відображає реального стану речей і потребує 
збільшення уваги як держав, так і населення усієї планети. 

4. Неспроможність охопити усі зміни, які відбуваються з природно-
ресурсним потенціалом у зв’язку з великою динамічністю екологічної 
інформації. Відповідно потрібно постійно проводити моніторинг наукових 
джерел і періодики для своєчасного отримання інформації про нові матеріали 
чи сполуки, технічні прийоми, які можуть призвести до неочікуваного впливу 
на навколишнє середовище та своєчасно розробляти заходи для нейтралізації їх 
можливої негативної дії. 

5. Необхідність врахування взаємозв’язку різних галузей науки, які у 
взаємозв’язку дозволять отримувати різносторонню та повну інформацію про 
навколишнє середовище. Відповідно бухгалтерський облік повинен оперувати 
не тільки фінансово-економічними показниками, але й даними екології, 
геології, географії, біології та інших джерел виникнення інформації, що 
сприятиме ефективному екологічно орієнтованому управлінню підприємством.  
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Отже, основною проблемою на шляху інтегрування екологічного обліку в 
систему традиційного бухгалтерського обліку можна назвати труднощі, 
пов'язані з оцінюванням впливу на довкілля, таких чинників як забруднення 
повітря, шум, зміна природних угідь, знищення видів внаслідок господарської 
діяльності людини тощо і неможливістю на сьогоднішній день виражати їх у 
грошовій формі. Тому, вважаємо, при обліку їх на даному етапі доцільно 
обмежитися натуральними вимірниками (обсягом об'ємом, масою тощо) з 
подальшим відображенням їх системою індикаторів. 

Важливими складовими бухгалтерського обліку природно-ресурсного 
потенціалу повинні стати екологічна бухгалтерія, аналіз життєвого циклу 
продукції, а також еко-баланси (продукції, виробництва, підприємства, місця 
розташування), які дозволять здійснювати систематичний і об’єктивний 
моніторинг діяльності суб’єктів господарювання та оцінювати її вплив на 
навколишнє середовище, а також сприятимуть підвищенню ефективності 
управління підприємством завдяки налагодженню систем еко-контролінгу та 
еко-аудиту [5, c.31].  

Таким чином метою обліку природно-ресурсного потенціалу повинно 
бути відображення екологічних впливів кожного окремого підприємства на 
довкілля і порівняння їх з екологічними стандартами. Адекватне врахування 
екологічних аспектів діяльності підприємства і відображення їх у звітності 
забезпечить користувачів інформацією, необхідною для прийняття 
обгрунтованих управлінських рішень, дасть змогу повною мірою враховувати 
ризики та реалізовувати переваги екологічно свідомого управління 
підприємством. 

Отже, формування екологічно орієнтованої системи бухгалтерського 
обліку зумовлене необхідністю створення інформаційної системи, яка 
надаватиме користувачам змогу враховувати й аналізувати, окрім суто 
фінансових, інші важливі аспекти діяльності підприємства і оприлюднювати 
поруч з фінансовою екологічну та соціальну звітність. 
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Секція 6.  Оподаткування та бюджетна система 
 

Азылканова С.А. 
к.э.н., и.о. доцента, 

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, г. Астана, 
Республика Казахстан 

 
К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТНОГО 

ПРОЦЕССА В КАЗАХСТАНЕ 
 

В условиях продолжающейся  модернизации экономики Казахстана, 
дальнейшего устремления к построению экономики инновационного типа в 
числе актуальных вопросов остается задача дальнейшего реформирования 
бюджетного процесса с целью обеспечения прозрачности и подконтрольности 
обществу деятельности государственных органов. Данный блок связан с 
разработкой и реализацией ряда программных документов государственными 
органами власти и управления и использованием ими бюджетных средств и 
определен в качестве основополагающего в системе государственного 
планирования, ориентированного на результаты. 

Открытость бюджетного процесса измеряется по двум направлениям - 
количественному и качественному (аналитическому). К количественному 
можно отнести те инициативы, в рамках которых открытость оценивается в 
баллах, что позволяет осуществить международные сравнения, ранжирование 
стран. В их числе: Индекс открытости бюджета (Open Budget Index);  
Cтрановые исследования прозрачности в бюджетно-налоговой сфере компании 
Oxford Analytica;  Индекс финансовых стандартов некоммерческого фонда The 
Financial Standards Foundation. 

Наибольшую популярность среди международных инициатив по 
количественному измерению открытости бюджетного процесса приобрел 
Индекс открытости бюджета, который представляет собой оценку качества 
предоставляемой информации о государственном бюджете. Он рассчитывается 
на основе ответов независимых экспертов на вопросы специальной анкеты о 
бюджетном процессе внутри страны. 

Информация о значении Индекса содержится в Обзоре открытости 
бюджетов (Open Budget Survey), издаваемом одной из известных 
международных организаций — Международным бюджетным партнерством 
(International Budget Partnership — IBP). Эта организация является 
общественной и объединяет независимых экспертов, не имеющих отношения к 
федеральным правительствам исследуемых стран. В основе Обзора лежит 
ранжирование стран (59 — в 2006 г., 85 — в 2008 г. и 94 — в 2010 г.) по 
Индексу открытости бюджета, исходя из максимально возможных 100 
процентов. По итогам оценки все страны распределяются на пять групп, как это 
представлено в таблице 1 на примере данных за 2010 г. [1]. 
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Как видно из табл. 1, в 2010 году гражданам Казахстана предоставлялась 
минимальная информация о бюджете на уровне 21-40% на одной позиции с 
отдельными азиатскими и африканскими странами. 

Таблица 1 
Индекс открытости бюджета в 2010 г.  

Предоставление обширной 
информации гражданам  
(81–100 %)  

ЮАР, Новая Зеландия, Великобритания, 
Франция, Норвегия, Швеция, США  

Предоставление 
значительной информации 
гражданам (61–80 %)  

Чили, Бразилия, Южная Корея, Словения, 
Германия, Шри-Ланка, Индия, Перу, Польша, 
Испания, Чехия, Украина, Колумбия  

Предоставление 
незначительной информации 
гражданам (41–60 %)  

Россия (60 %), Монголия, Румыния, Италия, 
Португалия, Папуа — Новая Гвинея, Хорватия, 
Словакия, Турция, Аргентина, Болгария, 
Уганда, Филиппины, Грузия, Гана, Сербия, 
Намибия, Мексика, Ботсвана, Индонезия, 
Иордания, Гватемала, Кения, Египет, 
Македония, Бангладеш, Малави, Коста-Рика, 
Непал, Танзания, Босния и Герцеговина, 
Азербайджан, Таиланд  

Предоставление 
минимальной информации 
гражданам (21–40 %)  

Либерия, Малайзия, Пакистан, Казахстан, 
Сальвадор, Никарагуа, Замбия, Мали, 
Восточный Тимор, Венесуэла, Албания, 
Тринидад и Тобаго, Ливан, Эквадор, Мозамбик, 
Марокко, Ангола, Йемен,  

Предоставление скудной 
информации гражданам или 
непредоставление ее вовсе 
(0–20 %)  

Нигерия, Боливия, Китай и др.  

Источник: International Budget Partnership (2010) (http://internationalbudget.org/). 
 
В 2011 году, по оценкам экспертов, составляется индекс, открытость 

отечественной бюджетной системы составила всего 38% из 100 возможных. 
Эксперты, составляющие индекс, отметили отсутствие ряда ключевых 
бюджетных документов из восьми, которые должны публиковаться в каждой 
стране. Три документа на момент составления индекса отсутствовали 
полностью. По остальным из них предоставлялось недостаточное количество 
информации [2]. 

Следует отметить, что за последнее время, произошли положительные 
сдвиги: в апреле прошлого года Казахстан первым из стран СНГ опубликовал 
«гражданский бюджет», который дает краткое, но полное представление о 
расходах  и доходах государства. Однако если речь идет об открытости и 
эффективности использования бюджетных средств, то целый круг вопросов 
остается нерешенным до конца. Так, на основе исследовательских данных, 
собранных в 2011 году со всех 16 регионов республики, Индекс открытости 
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местных бюджетов составил всего лишь 50 баллов из 100 возможных, что 
соответствует уровню ниже среднего.  

