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СЕКЦІЯ 1. Економіка і управління національним господарством
Білецька Н.В.
к.е.н., асистент,
Львівський національний університет імені Івана Франка
РОЛЬ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ДОВІРИ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Інституційна довіра як об’єкт вивчення знаходилась тривалий час в полі
зору соціологів. Проте, за останні десятиліття ця категорія є предметом
прискіпливої уваги вчених-економістів. Це, в першу чергу, зумовлено значним
зацікавленням економічної науки особливостями функціонування формальних
та неформальних інститутів, що мало наслідком включення елементів
інституційної теорії в «мейнстрім».
На початку ХХІ ст. одними з найбільш популярних категорій для
вивчення є «людський капітал» та «соціальний капітал». Значний внесок в
розвиток теорії людського каптіалу вніс американський економіст Г. Беккер.
Під «людським капіталом» вчений розумів знання індивіда, виробничі навики
та мотивацію, які підвищують продуктивність праці. Згодом вчення Г. Беккера
стимулювало всебічне вивчення людських ресурсів, до яких почали відносити:
 людський капітал (знання, навики, досвід);
 фізіологічний капітал (здоров’я, фізична сила);
 соціальний капітал (довіра, трудова етика, соціальні зв’язки) [2, с.21].
Якщо фізичний капітал проявляється у матеріальних формах, а, отже,
його можна кількісно виміряти, то людський капітал набагато важче осягнути.
Специфікою соціального капіталу є те, що він існує лише у взаємовідносинах
між людьми, а тому є найскладнішим для вимірювання.
Ф. Фукуяма під соціальним капіталом розуміє набір цінностей чи норм,
які дотримуються індивіди, що є членами групи. Якщо члени групи очікують,
що поведінка всередині групи буде чесною, то вони вони починають довіряти
один одному. На думку вченого, довіра діє як мастило, що дає змогу організації
працювати ефективніше [4, с.24].
Інституційна довіра, як основа соціального капіталу, є одним з
визначальних чинників розвитку сучасного постіндустріального суспільства та
забезпечення соціальної стабільності.
Розглядаючи довіру, як один з найважливіших неформальних інститутів,
варто виокремити два типи довіри: міжособистісну (горизонтальну) та
інституційну (вертикальну). Якщо міжособистісна довіра (довіра людей одне
до одного) є основою для існування будь-якого суспільства, то інституційна
довіра (довіра до політичних та економічних інститутів) є необхідною умовою
функціонування ефективної економіки. Це зумовлено тим, що наявність
останньої забезпечує дотримання економічними суб’єктами «правил гри».
Проаналізуємо рівень інституційної довіри у вітчизняній економіці. Варто
відзначити негативну динаміку питомої ваги українців, які вважають, що
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більшості людей варто довіряти. Якщо рівень міжособистісної довіри згідно з
моніторингом Інституту соціології НАН України, у 1992 році становив 42,8 %,
то у 2008 році він становив 28,4 % [1]. Падіння довіри, як відомо, збільшує
трансакційні витрати, тому негативний вплив такої динаміки на ефективність
економіки очевидний.
Щодо інституційної довіри, тобто довіри до державних інститутів,
неурядових та політичних організацій, то тут ситуація є дещо кращою.
Наведемо динаміку рівня довіри та недовіри до наступних інститутів:
 рівень недовіри до ЗМІ - становив 36,6% (1994р.) та 33,4 % (2010 р.),
рівень довіри – 19,9% (1994 р.) та 30,7 % (2010 р.);
 рівень недовіри до політичних партій – 67,1 % (1995 р.) та 60,4 %
(2010р.);
 рівень недовіри до Президента – 23 % (1995 р.) та 32,9% (2010 р.);
 рівень недовіри до уряду – 49,5 % (1995 р.) та 43,5 % (2010 р.);
 рівень недовіри місцевим органам влади 54,8 % (2002р.) та 48,3 %
(2010р.);
 рівень недовіри судам – 54,4 % (2002 р.) та 60,8 % (2010 р.) [3, c.31-34].