Согласно индексу, местные исполнительные органы неохотно вступают, а 
то и вовсе не идут на диалог с гражданами в этом вопросе (19 баллов). 
Деятельность местных органов власти была оценена и в результате 
мониторинга их сайтов. Исследованиям подверглись четыре основных 
бюджетных документа, которые должны быть доступны на сайтах всех 
госорганов: прогноз социально-экономического развития, утвержденный 
бюджет, годовой отчет об исполнении бюджета и гражданский бюджет [3]. 

Центром экономических исследований оценки и мониторинга, по итогам 
индекса открытости местных бюджетов-2011, были даны некоторые 
рекомендации. В частности, местные органы исполнительной и 
представительной власти, по мнению экспертов, должны практиковать 
мероприятия по раскрытию бюджетной информации и привлечению населения 
на различных этапах бюджетного процесса, делиться передовым опытом 
работы в этой области между собой, НПО и гражданам необходимо 
демонстрировать власти потребность участия в бюджетных процессах, 
центральные госорганы должны поддерживать единообразное применение 
бюджетного законодательства на всей территории страны, а парламент — 
рассмотреть возможность модернизации текущего законодательства в части 
обеспечения общественного участия в бюджетном процессе.  

В планах Национальной бюджетной сети Казахстана есть также идея 
проведения исследований по освоению бюджетных денег. 

 Эффективность осуществления бюджетного процесса тогда приносит 
ощутимый результат, когда предлагаемые решения «верхов» будут отработаны 
на всех уровнях государственного управления, вплоть до самого низшего 
уровня – бюджетополучателя, а качество бюджетных услуг смогут оценить 
конкретные налогоплательщики (http://dknews.kz/byudzhet-ponyatnyjj-vsem.htm). 
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РОЗВИТОК БЮДЖЕТУ: ЗДОБУТКИ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ 

ШКОЛИ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ 
 

Визначимо основні можливі напрями використання наукового здобутку 
представників Української наукової школи державних фінансів для покращення 
сучасного стану бюджетних відносин: 
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1. Положення української фінансової думки другої половини ХІХ – 
початку ХІХ ст. містять зауваження, що державні фінанси не можливо 
розглядати окремо від загальноекономічних, політичних та соціальних умов. 
Тому найвища ефективність функціонування державних фінансів, та бюджету 
як «основної інституції, що регулює державне господарство» [1, С. 262] 
досягається в разі забезпечення єдності цілей бюджетної політики і завдань 
соціально-економічного розвитку, удосконалення політичної системи, 
підвищення матеріального добробуту громадян, їхнього духовного рівня. Без 
забезпечення економічного зростання неможливо розв’язати жодне важливе 
завдання бюджетної політики. 

2. Реалізація бюджетної політики держави повинна базуватися на 
окремих принципах, враховуючи, що видатки мають перевагу над доходами 
щодо першочерговості планування, то мають бути забезпечені їх 
пріоритетність, ощадливість та результативність (професор Університету Св. 
Володимира Г. Д. Сидоренко).  

Склад та структура видаткової частини Зведеного бюджету України за 
функціональною класифікацією у 2007-2010 роках наведена у табл. 1.  

За даними Міністерства фінансів України можна зробити висновок, що 
найбільша частка видатків припадала протягом 2007-2011 років на соціальний 
захист та соціальне забезпечення, крім цього частка даних видатків зростала 
щорічно і у 2010 році склала майже 28 відсотків. 

Таблиця 1 
Видатки Зведеного бюджету України у 2007-2010 роках* 

Видатки 

2007 2008 2009 2010 

млн грн

% до 
загаль-
ного 
обсягу

млн грн

% до 
загаль-
ного 
обсягу

млн грн 

% до 
загаль-
ного 
обсягу 

млн грн

% до 
загаль-
ного 
обсягу

Загальнодержавні функції 24270,86 10,74 30829,16 9,97 33155,98 10,79 44902,46 11,88
Оборона 9416,52 4,17 11732,97 3,79 9663,304 3,14 11347,14 3,00 
Громадський порядок, безпека 
та судова влада 

18445,67 8,16 27080,91 8,76 24346,11 7,92 28825,61 7,63 

Економічна діяльність 40523,44 17,93 51322,39 16,60 39753,05 12,93 43832,36 11,60
Охорона навколишнього 
природного середовища 

2241,34 0,99 2764,685 0,89 2538,787 0,83 2872,356 0,76 

Житлово-комунальне 
господарство 

5900,31 2,61 8968,495 2,90 7498,058 2,44 5431,259 1,44 

Охорона здоров'я 26717,56 11,82 33559,9 10,85 36564,91 11,89 44745,37 11,84
Духовний та фізичний 
розвиток 

5687,75 2,52 7916,124 2,56 8330,245 2,71 11525,37 3,05 

Освіта 44333,58 19,61 60959,37 19,71 66773,56 21,72 79826,05 21,13
Соціальний захист та 
соціальне забезпечення 

48517,33 21,46 74069,73 23,95 78775,35 25,63 104534,9 27,67

Всього 226054,4 100,00 309203,7 100,00 307399,4 100,00 377842,8 100,00
*Джерело: складено автором за даними Міністерства фінансів України та власними 

розрахунками 
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Кошти спрямовувалися переважно на соціальний захист непрацездатних, 
пенсіонерів, дітей та молоді, основною причиною переважання видатків на 
соціальний захист з-поміж інших видатків являється дефіцитність Пенсійного 
фонду України та фондів соціального страхування. Другими за часткою 
являються видатки на освіту (19,6-21,7%), що передбачають фінансування 
дошкільної, шкільної, професійної та частково вищої освіти в Україні. На 
охорону здоров’я та загальнодержавні функції припадало у 2010 році близько 
11,8% всіх видатків, проте останні являються досить великими та необхідно 
прагнути до економії за даними статтями видатків. На нашу думку, структуру 
видатків Зведеного бюджету України не можна вважати адекватною сучасному 
стану розвитку суспільства та економіки. Варто розробити концепцію розвитку 
економіки та суспільства та видаткову частину гармонізувати з концепцією, 
проте фінансування охорони здоров’я повинно відбуватися у більших розмірах 
з урахуванням стану захворюваності у державі, посилити фінансування 
фундаментальних досліджень та економічної діяльності з метою підвищення 
рівня інвестиційної активності та розбудови економіки та засадах 
інноваційності, ощадливості ресурсів, безпечності для працівників, 
екологічності для навколишнього середовища тощо;  

Вимога результативності у працях українських учених-фінансистів 
асоціювалася з особистою відповідальністю міністра фінансів за витрачені 
кошти. В Україні проблема результативності та цільового витрачання 
бюджетних коштів являється досить актуальною. Так, у Звіті Рахункової палати 
Верховної Ради України за 2010 рік зазначено про здійснення 970 контрольно-
аналітичних та експертних заходів під час яких перевірено 732 об'єкти з них 
610 мали у своїй діяльності порушень і недоліків, які спричинили втрат і 
збитків, заподіяні Державному бюджету України. Згідно зі Звітом, у ході 
проведення контрольно-аналітичних та експертних заходів виявлено 
бюджетних правопорушень (незаконного, у тому числі нецільового), 
неефективного використання коштів державного бюджету та державних 
цільових фондів, а також порушень і недоліків при адмініструванні доходів 
державного бюджету на загальну суму 52 млрд. грн. (для порівняння у 2009 
році - 36,2 млрд.грн.). З цієї суми незаконне використання коштів, у тому числі 
нецільове, становило 16,1 млрд. грн. (у 2009 році – 10,1 млрд.грн.), неефективне 
– 14,4 млрд.грн. (у 2009 році - 11,4 млрд.грн.), порушення адміністрування 
доходів – 21,4 млрд.грн. (у 2009 році – 14,7 млрд.грн.) [2].  

Результативність витрачання бюджетних коштів повинна забезпечуватися 
через застосування програмно-цільового методу планування з визначенням 
очікуваних результатів від впровадження програми та відповідальність за 
досягнення результатів.  

3. Стратегічним завданням бюджетної політики України на найближчий 
період залишається прагнення до збалансування бюджету у напрямі 
синхронізації доходів та видатків бюджету. Аналізуючи дані Міністерства 
фінансів про збалансованість бюджету, варто зазначити, що в 2000 та 2002 рр. мав 
місце профіцит бюджету в розмірі відповідно 1,0 та 1,6 млрд грн. Це пов’язано з 
економічним зростанням і збільшенням ВВП.  
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Починаючи з 2006 р. спостерігається чітка тенденція до збільшення 
дефіциту бюджету, найбільшим зростання дефіциту бюджету мало місце у 2010 
році та становило майже 2 рази. Зростання дефіциту свідчить про неспроможність 
збалансувати доходи та видатки і, відповідно, виникає борговий ризик, тобто 
залучення нових боргів для покриття видатків. У даному напрямі варто 
звернутися до представників української фінансової думки, що вказували на 
необхідність забезпечення високої якості розроблення бюджету, перегляду 
видатків і пошук статей за якими можливо економити, введення нових або 
підвищення ставок вже існуючих податків і державні борги. 

Література 
1. Гловінський Є. Фінанси У.С.С.Р. / Є. Гловінський // Праці Українського наукового 

інституту. – Варшава, 1938. – Т. 41. – Кн. 9. – 350 с. 
2. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету. – 

http://budget.rada.gov.ua/kombjudjet/control/uk/publish/article?art_id=47829&cat_id=4473
1 

Фененко П.О. 
аспірант 

ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ 
 

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ 
НАСІННЯМ СОНЯШНИКУ 

 
На сьогоднішній день соняшник – друга за популярністю культура після 

пшениці, яку вирощують понад 40 % сільськогосподарських підприємств всіх 
форм власності. На їхню долю припадає до 85 % всього валового збору 
урожаю. Зацікавленість сільськогосподарських підприємств у вирощуванні 
даної культури пояснюється її високої, в порівнянні з іншими культурами 
рентабельністю, яка знаходиться на рівні  90%. 

За період з 2005 по 2011 роки виробництво олійних культур має 
позитивну динаміку до збільшення. У 2011 році Україна отримала  рекордний 
урожай соняшнику на рівні 8670,5 тис. тонн, що майже в 2 рази більше ніж у 
2005 році, коли урожай соняшнику становив 4706,1 млн. тонн [3]. 

Політика в сфері оподаткування зовнішньої торгівлі насінням соняшника, 
пройшовши випробування часом, виявляється достатньо ефективною, оскільки 
сприяла розвитку олійного виробництва в країні, для якої дана культура є 
ключовою сировиною. 

В якості інструменту оподаткування зовнішньої торгівлі насінням 
соняшнику застосовується мито як на експортні операції, так і на імпортні. 

Вперше експортне мито на насіння соняшнику було запроваджено ще на 
початку 1993 року за ставкою 30% від митної вартості експортованої продукції, 
однак в кінці того ж року було відмінене [2]. Згодом неконтрольовані обсяги 
експорту насіння соняшнику призвели до банкрутств переробних підприємств, 
через брак завантаження сировиною, відповідно, повернення у 1999 році 
експортного мита на насіння соняшнику на рівні 23% від митної вартості було 
необхідністю. 
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За час дії експортного мита, яке 2001 року було знижено до 17%, ситуація 
кардинально змінилася [1]. Про що  свідчать цифри порівняльного аналізу 1998 
року (до запровадження експортного мита) та 2001-го року. Рентабельність 
виробництва соняшнику: відповідно 22% і 81,7%; виробництво олії — 509 тис. 
тонн і 935,6тис. тонн; маргаринової продукції — 89,3 тис. тонн і 198,3 тис. 
тонн; експорт олії — 198,1 тис. тонн і 473,2тис. тонн. Зростання надходжень до 
бюджету з 345 млн. грн. у 1998 році до понад мільярда гривень у 2001 за 
рахунок збільшення обсягів переробки насіння на вітчизняних підприємствах і 
нарощування виробництва олійно-жирової продукції [3]. 

Отже, експортне мито на насіння соняшнику та заборона у 2002 році 
переробки насіння соняшнику за кордоном на давальницьких умовах, дали 
змогу спрямувати сировину для переробки на вітчизняні підприємства, що 
забезпечило їх стабільну роботу. 

Приєднання України до Світової організації торгівлі (СОТ) у 2008 
році вимагало певних поступок у регулюванні експорту насіння соняшнику. 
Так, починаючи з 2007 року діюча ставка мита зменшується на 1 % до позначки 
10% у кінцевому періоді. У 2012 році ставка знаходиться на рівні 10% [1]. 

Зниження ставки вивізного мита дещо сприяло збільшенню обсягів 
експорту насіння соняшнику, показник якого збільшився у 2011 році у 2 рази в 
порівнянні з 2005 роком, однак, слід відмітити що й обсяги його виробництва 
збільшилися за аналізований період також майже у 2 рази. Проте в середньому 
питома вага експорту насіння соняшнику у його виробництві становить лише 
6,15 %. Найбільший показник обсягу експорту становив 727,8 млн. тонн у 2009 
році [3]. 

Експортні мита на насіння соняшнику дають змогу вітчизняним  
підприємствам АПК на світовому ринку продовольства бути повноцінними 
партнерами з виробництва і реалізації харчових продуктів, а не 
постачальниками сировини для завантаження переробних потужностей інших 
країн [6]. 

Тому питання відміни дії вивізного мита на насіння соняшнику є одним з 
визначальних у переговорних процесах щодо створення зони вільної торгівлі з 
Європейським Союзом. Оскільки, скасування вивізного мита  сприятиме  
масовому експорту цієї сільськогосподарської сировини з України. Що в свою 
чергу призведе до подальшого загострення конкурентної боротьби за сировину, 
зростання цін на неї та продукти переробки, економічних втрат вітчизняних 
олійно-жирових підприємств, безробіття у галузі, дестабілізації її 
інвестиційного клімату [7]. 

Розширення посівних площ під вирощування насіння соняшнику в 
Україні вимагає імпорту насіння культури, оскільки як посівний матеріал 
використовується 50% гібридів українського виробництва, 25% насіння 
закордонної селекції, які вирощуються в Україні, і 25% імпортного [4]. 
Потужностей вітчизняних виробників не вистачає на те, щоб повністю 
наситити ринок. 

Обсяг імпорту насіння соняшнику у 2011 році зріс більше ніж у 3 рази 
порівняно з 2005 роком, і становив 15,2 млн. тонн.  Найімовірніше  обсяг 

270



імпорту надалі тільки збільшуватимуться, оскільки податкова реформа значно 
полегшила життя імпортерів насіння в Україну. Згідно прийнятого Податкового 
Кодексу імпорт посівного матеріалу і його подальший продаж звільняються від 
сплати податку на додану вартість, тоді як вітчизняні виробники залишаються 
платниками цього податку [5]. Це означає, що наразі завозити насіння з інших 
країн набагато вигідніше, ніж робити в Україні своє власне. 
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ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Згідно системи оподаткування в Україні подання податкової звітності 
до державних податкових органів є важливою складовою взаємовідносин 
держави з суб'єктами підприємницької діяльності, що здійснюють свою 
діяльність на території України згідно діючого законодавства та визнані 
платниками відповідних податків. Форми податкової звітності визначені 
відповідними податковими законами та спеціальними Порядками, 
затвердженими наказами Державної податкової адміністрації України. Згідно 
Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" 
[1] основою для ведення податкового обліку та складання податкової 
звітності є дані бухгалтерського обліку, ведення якого є обов'язковим для 
всіх суб'єктів підприємницької діяльності — юридичних осіб. 

Подання до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим 
та митним законодавством, декларацій, звітності та інших документів, 
пов'язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів, — один з основних 
обов'язків платників податків, передбачених п. 16.1 ПКУ [2]. 

Відповідно до п.46.2 ст.46 Податкового кодексу України від 2 грудня 
2010 року №2755-VI платник податку на прибуток подає разом з відповідною 
податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (крім малих 
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підприємств) у порядку, передбаченому для подання податкової декларації. 
Платники податку на прибуток, малі підприємства, віднесені до таких 
відповідно до Господарського кодексу України, подають разом з річною 
податковою декларацією річну фінансову звітність у порядку, передбаченому 
для подання податкової декларації. 

У складі фінансової звітності платник податків зазначає тимчасові та 
постійні податкові різниці за формою, встановленою Міністерством фінансів 
України. Разом з цим, пунктом 1 підрозділу 4 розділу ХХ "Перехідні 
положення" визначено, що суб'єкти господарювання - платники податку на 
прибуток подають фінансову звітність з урахуванням податкових різниць 
починаючи зі звітних періодів 2013 року. 

Фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, 
представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності та суб'єктів малого 
підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства) 
включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, 
звіт про власний капітал та примітки до звітів. 

Податковий кодекс дає визначення податкової декларації та встановлює 
загальні вимоги до її складання та подання, визначає підстави для невизнання 
декларації та порядок повідомлення про це платника. 

Відповідно до пп. 12.3.6, п. 46.5 ПКУ, форму податкової декларації (як 
щодо загальнодержавних, так і щодо місцевих податків і зборів) встановлює 
центральний орган ДПАУ за погодженням із Мінфіном. 

ПКУ в п. 49.3 передбачає три способи подання декларації до органу 
державної податкової служби (спосіб подання обирається платником податків, 
якщо інше не передбачено ПКУ): 

1) особисто платником податків або уповноваженою на це особою; 
2) шляхом надсилання поштою з повідомленням про вручення та з 

описом вкладення; 
3) засобами електронного зв'язку в електронній формі 

з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у 
порядку, визначеному законодавством. 

Штрафні санкції за неподання або несвоєчасне подання звітності 
передбачені у ст. 120 ПКУ. Як і за раніше чинним законодавством, відповідно 
до ПКУ неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими 
особами, зобов'язаними нараховувати та сплачувати податки, збори, 
податкових декларацій (розрахунків), тягне за собою накладення штрафу в 
розмірі 170 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. 

При цьому ПКУ передбачив посилену відповідальність за повторність 
неподання декларації. Так, вчинення тих самих дій (або бездіяльності) — 
неподання чи несвоєчасного подання декларації, у разі якщо до платника 
протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягне за собою 
накладення штрафу вже у розмірі 1020 грн. за кожне таке неподання або 
несвоєчасне подання. 
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ДЕФІЦИТНЕ ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ ЯК ЧИННИК 

СТИМУЛЮВАННЯ І РОЗВИТКУ КРАЇНИ 
 

Дефіцит бюджету – перевищення видатків бюджету над його доходами (з 
урахуванням різниці між наданням кредитів з бюджету та поверненням 
кредитів до бюджету) [1, с.5]. 

Переважна більшість теоретиків і практиків світу схиляються до думки, 
що бюджетний дефіцит має негативний вплив на соціально-економічні процеси 
у суспільстві та на економіку країни безпосередньо. Дефіцит бюджету є 
свідченням марнотратства уряду, чинником макрофінансової нестабільності та 
підвищення ризику економічної діяльності держави. Зростання бюджетного 
дефіциту спричиняє посилення інфляційних процесів у суспільстві, кризу 
державних фінансів, грошової системи, зростання диференціації в доходах. 
Дефіцит бюджету є причиною зниження ефективності податкової системи, 
послаблення стимулів до праці, підриву впевненості членів суспільства у 
майбутньому. 

Виникнення бюджетного дефіциту обумовлюється багатьма причинами, 
але є наслідком одного стану – незбалансованості доходів і видатків бюджету в 
бік перевищення останніх.  

Проблемі дефіциту бюджету приділяється дедалі більше уваги, так як 
уряди багатьох країн світу функціонують в умовах загальної обмеженості 
фінансових ресурсів. Бюджетний дефіцит є проблемою міжнародною і 
спостерігається в державних бюджетах навіть країн з розвиненою ринковою 
економікою. Однак, за умов стійкого економічного зростання в динаміці 
бюджетний дефіцит, у допустимих межах, не розглядається як цілком 
негативний фінансовий індикатор [4]. 

Звичайно, не можна однозначно оцінювати негативні наслідки 
перевищення видатків над доходами навіть одного обсягу, що зафіксовані в 
різних соціально-економічних умовах. Крім того, для врахування впливу 
бюджетного дефіциту на економічну динаміку важливо також брати до уваги 
його тривалість, стабільність тенденцій (зростання чи скорочення) тощо. Тому 
на нетривалий період можна і за нормальних умов розвитку допустити певний 
бюджетний дефіцит, але лише тоді, коли завищені в порівнянні з доходами 
бюджетні видатки спрямовуються на економічні чи соціальні проекти, що, 
безумовно, забезпечить зростання (особливо шляхом економії) продуктивності 
праці.  
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Так, спроба позитивної оцінки впливу бюджетного дефіциту на 
соціально-економічний розвиток суспільства була започаткована у роки 
Великої французької революції, ідеологи якої називали дефіцит «багатством 
нації». Підставою для цього вважалося твердження, що дефіцити активізують 
суспільство, впливаючи на напрями наукової думки, стимулюючи законодавчу 
діяльність, змушуючи економити державні кошти, попереджувати і викривати 
зловживання. 

У цілому бюджетний дефіцит в умовах демократичного суспільства за 
певних умов може бути додатковим стимулом соціально-економічного 
розвитку, якщо цей дефіцит спонукатиме до пошуку ефективних шляхів 
раціонального використання бюджетних коштів, посилення бюджетної 
дисципліни, збільшення доходів бюджету у майбутньому. 

Тезу про позитивний вплив бюджетного дефіциту на економіку 
підтримував Дж. Кейнс. Розвиваючи теорію Дж. Кейнса, новокейнсіанці 
стверджували про необхідність збалансованого бюджету в часі, тобто потребу у 
заміні бюджетного дефіциту під час війн і криз активним бюджетом під час 
економічних піднесень. Отже, дефіцит бюджету вважався антикризовим 
чинником. Після Другої світової війни кейнсіанські теорії застосовувалися 
практично всіма промислово розвинутими країнами, у результаті чого 
бюджетний дефіцит перетворився у вагомий інструмент фінансової політики, 
використовувався під час вирішення різнопланових завдань і зайняв важливе 
місце в теорії економічного зростання і в теорії циклічного регулювання 
економіки [4]. 

На основі кейнсіанської теорії виникли і розвинулися різноманітні 
теоретичні концепції, зокрема дефіцитного фінансування. Окремі теоретики і 
практики вважали бюджетну збалансованість анахронізмом, а боязнь 
бюджетних дефіцитів і зростання державного боргу — шкідливим забобоном. 
Дефіцит державного бюджету перетворився на один із реальних способів 
регулювання економіки. Як свідчить світова практика, неконтрольоване 
зростання бюджетного дефіциту стало причиною економічних криз. 

Управління бюджетним дефіцитом країни прямо пропорційно залежить 
від бюджетної політики країни. Тому що, бюджетна політика – це політика, 
спрямована на оптимізацію та раціоналізацію формування доходів і 
використання державних фінансових ресурсів, підвищення ефективності 
державних інвестицій у народне господарство, узгодження загальнодержавних і 
місцевих інтересів у сфері міжбюджетних відносин, регулювання державного 
боргу та забезпечення соціальної справедливості при перерозподілі 
національного доходу [2]. 

Стратегічною метою бюджетної політики є забезпечення фінансової і 
соціальної стабільності в країні [3, с. 118]. Вона має сприяти державній 
підтримці зростання економіки, створенню умов для залучення інвестицій.  

Отже, бюджетний дефіцит має місце в Україні. Важливо усвідомити, що 
цей показник асоціюється не тільки з негативними явищами, але й з 
ефективністю впливу на економічні процеси в країні. 
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ПРОБЛЕМИ ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ ПРИ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЯХ 
 

З наданням Україні статусу країни з ринковою економікою та вступом до 
СОТ зростає актуальність питання адаптації механізмів податкового 
регулювання зовнішньоекономічних операцій до світових стандартів та вимог.  

Роль податкового механізму регулювання експортних операцій полягає в 
регулюванні експортних товарних потоків, захисті інтересів національних 
товаровиробників та споживачів, а також у забезпеченні продовольчої безпеки 
держави, що зумовлює постійну увагу дослідників до різних його аспектів. 

Різні аспекти функціонування механізму податкового регулювання 
експортних операцій розкриті у працях вітчизняних вчених В.Андрійчука, 
В.Андрущенка, О.Бородіної, І.Бураковського, В.Власова, М.Дем’яненка, 
О.Гребельника, Н.Дробот, А.Кандиби, С.Кваші, І.Лютого, В.Новицького, 
С.Осики, Т.Осташко, В.Пятницького, В.Рокочої, Н.Сеперович, Л.Тулуша. 
Однак вирішення питання застосування та удосконалення бюджетного 
відшкодування ПДВ в Україні все ще залишаються дискусійними, особливо 
враховуючи зміни податкового законодавства, що обумовлює актуальність 
проблеми і необхідність подальшого її дослідження. 