З вищенаведених показників можна зробити висновок, що інституційна
складова довіри є надзвичайно низькою. Падіння довіри, як відомо, збільшує
трансакційні витрати, тому негативний вплив такої динаміки на ефективність
економіки очевидний. З огляду на це, розвиток економіки України вбачаємо у
зростанні рівня інституційної довіри, в першу чергу, до ЗМІ, неурядових
організацій та бізнесу. Адже лише так можна збільшити соціальний капітал в
економіці, який, як свідчать сучасні тенденції, є основою для економічного
зростання.
Література
1. Геєць В. Розвиток соціального капіталу – найбільше багатство у світі [Електронний
ресурс] / В. Г.Геєць // Віче. – 2011. - №1. – Режим доступу:
http://www.viche.info/journal/2359.
2. Сасаки М., Давыденко В., Латов Ю, Ромашкин Г., Латова Н. Проблемы и парадоксы
анализа институционального доверия как елемента социального капитала
современной России / М. Сасаки, В. Давыденко, Ю. Латов, Г. Ромашкин, Н. Латова //
Вопросы экономики. – 2009. – № 1. – С. 20-35.
3. Українське суспільство 1992–2010 рр. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н.
В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К., 2010. – 636 с.
4. Фукуяма Ф. Великий крах. Людська природа і відновлення соціального порядку / Ф.
Фукуяма; пер. з англ. В. Дмитрука. – Львів: Кальварія, 2005. – 380 с.
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Бокій О. В.
науковий співробітник,
Інститут продовольчих ресурсів НААН України, м. Київ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ
ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ТА МАКАРОННОЇ ГАЛУЗЕЙ
Державне регулювання ринку продукції хлібопекарської та макаронної
галузей, як і ринку продовольства, здійснюється прямими і непрямими
методами, які залежно від характеру дії можна об’єднати в чотири групи:
економічні, інформаційні, законодавчі та адміністративні [1]:
1) Економічні методи, якщо вони не суперечать вимогам законів ринку, є
найбільш дієвими. Це методи дії на попит і пропозицію товарів; на умови
формування економічних ресурсів, витрат і результатів, що включають
регулювання цін на товари і тарифів на послуги; податкове, митне, фінансове і
кредитно-грошове регулювання;
2) Інформаційні методи учасників ринку забезпечують учасників ринку
необхідною інформацією, що дозволяє їм орієнтуватися в ситуації;
3) Законодавчі методи забезпечують правове регулювання;
4) Адміністративні методи державного регулювання забезпечують дії
органів управління на місцевому, галузевому та державному рівнях з метою
покращення діяльності галузей, митно-тарифної політики, вдосконалення
якості.
Стратегічні напрями розвитку галузей визначаються Державними
програмами. Нормативне регулювання якості продукції здійснюється
державними стандартами на хліб та макаронні вироби, а також на сировину –
борошно та зерно. Негативним фактором була зміна у бік погіршення стандарту
на пшеницю, згідно з яким дозволялося використання пшениці більш низького
класу на виробництво борошна для хлібопечення. Ця ситуація відбулася через
прагнення досягти здешевлення цін на хліб за рахунок його якості. Наразі
прийнято основні національні стандарти на пшеницю, хлібобулочні та
макаронні вироби, потребує впровадження стандарт на борошно житнє
(оскільки діє галузевий стандарт). Введення в дію національних стандартів
сприяє покращенню якості продукції і, відповідно, її конкурентоспроможності.
На сьогоднішній день згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 1996 року № 1548 [2] місцеві органи виконавчої влади
встановлюють граничні рівні торговельної (постачальницько-збутової)
надбавки та рентабельності на виробництво хліба простої рецептури. Рівень
рентабельності та розмір цієї надбавки відрізняються в регіонах України, що
призводить до нерівних умов роботи. Діюча система ціноутворення призвела
до збитковості роботи хлібопекарських виробництв (за підсумками 2012 року
рентабельність становила -2,5%; станом на 9 місяців 2013 року -2,2% [3]).
Підприємства не мають змоги поповнювати обігові кошти, оновлювати основні
фонди.