Одним з найпоширеніших видів зовнішньоекономічної діяльності, який 
здійснюють підприємці на Україні є експорт товарів. Поняття терміну 
"експорту" регулюється Законом України "Про зовнішньоекономічну 
діяльність" від 16.04.1991 року №959-ХІІ [1]. 

Об'єктом оподаткування є операції платників податку з вивезення товарів 
(супутніх послуг) у митному режимі експорту або реекспорту (далі експорт). 

Експорт (остаточне вивезення) - це митний режим, відповідно   до якого 
українські товари випускаються для вільного обігу за межами митної території 
України  без зобов'язань щодо їх зворотного ввезення [2].  

Оскільки експортні операції є об’єктом обкладання ПДВ, експортер має 
право на бюджетне відшкодування сум ПДВ, сплачених постачальникам. 
 Платники податку на додану вартість при документальному 
підтвердженні фактичної реалізації товару за митну територію України і надані 
експортні розрахунки експортного відшкодування за підсумками податкового 
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періоду має право на отримання такого відшкодування протягом 30 
календарних днів з дня пред'явлення документів.  

Порядок визначення суми, що підлягає відшкодування з Державного 
бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення 
розрахунків регулюється ст. 200 Податкового кодексу України [3]. 

Сума податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню визначається як 
різниця між сумою податкового зобов'язання звітного(податкового) періоду та 
сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду [3]. 

На сьогодні в Україні найбільш гостро стоїть проблема відшкодування 
експортного податку на додану вартість. 

Дане питання викликає все більше нарікань на адресу податкових органів 
через велику заборгованість перед справжніми експортерами. А також 
податковим законодавством передбачено дуже багато формальностей для 
отримання ПДВ з бюджету.  

Це насамперед подача до органу державної податкової служби податкову 
декларацію та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, яка 
відображається у податковій декларації. Крім того, до декларації повинен бути 
доданий розрахунок суми бюджетного відшкодування, а також оригінали 
митних декларацій (примірників декларанта), що підтверджують вивезення 
товарів (супутніх послуг) за межі митної території України. Далі, протягом 30 
календарних днів, що настають за граничним терміном отримання податкової 
декларації, податковий орган проводить камеральну перевірку. Крім того, 
податковий орган протягом 30 календарних днів після спливу граничного 
терміну проведення камеральної перевірки, має право провести документальну 
позапланову виїздну перевірку платника податку для визначення достовірності 
нарахування такого бюджетного відшкодування. Тільки тоді, при наявності 
достатніх підстав, які надають право платнику податку на бюджетне 
відшкодування сум ПДВ, податковий орган у п'ятиденний строк після 
закінчення перевірки подає до органу Державного казначейства України 
висновок із зазначенням суми, що підлягає відшкодуванню з бюджету. 

Податковим кодексом України передбачена процедура автоматичного 
відшкодування ПДВ, яка призначена для того, щоб надати можливість 
податковим органам здійснювати в оперативному режимі своєчасне 
відшкодування ПДВ сумлінним платникам. 

Автоматичне відшкодування ПДВ полягає в тому, що воно здійснюється 
на підставі поданої заяви та проведеної камеральної (невиїзної)  перевірки 
податкової декларації за умови, що платник відповідає певним критеріям, 
визначеним Податковим Кодексом. 

Максимальний строк здійснення автоматичного відшкодування  
становить  26 робочих днів після подання відповідної заяви про бюджетне 
відшкодування ПДВ. 

Разом з тим критерії, яким має відповідати платник для отримання 
автоматичного відшкодування ПДВ, що визначені в Кодексі, для платників є 
занадто обтяжливими та необґрунтованими. 

Так, обтяжливими та необґрунтованими є такі критерії для отримання 
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автоматичного відшкодування ПДВ, як: 
1) середня заробітна плата не менше ніж у два з половиною рази 

перевищує мінімальний встановлений законодавством рівень у кожному з 
останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів); 

2) чисельність працівників, які перебувають у трудових відносинах з 
такими платниками податку, перевищує 20 осіб у кожному з останніх чотирьох 
звітних податкових періодів (кварталів); 

3) рівень визначення податкового зобов'язання з податку на прибуток до 
сплати до бюджету (відношення сплаченого податку до обсягів отриманих 
доходів) є вищим від середнього у галузі в кожному з останніх чотирьох 
звітних податкових періодів (кварталів). 

Виконати відповідність таким критеріям для платників буде дуже 
складно. 

Крім того, вказані критерії дають підстави контролюючим органам для 
відмови в автоматичному відшкодуванню ПДВ [4, c.23]. 

Отже,  процес повернення експортного ПДВ за податковим 
законодавством України  є дуже затяжним та ускладненим, а тому на 
законодавчому рівні дану операцію потрібно удосконалювати та регулювати 
для того, щоб оперативно повертати  ПДВ при експортних операціях з 
державного бюджету України. 
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ВЗАЄМОДІЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПОДАТКОВОГО 
ПЛАНУВАННЯ 

 
Податкова політика впливає практично на всі соціально-економічні сфери 

країни і нерозривно пов'язана з багатьма елементами державного управління, 
такими як фінансовою політикою, грошовою політикою, соціальною 
політикою, торгово-промисловою політикою. Податкова політика як непрямий 
метод державного регулювання забезпечує умови економічної зацікавленості 
або незацікавленості у діяльності юридичних і фізичних осіб і не будується на 
базі владно-розпорядчих відносин. При цьому вона більш гнучко сприймається 
економікою і тому більш широко застосовується в ринкових системах, ніж 
методи прямого державного регулювання. Будучи складовою частиною 
економічної та фінансової політики, податкова політика багато в чому залежить 
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від форм і методів економічної і фінансової політики держави. Залежно від 
стану економіки, від цілей, які на даному етапі розвитку економіки держава 
вважає пріоритетними, використовуються різні методи здійснення податкової 
політики. Сучасні тенденції розвитку економічної політики в Україні мають 
чітку спрямованість на вдосконалення податкової системи країни. Існуюча 
податкова система далека від оптимального стану в частині механізму взаємодії 
між державою, суб'єктами господарювання та населенням. Недоліки податкової 
системи часто призводять до нерозуміння політики держави з боку платників 
податків, а держава недоотримує кошти в бюджет за існуючими податками і 
зборами, що не сприяє економічному зростанню та підвищенню національного 
доходу країни. 

В умовах зміни пріоритетних напрямів соціально-економічної та її 
невід'ємної складової частини - податкової політики України, відмови від 
збільшення фіскального тиску на економіку, скорочення кількості діючих 
податків і зборів, при все зростаючій ролі регулюючого впливу податків на 
економічних суб'єктів зростають вимоги до підвищення ефективності 
податкового планування і його вдосконалення. Останнім часом все більш 
актуальними з точки зору практичного впровадження стають дослідження, 
присвячені загальнотеоретичним, концептуальним питанням податкового 
планування, якому з боку вчених приділялася і продовжує приділятися велика 
увага.  

Одним з найважливіших напрямків здійснюваної в наші дні податкової 
реформи, що відображає якісні зрушення в податковій політиці держави, 
виступає відмова від збільшення, і навіть скорочення податкового 
навантаження на економіку, що на практиці призвело до зниженні податкових 
ставок по ряду податків, розширення переліку податкових пільг та підстав для 
їх застосування. 

Очевидно, що в даній ситуації, беручи до уваги необхідність 
забезпечення більш повного надходження податків у бюджетну систему країни, 
на перший план виходять питання вивчення механізму діяльності податкових 
органів та їх вдосконалення, що сприятиме ефективності податкового 
планування. 

В даний час в рамках вдосконалення системи державного управління є 
актуальною трансформація сформованої системи поглядів на податкове 
планування, як на механізм управління соціально-економічним розвитком, що 
відповідає сучасному стану соціально-економічних відносин в Україні. 

Податки за своєю економічною суттю є джерело доходів держави. 
Внаслідок цього, держава безпосередньо зацікавлений у збільшенні їх обсягу. 
Для платника податків, податки - це завжди неефективне витрачання коштів, 
зайві витрати, які гальмують його економічний розвиток, і тому платник 
податків зацікавлений у зниженні їх обсягів. Таким чином, інтереси держави і 
платника податків спочатку протилежні, а єдина можливість встановлення 
рівноважного стану в даній області - пошук компромісу економічних інтересів 
обох сторін – податкове планування. 
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Рішенням цього завдання має стати, на нашу думку, комплексне 
податкове планування, в якому податки повинні розглядатися не як окремий 
інструмент управління економікою, а як важливий елемент цілої системи 
інструментів, застосування якого в поєднанні з іншими (неподатковими) 
інструментами дозволить значно підвищити ефективність державного 
регулювання економіки. 

При проведенні даного дослідження, було встановлено, що в умовах, 
коли в числі основних завдань державного регулювання економіки знаходяться 
завдання соціально-економічного розвитку, пріоритетною є регулююча функція 
податків. При цьому в умовах зацікавленості суспільства в збільшенні обсягів 
державних витрат при забезпеченні їх фінансування переважно за рахунок 
власних джерел реалізація регулюючої функції податків в обов'язковому 
порядку повинна визначатися при обов'язковому дотриманні фіскальних 
інтересів бюджетної системи країни. 

Необхідно мати на увазі, що реформи, в тому числі в сфері оптимізації 
податкової політики держави, можуть бути успішними лише тоді, коли їх 
складові добре підготовлені і ретельно прораховані, а проведення кардинальних 
заходів, реформ і комплексних перетворень в податковій політиці держави є 
вкрай відповідальним питанням, так як помилки в таких реформах можуть мати 
найсильніші негативні наслідки для економіки будь-якої країни. 

Ґрунтуючись на поданих вище, а також ряді інших висновків і підстав, 
податкова політика держави для стимулювання та активізації розвитку 
підприємницької діяльності має передбачати реалізацію наступного комплексу 
заходів: 

- максимально конкретизувати податкове законодавство, тим самим, 
виключивши його двояке тлумачення; 

- забезпечити стимулюючий вплив податкової системи на розвиток 
малого та середнього підприємництва шляхом надання податкових канікул, 
відстрочення сплати податків, податкового кредиту, спрощення податкового 
обліку, подальшого розвитку спеціальних податкових режимів; 

- забезпечувати подальшу стабільність податкового законодавства; 
- вдосконалювати податкове планування, спрямоване, з одного боку на 

зниження рівня тиску на підприємницьку діяльність, з іншого - на припинення 
практики ухилення від оподаткування шляхом як виправлення наявних «білих 
плям» («вузьких місць») у законодавстві про податки і збори, так і 
стимулюванні платників податків до самостійного відмови від використання 
незаконних схем відходу від податків (шляхом формування у них податкової 
культури та позитивного ставлення суспільства до сплати податків як до 
конституційного обов'язку кожного громадянина). 

Реалізовувати податкову політику слід за допомогою механізму 
узгодження економічних інтересів держави та суб'єктів господарювання. 

Стратегія податкового планування в пропонованому трактуванні 
визначена наступним чином: досягнення науково - обґрунтованого компромісу 
між різноспрямованими економічними інтересами різних суб'єктів податкової 
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політики, який забезпечує ефективне вирішення сукупності завдань соціально-
економічного розвитку країни на довгострокову перспективу. 

Податкового планування істотно впливає на суб'єкти податкових 
відносин: на платників податків і контролюючих органів, які при реалізації 
своїх повноважень використовують методи впливу на податкові відносини. 

Одночасно податкове планування включає в себе системний моніторинг 
розвитку податкової системи, з метою прогнозування та оцінки наслідків, 
передбачуваних і (або) здійснюваних змін у законодавстві в частині 
забезпечення ефективності всіх заходів. 

Виходячи з цього, у зміст податкової політики  слід включити підготовку 
пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства в частині 
елементів і методів організації податкових відносин, з акцентом на 
вдосконалення процедур податкового планування за надходження до бюджету 
податкових платежів. 
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НАПРЯМИ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ 
ЗЕМЕЛЬНОГО ОПОДАТКУВАННЯ 

 
Економічна природа земельного оподаткування шляхом реалізації 

функції  вирівнювання умов господарювання покликана стимулювати 
раціональне використання землі через підвищення відповідальності 
землевласників за ефективне використання угідь, проте мова йде лише про 
економічну раціоналізацію. 

Платність виступає основним атрибутом трансформації земельних 
відносин на ринкову модель розвитку, проте на сьогодні вона зводиться до 
ефективнішого адміністрування ресурсних платежів, фіскальної спрямованості,  
ігноруючи необхідність формування фондів інвестиційного забезпечення 
реалізації природоохоронних проектів. Особливо актуальними постають 
проблеми  підвищення результативності земельного оподаткування шляхом 
його екологізації, активізація стимулюючої ролі плати за землю за допомогою 
вилучення частини ренти, яка утворюється під впливом природного чинника 
для економіко-екологічної справедливості  її розподілу між членами 
суспільства. 

Об’єктом плати за землю є земельна ділянка (частина земної поверхні з 
установленими межами, певним місцем розташування, цільовим 
(господарським) призначенням та з визначеними щодо неї правами), а також 
земельна частка (пай), що перебуває у власності чи користуванні, у тому числі 
на умовах оренди, саме  володіння землею свідчить про платоспроможність її 
власника, а оскільки власність зобов’язує, то земельне оподаткування мусить 
бути справедливим не тільки з економічної, а й з екологічної точки зору, 
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враховуючи що приховування об’єкта оподаткування для поземельного податку 
є цілком неможливим. 

Оптимізація земельного оподаткування передбачає: 
- ставки земельних платежів повинні бути економічно значущими і чітко 

відповідати рентній прибутковості відповідної земельної ділянки; 
- земельні платежі повинні бути обов'язковими для усіх без винятку 

землекористувачів; 
- пільгове оподаткування повинне регулюватися тільки розмірами і 

термінами сплати платежів та зборів; 
- земельні платежі необхідно встановлювати незмінними на 

тридцятип'ятирічний термін [1 с.244]. 
Така оптимізація земельного оподаткування має базуватись на 

попередньому:  
- удосконаленні системи грошової оцінки земель із врахуванням ринкових 

факторів; 
- створенні нової ринкової системи земельного оподаткування залежно від 

функціонального використання земель і дохідності землекористування; 
- законодавчу диференціацію оподаткування доходів від продажу земель 

сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських потреб 
[2 с.29]. 
Рентний підхід до грошової оцінки земель істотно занижує їх вартість та 

відповідно й податок, вартість землі доцільно визначати за бонітетами. 
Земельне оподаткування з урахуванням бонітету є об'єктивно доцільним, 

оскільки показник бонітету залежить від якості ґрунту, клімату і поля, що 
повинно й визначати рівень податку. На кращих ґрунтах необхідно 
накопичувати кошти для компенсації і додаткових витрат землекористувачів, 
які змушені працювати на гірших ґрунтах. Це безперечний економічний 
постулат, який закріплений законом. Але при розрахунках залежно від доходу, 
який більшою мірою залежить не від якості ріллі, а від дотримання 
технологічної дисципліни, працюючі краще й організованіше додатково 
обкладаються податком [3 с.68]. 

Подальшим напрямком економіко-екологічної оптимізації земельного 
оподаткування можна вважати: 

- плату за неосвоєні, занедбані і сильно деградовані землі за прогресивною 
шкалою залежно від строку володіння земельною ділянкою;  

- оподаткування за прогресивною шкалою операцій з перепродажу 
земельних ділянок в залежності від строків перебування земельної 
ділянки у власності однієї особи з метою запобігання спекуляціям на 
ринку землі, або пряма заборона продажу землі протягом визначеного 
строку;  

- оподаткування за прогресивною шкалою земельних ділянок, які тривалий 
час не використовуються, або використовуються не за  призначенням. 
Методологічна основа земельного оподаткування повинна не лише 

сприяти вирішенню фіскальних цілей, а мати екологічну спрямованість в 
інтересах всього суспільства та характеризуватись справедливістю розподілу 
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податкового навантаження при мотивації до ефективного використання 
земельних ресурсів. 