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Крім того, запроваджено регулювання оптово-відпускних цін на борошно
пшеничне вищого, першого і другого ґатунку, борошно житнє обдирне шляхом
декларування їх зміни згідно з «Порядком декларування зміни оптововідпускних цін на продовольчі товари», затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 17 жовтня 2007 року №1222 [4]. Також діє «Порядок
формування цін на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне
регулювання» згідно з Постановою КМУ від 17.04.2008 р. № 373 [5]. Цим
нормативним актом не передбачено включення до калькуляції на регульовані
сорти хліба понесених витрат, пов'язаних із просуванням продукції, її
доставкою тощо, що негативно впливає на діяльність підприємств галузі.
Позитивним чинником було прийняття у 2012 році Закону «Про ціни і
ціноутворення» [6], що передбачає встановлення економічно обґрунтованих
цін на продукцію. Водночас, положення цього закону не завжди діють.
Вагомими важелями впливу на механізм функціонування ринку продукції
хлібопекарської та макаронної галузей стане прийняття проекту закону «Про
внутрішню торгівлю», що врегулює взаємовідносини торговельних мереж з
виробниками, законодавчих актів щодо зниження податків, механізму
здешевлення кредитів, відміни ввізного мита на обладнання та ін.
Дослідження існуючої законодавчої бази показало необхідність
впровадження галузевого закону, що регулює взаємовідносини всіх учасників
ринку, подальшої розробки національних стандартів і нормативно-правових
актів, що покращують діяльність галузі (зокрема, щодо розробки єдиної
методики обґрунтування цін на хліб та ін.), здійснення поступового переходу
до ринкового механізму ціноутворення. Означені заходи дозволять значно
підвищити конкурентоспроможність виробництва продукції хлібопекарської та
макаронної галузей.
Література
1. Бойко О.О. Державне регулювання товарних ринків /O.O. Бойко [Електроний ресурс].
– Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2433
2. Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів
міських рад щодо регулювання цін (тарифів) // Постанова КМУ від 25 грудня 1996
року № 1548.  [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua
3. Офіційний сайт Держстату України.  [Електроний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua
4. Порядок декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари /
Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року
№1222.  [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua
5. Порядок формування цін на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне
регулювання // Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2008
р. № 373.  [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua
6. Про ціни і ціноутворення: Закон України від 21.06.2012 № 5007-VI / Відомості
Верховної Ради (ВВР).  2013.  № 19-20
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Кваша С.М., д.е.н., проф., академік НААН;
Власов В.І., д.е.н.,
Духницький Б.В., к.е.н.
ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ
За період з 1992 року і по теперішній час спостерігається стабільний
розвиток зовнішньоекономічних зв’язків між Україною та Європейським
Союзом (далі ЄС), що стало однією з причин і прагнень створення поглибленої
та всеохоплюючої Зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. При цьому варто
зазначити, що ЄС має ЗВТ з країнами різних континентів, зокрема Мексикою з 2000 року, Чилі - з 2003 року, Південною Кореєю - з 2011 року, Перу - з 2013
року.
ЗВТ є одним з етапів міжнародної економічної інтеграції, а у випадку
країн Європи дає право претендувати на членство у ЄС. Так, щодо Угоди про
асоціацію України, то переговори розпочались у березні 2007 року, у 2008 році
була узгоджена назва нового документу (Угода про асоціацію). У 2011 році у
Брюсселі відбувся завершальний раунд двадцять перших переговорів щодо
асоціації, у ході якого були узгоджені всі положення тексту Угоди.
Відомо, що ЄС залишається значним торговельним партнером України у
торгівлі агропродовольчою продукцією. Так, протягом 5 останніх років (20092013 рр.) з України до ЄС експортовано аграрної продукції вартістю 17,8 млрд
дол. США з середньорічним обсягом близько 3,5 млрд дол. США. Протягом
попереднього 2013 року до країн Європейського Союзу експортовано продукції
АПК на 4,8 млрд дол. США. У структурі експорту до ЄС левову частку
займають зернові та олійні культури, жири та олії рослинного і тваринного
походження. При цьому сальдо зовнішньої торгівлі аграрною продукцією
залишається для України позитивним (понад 1,4 млрд дол. США за 2013 р.).
Зміни у торговельній політиці при створенні поглибленої та
всеохоплюючої ЗВТ ЄС та України, як відомо, передбачають, по-перше,
скасування і зменшення мит. Для сільськогосподарської продукції з початку
тимчасового застосування Угоди мита буде скасовано на 35,2% тарифних ліній
Україною та на 83,1% Євросоюзом. І, по-друге, ЄС встановлює перехідні
періоди на 2% тарифних ліній, тривалістю 3-7 років, а по найбільш чутливих
товарах (14,9%) запропоновано доступ в рамках безмитних тарифних квот. Їх
надано Україні по зернових, м’ясу та деяких інших продуктах.
При створенні ЗВТ з ЄС передбачається встановлення тарифних квот на
пшеницю у 950 тис. тонн зі збільшенням обсягу квоти до 1 млн тонн за п’ять
наступних років, відповідно кукурудзи – з 250 до 350 тис. тонн та ячменю – з
400 до 650 тис. тонн. Тобто, Україні безмитно буде дозволено експортувати до
країн ЄС 1,6 млн тонн зернових у перший рік із збільшенням цього обсягу до
2 млн тонн через 5 років.
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Умови запропонованих ЄС безмитних тарифних квот стосуються також
тваринницької продукції, зокрема яловичини (12 тис. тонн), свинини (40 тис.
тонн), м’яса птиці (36 тис. тонн зі збільшенням до 40 тис. тонн). Однак
стосовно м’ясної продукції існує проблема невідповідності її якості
європейським стандартам, що може призвести до фактичної відмови
використання цієї квоти.
З-поміж інших тарифних квот виділимо мед з обсягами поставок до ЄС у
5 тис. т та доведенням їх до 6 тис. тонн, томатну пасту із незмінним обсягом у
10 тис. тонн, цукор – 20 тисяч тонн та біоетанол – 27 тис. тонн із збільшенням
до 100 тис. тонн.
Крім перерахованих наслідків, українська економіка і аграрний ринок
зокрема можуть отримати інші синергічні ефекти від дії ЗВТ. Так, очікується
збільшення надходжень іноземних інвестицій, у тому числі за рахунок
новостворених спільних агропромислових підприємств. За рахунок
запровадження
нових
технологій
виробництва
та
переробки
сільськогосподарської продукції має підвищитися захист внутрішнього
споживача від неякісного імпорту. Також передбачаються й інші можливі
переваги: через ЄС ми можемо отримати доступ до нових ринків збуту,
зростуть обсяги експорту до європейських країн, здійснюватиметься розбудова
транспортно-логістичної інфраструктури України.
Загальна вартість квотованої аграрної продукції, яка експортуватиметься
Україною до ЄС, орієнтовно становитиме 1,5 млрд дол. США за перший рік дії
зони вільної торгівлі та 2,0 млрд дол. США за п’ятий рік, коли обсяги квот
збільшаться по окремих товарах. Також протягом цього періоду фактична
економія ураїнських експортерів внаслідок дії нульових ставок мита
складатиме 180-200 млн дол. США.
Природно, ми матимемо певні можливі ризики, які будуть відчуватись як
на макрорівні, так і на рівні галузей та підприємств. За попередніми
розрахунками, бюджетний сектор недоотримає майже 330 млн. євро від
зменшення імпортних мит на сільськогосподарську продукцію та 53 млн. євро
– на перероблену продукцію. Безперечно, і це об’єктивно, мають зрости
видатки держбюджету на гармонізацію стандартів якості та вимоги щодо
санітарних та фітосанітарних заходів на продукцію тваринного походження.
Вилучення з режиму вільної торгівлі майже 400 товарних позицій, в основному
сільськогосподарських та продовольчих товарів, лібералізація експорту яких на
ринки ЄС була б для України найбільш вигідною, може також призвести до
важко прогнозованих результатів через суттєве збільшення імпортованої
продукції.
Одними з основних торговельних партнерів України також виступають
країни СНД (в основному це країни Митного Союзу). Зокрема, за 2009-2013 рр.
експорт аграрної продукції Україною до них зріс з 2,4 до 3,7 млрд дол. США,
тоді як імпорт в Україну за цей же час зріс з 0,7 до 1,1 млрд дол. США. Однак
саме від Митного Союзу (зокрема Росії) шляхом впровадження обмежувальних
заходів завдаються збитки українським експортерам.