Економіко-екологічна оптимізація земельного оподаткування  сприятиме 
дієвості економічного механізму природоохоронної діяльності та 
забезпечуватиме його збалансоване функціонування. 
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Секція 7.  Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності 
 

Чистякова Е.С. 
Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова 

 
УСЛОВИЯ ВНЕШНИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ КАК ФАКТОР УГРОЗЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ  
 

Развившийся в течение последних 3 лет кризис суверенных 
заимствований вынуждает научно-исследовательские круги прибегать к 
формированию новых взглядов на степень влияния различных факторов, 
способных обеспечивать защищенность внутренней экономической среды 
государства. Так, все более весомой становится финансовая составляющая 
экономической безопасности, определяемая допустимостью соотношения 
входящих и исходящих потоков финансовых ресурсов для определенного 
уровня развития финансовой инфраструктуры и темпов наращивания 
производственных объемов. 

Для развивающихся государств возможность полностью удовлетворять 
потребности в финансировании наращивания экономического потенциала 
является основополагающей переменной, определяющей долгосрочность 
перехода к более высокому уровню благосостояния нации. Поэтому именно для 
таких государств как Украина, обслуживание внешних займов является одной 
из наиболее важных сюжетных линий развития экономики. 

 

 
Рис.1 - График доходности украинских еврооблигаций различных сроков 

погашения  
 

Источник: построено на основании данных Bloomberg Finance L.P. 2012 
 
Как представлено на рис. 1, начиная с 2011 г. Украина значительно 

участила заимствования посредством выпуска еврооблигаций, при этом 
стоимость их имела неустойчивую тенденцию, моментами достигая 
исторических пиков ставки свыше 12% по среднесрочным долговым ценным 
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бумагам, а затем постепенно снижаясь к 7-процентному уровню. Данные 
соотношения цены к сроку погашения находятся выше среднего уровня. К 
примеру, по данным средний уровень доходности долгосрочных 
государственных облигаций Польши в 2012 г. колебался  в диапазоне 4,6 -5,5 
%, России – 3,9 – 4,6 %, Казахстана – 5,4 – 7,5 %, Венгрии - 7,4-9,1%, Латвии – 
3,1 - 4,7%, а среди проблемных стран еврозоны -  в Ирландии - 5,1 – 6,8 %, 
Италии – 4,4 – 5,1 % [1]. 

Второй составляющей оценки безопасности внешних заимствований 
является структура долговых обязательств государства. Так, в финансово 
неустойчивых странах с низким уровнем платежеспособности, рейтинг 
инвестиционных активов которых чаще всего оценивается как спекулятивный, 
как правило, в большей степени эмитируются краткосрочные и среднесрочные 
долговые ц/б, т.к. более рисковые долгосрочные обязательства способны 
привлекать инвесторов посредством довольно высокой номинальной 
стоимости. По статистике структуры государственных долговых обязательств, 
предоставляемой Мировым банком, Украина начала использовать  
краткосрочные заимствования с 4-ой четверти 2009 г. и по данным на конец 
первого квартала 2012 г. краткосрочные обязательства составляли 8,7 % от 
общей задолженности [2]. Подробнее сравнительные данные представлены в 
табл.1.  

Таблица 1 
Доля краткосрочной задолженности секторов экономики  

Эмитент Правительство Банки Другие секторы 
Украина 8,7 24,5 43,9 
Россия 0,97 30,4 9,1 

Казахстан 0,47 9,4 15,6 
Венгрия 9,6 37,9 23,8 
Польша 0,08 29,6 31,9 

 
Источник: рассчитано автором на основании данных The World Bank 

Data Quarterly External Debt Statistics/SDDS 
 
Суммируя показатели доходностей государственных долгосрочных 

долговых обязательств и данные по структуре задолженности, представленные 
в табл.1, можно сделать вывод, что текущая стоимость заимствований  
находится в прямой зависимости от доли краткосрочной задолженности в 
суммарном показателе. Данная зависимость подтверждается на примере 
Украины и Венгрии, которые выплачивают самые высокие проценты по 
облигациям среди исследуемых стран.   

Несмотря на рыночную привлекательность долговых ценных бумаг, 
позволяющую снижать стоимость обслуживания долга, наиболее весомым 
фактором риска для экономической безопасности является способность 
эффективного распределения заемных средств на цели развития экономики. 
Данная характеристика находится в прямой зависимости от финансовой 
глубины экономики, которая определяется как насыщенность экономики 
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финансовыми отношениями, деньгами, финансовыми институтами и 
финансовыми инструментами; объем финансовой сферы 
(перераспределительные отношения, сбережения и инвестиции) по отношению 
к производственным объемам. Для оценки этого показателя можно 
использовать индекс финансового развития, рассчитываемый Всемирным 
экономическим форумом по следующим категориям: институциональная среда; 
бизнес-среда; финансовая стабильность; банки и другие финансовые 
организации; финансовые рынки; размер, глубина финансовых систем и доступ 
к финансовым ресурсам. Украина находится в данном рейтинге на 54 позиции с 
оценкой 2,62 балла из 7 максимальных, понизившись на 3 ступени  в период с 
2008 по 2011 г., в то время как, к примеру, Польша набрала 8 ступеней вверх (33-е 
место, 3,45 балла), Казахстан повысился на 1 ступень (46-ое место, 3,06 б.), 
Венгрия утратила 14 позиций (47-ое место, 3,03 б.), а Россия аналогично Украине 
сместилась на 3 рейтинговые строки и находится на 39 позиции (3,17 б.) [3, c. 17; 
4, c. 27]. 

Проведенный анализ позволяет сделать заключение, что условия 
заимствований, как и дальнейшее распределение привлеченных средств может 
оказывать давление на текущее и будущее обслуживание государственной 
задолженности, что напрямую будет оказывать эффект на финансовую 
независимость и экономическую безопасность государства, постепенно 
понижая способность экономики функционировать эффективно. Относительно 
Украины, на данный момент государственные ценные бумаги на 
международных финансовых рынках попадают в одну категориями с 
облигациями таких государств, как Ямайка, Венесуэла, Замбия и Шри-Ланка 
[1]. Постепенно учащающийся выход на внешние рынки и отсутствие 
отражения привлечения дополнительных финансовых ресурсов на реальные 
производственные объемы, может вывести данный фактор в качестве угрозы 
экономической безопасности, когда расположенность финансовых инвесторов 
будет полностью нивелироваться отрицательными тенденциями финансового 
углубления экономики.  
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СКЛАДОВІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

 
У сучасних умовах більшість українських підприємств, працюючи в 

нестабільному економічному і суспільно-політичному середовищі, 
переживають глибокий спад виробництва і знаходяться в досить складному 
становищі. За таких обставин особливої актуальності набуває проблема 
економічної безпеки, яка має вагоме значення в контексті загального розвитку 
підприємства. Головні завдання управління економічною безпекою 
підприємства - передбачення та випередження можливих загроз, що призводять 
до кризового стану, проведення антикризового управління з мінімізації 
зовнішніх і внутрішніх загроз економічному стану суб'єкта підприємництва. 

Система економічної безпеки кожного підприємства є індивідуальною, її 
повнота і дієвість залежать від чинної в державі законодавчої бази,  обсягу 
матеріально-технічних і фінансових ресурсів, виділених керівниками 
підприємств,  розуміння кожним з працівників важливості гарантування 
безпеки бізнесу, а також досвіду роботи керівників служб безпеки підприємств. 
В умовах непередбачуваної цінової кон’юнктури це особливо актуально. 

Поняття економічна безпека підприємства різними науковцями 
трактується неоднозначно. Одні науковці вважають, що економічна безпека 
підприємства – це захист від можливих фінансових втрат і попередження 
банкрутства підприємства, шлях до досягнення найбільш ефективного 
використання корпоративних ресурсів. Саме вона є провідною і вирішальною, 
оскільки за ринкових умов господарювання фінанси є рушієм будь-якої 
економічної системи [1, с.22]. На думку інших - стан розвитку господарюючого 
суб’єкта, який характеризується, ефективністю нейтралізації негативних 
факторів та протидії їх впливу на всіх стадіях його діяльності [2, с.41]. До 
процесу забезпечення фінансової складової економічної безпеки може входити 
сукупність робіт для досягнення максимально високого рівня 
платоспроможності підприємства і ліквідності його оборотних коштів, 
моделювання найбільш ефективної структури капіталу, підвищення якості 
планування і здійснення фінансово-господарської діяльності в усіх напрямах 
стратегічного й оперативного планування, а також управління технологічним, 
інтелектуальним і кадровим потенціалом суб’єкта господарювання, його 
основними фондами з метою максимізації прибутку і підвищення рівня 
рентабельності.   

 Для досягнення високого рівня економічної безпеки підприємство 
повинно проводити роботу із забезпечення стабільності та ефективності 
функціонування всіх основних її складових: фінансової, інформаційної,  
техніко-технологічної, кадрової, правової. Самою основною є фінансова 
складова, оскільки від неї залежить стан решти складових [3, с. 131]. 
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Сьогодні процес ухвалення управлінського рішення відбувається в 
умовах невизначеності, обмеженої і правильної інформації. Для оцінки ступеня 
і розвитку ризику у будь-якій системі важливо мати повну і достовірну 
інформацію про стан об'єктів. Тому невипадково, що серед складових частин 
економічної безпеки підприємства називають інформаційну. Так як інформація, 
щодо  різних сторін діяльності підприємства є в теперішній час найбільш 
цінним та важливим з ресурсів підприємства. Інформація щодо зміни 
політичної, соціальної, економічної ситуації, новизни в методах організації та 
управлінні підприємством дозволить йому адекватно реагувати на будь-які 
зміни зовнішнього середовища, ефективно планувати та вчасно коригувати 
свою господарську діяльність. Ризик втрати конфіденційної інформації для 
компаній суттєво зростає саме  в період фінансових криз. 

Інформаційна складова полягає у здійсненні ефективного інформаційно-
аналітичного та технологічного забезпечення господарської діяльності 
підприємства. Так як кожен суб’єкт господарювання характеризується набором 
технологій матеріального або інтелектуального виробництва, що 
використовуються в їх діяльності [4, с. 61]. Якість даних технологій та їх 
відповідність новим світовим стандартам суттєвим чином впливають на 
ефективність діяльності суб’єкта господарювання та на перспективи його 
подальшого розвитку, а відповідно, і на забезпечення економічної безпеки. 
Тому сукупність засобів забезпечення цієї складової економічної безпеки 
включає заходи щодо аналізу поточного стану підприємства на основі обробки 
даних фінансово-господарської звітності, а також технічної інформації служб, 
передусім виробничих підрозділів, технологічних служб, інформаційного 
відділу, маркетингових, дослідницьких підрозділів. 

У проведенні заходів щодо підвищення кваліфікації працівників, 
організації системи управління персоналом, підбору кадрів необхідної 
кваліфікації, ефективного матеріального стимулювання праці працівників, а 
також їх соціальної захищеності, полягає зміст кадрової складової. Професійна, 
кваліфікована група менеджерів здатна реорганізувати збиткове підприємство а 
некваліфіковане управління, погане виконання службових обов’язків, 
відсутність трудової дисципліни, можуть  привести прибуткове підприємство 
до банкрутства.  

Сутність правової складової економічної безпеки полягає в ефективному 
правовому забезпеченні діяльності суб’єкта господарювання, чіткому 
дотриманні співробітниками усіх правових норм чинного законодавства при 
оптимізації витрат ресурсів на досягнення даних цілей корпорації.  

На основі вищесказаного можна зробити висновок, що управління 
економічною безпекою дозволяє передбачати та випереджати можливі загрози, 
які в майбутньому можуть привести до кризового стану. Тому для ефективного 
управління складовими економічної безпеки підприємства треба виконувати 
певну сукупність робіт: досягнення максимального рівня платоспроможності 
підприємства, моделювання найбільш ефективної структури капіталу, 
підвищення якості планування та здійснення фінансово-господарської 
діяльності в усіх напрямках стратегічного і оперативного планування й 
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управління технологічним, інтелектуальним і кадровим потенціалом з метою 
максимізації прибутку та забезпечення стабільного розвитку підприємства. 
Отже, надійна економічна безпека підприємства можлива лише за умови 
комплексного і системного підходу до її організації.  
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ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВ АПК 
 

Із переходом України до ринкової економіки відчутних змін зазнали 
умови функціонування підприємств, поставивши на перше місце ефективність 
діяльності організації  та зменшивши контроль держави у даному процесі. 
Важливим завданням є вирішення питання забезпечення фінансової безпеки 
сільськогосподарських підприємств, значна роль у якому належить державі. 

Рівень фінансової безпеки підприємств АПК залежить від його реакції на 
зміну внутрішнього та зовнішнього оточення організації, але держава здатна 
амортизувати їх дію. Загальновизнаним є факт регулювання економіки 
державою у всіх країнах з ринковою економікою [2; 3; 4], що зумовлено 
досягненням балансу економічних інтересів суб’єктів підприємницької 
діяльності та країни, а також недосконалістю взаємодії підприємств. Стан 
фінансової системи сільського господарства значною мірою залежить від 
гармонійного взаємозв'язку та розвитку всіх її складових. За таких умов 
питання забезпечення фінансової безпеки підприємств АПК має 
загальнонаціональний характер і потребує регулювання з боку держави. 

В цілому вплив держави на забезпечення фінансової безпеки підприємств 
АПК може мати пряму та не пряму форму [2, с. 64; 1, с. 223] і здійснюється за 
допомогою правових, економічних та соціальних заходів. Непряма виражається 
у створенні системи мотивацій чи стимулювань та реалізується через податкову 
систему, держзамовлення, цінову і фінансово-кредитну політику. Прямий вплив 
держави передбачає розроблення законодавчо-нормативних документів. 

Досвід державного впливу на регулювання фінансової безпеки сільського 
господарства у розвинених країнах свідчить про наявність механізмів 
заохочення аграріїв до її підтримки на належному рівні, важелів державного 
впливу на цей процес та гарантованої підтримки розвитку галузі з боку держави 
[1, с. 212]. Враховуючи те, що аграрний сектор в умовах ринку займає особливе 
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місце, у більшості країн з розвиненою економікою функціонують системи 
державної підтримки фінансової безпеки сільського для забезпечення 
стабільного  рівня фінансового забезпечення галузі. Комплекс заходів 
державної фінансової підтримки, як правило, підкріплений відповідними 
нормативними документами та використовується залежно від стану 
сільськогосподарського виробництва і може бути представлений у такому 
вигляді:  підтримка доходів виробників; цінове втручання у формі впливу на 
продовольчий ринок; компенсація витрат; сприяння розвитку ринку або  
виробничої інфраструктури; здійснення регіональних програм; 
макроекономічна політика [4, с. 135]. 

Система оподаткування є одним з найважливіших елементів державного 
регулювання розвитку аграрного сектору економіки України, яка впливає на 
обсяги, спеціалізацію та розміщення аграрного виробництва, на вибір 
організаційно-правової форми підприємництва, рівень ефективності 
використання наявних ресурсів та, як наслідок, на рівень забезпеченості 
фінансової безпеки організації. Проте низький рівень бюджетної підтримки 
нівелювався значними податковими пільгами, але із зменшенням податкового 
тиску в аграрній сфері не вдалося підвищити ефективність, рівень фінансової 
безпеки, конкурентоспроможність аграрних підприємств, покращити фінансові 
можливості для розвитку сільської місцевості та вирішення соціальних проблем 
на селі [1, с. 214]. 

Загалом можна виокремити три основні методи державного регулювання 
забезпечення фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств, а саме: 1) 
адміністративно-правові; 2) комунікативні; 3) економічні. 

Значних успіхів у питанні забезпечення фінансової безпеки підприємств 
АПК Україна досягла завдяки впровадженню спеціальних режимів 
оподаткування, а саме завдяки особливого режиму сплати ПДВ, що мало такі 
позитивні наслідки як: збільшення фінансового забезпечення підприємства; 
цільових характер грошових коштів; стимулюючий вплив на розвиток 
стратегічно важливих галузей аграрного сектору економіки  [5, с. 258]. Хоча 
слід зауважити і певні негативні наслідки, серед яких відсутність 
мотиваційного підходу для пошуку резервів підвищення ефективності 
виробництва; додаткова завантаженість бюджету, тоді як фінансові ресурси 
держави використовуються без належної програми та визначеного кола 
учасників.  

Отже, слід зауважити, що роль держави у забезпеченні фінансової 
безпеки підприємств АПК є вагомою і потребує масштабних удосконалень в 
частині перегляду фіскальної політики, впровадження ефективних регіональних 
програм,  сприяння інноваційної діяльності сільськогосподарських 
підприємств, а також удосконалення земельних відносин та створення 
ефективного державного кредитного механізму. 
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