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Якщо розглядати тваринницьку продукцію, то негативними є періодично
виникаючі заборони Росії на ввезення м’яса окремими українськими
виробниками через невідповідність російським стандартам. Причому такі
заборони можуть виникати декілька разів на рік. Варто відзначити, що майже
весь експорт м’яса Україною здійснюється в країни СНД. Також мала місце
заборона Росії на ввезення твердих сирів деяких українських виробників через
наявність в них пальмової олії. В цей же час Росією здійснювався посилений
контроль за українським сиром. В результаті перевірки українських заводів
російськими спеціалістами заборона була знята.
В даний час триває заборона на поставку в Росію кондитерської продукції
провідної української корпорації «Рошен», в якій «Росспоживнаглядом» було
виявлено небезпечну речовину (бензопірен). Це суттєво впливає на український
експорт даної продукції, адже основна частка експорту кондитерських виробів
України припадає на країни СНД. Крім того, літом 2013 р. мало місце
кількаденне блокування вантажів на російському кордоні всіх українських
імпортерів, що спричинило недотримання умов контракту, зрив термінів
поставок та псування деяких товарів (в першу чергу харчових продуктів).
Отже, зараз основна загроза для експорту української аграрної продукції
надходить зі сторони Російської Федерації через періодичні заборони та
посилення митного контролю. Враховуючи, що за останні роки експорт
Україною продукції АПК до країн МС становить близько 3 млрд дол. США,
існує ймовірність часткової чи повної втрати цього обсягу. Розвиток даної
ситуації в майбутньому в значній мірі залежатиме від підписання Угоди про
асоціацію України з Європейським Союзом.
У географічній структурі українського експорту крім країн Європи та
СНД значне місце займають країни Азії та Африки. Таку диверсифікацію дуже
важливо розвивати і підтримувати, адже це створить додаткові можливості для
закріплення на світовому ринку агропродовольчої продукції та мінімізує
ризики втрат в окремих географічних сегментах.
Література
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МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИИ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Маркетинг территории приобретает все большее значение в современном
мире. Модель потребления предполагает нарастающее производство, под
которым лежит необходимость поиска новых рынков сбыта для
транснациональных компаний и усиление борьбы. Такая тенденция становится
все более явной в силу причин широко известных. Экономические теории и
взгляды на будущее развитие территорий поражают своим разнообразием и
логической противоречивостью. В этой связи, фактор маркетинга в вопросах
развития потенциала территории и обеспечения ее конкурентоспособности
является стратегически важным.
Рассматривать маркетинг территории в стандартном понимании, которое
включает способность привлечения инвестиций, трудовых ресурсов, развитие
рекреационного потенциала, повышение технологичности производств и
прочее, значит не учитывать всех обстоятельств современной реальности. В
качестве примера таких факторов можно назвать следующие: ухудшение
глобальной экологической ситуации, отсутствие реальных программ по
восстановлению и сбережению природных ресурсов (включая непродуманное
землепользование, загрязнение крупнейших рек, вырубку лесов и т. д.),
нарастание межнациональных и межрелигиозных конфликтов и другие.
В этой связи можно утверждать, что в отношении между странами
конкурентоспособны не те, кто использует наиболее дешевые ресурсы разного
типа или проводит крупные операции, а те, кто лучше знает законы (в т. ч.
законы природы), а главное применяет их системно и последовательно.
Простой анализ экономических моделей успеха показывает, что это отнюдь не
территории с богатыми природными ресурсами, но территории с хорошо
развитыми системами информационного обеспечения бизнеса, сумевшие
добиться согласованности действия всех систем, участвующих в управлении. С
другой стороны мы видим, что для стран богатых природными ресурсами их
наличие оказывает скорее «медвежью услугу» и больше тормозит, чем
подстегивает их развитие.
Управление маркетингом территорий включает в себя не только принятие
оперативных решений в текущей деятельности, но в значительной части и
предвидение последствий этих решений. В этой связи, считаю, что правильным
будет рассматривать маркетинговый потенциал территории не только с
позиции одномоментного и очевидного удовлетворения нужд и потребностей
населения этой территории, но и с позиции гармонизации таких решений по
отношению к природе, с точки зрения сохранения экологических балансов в
самом широком понимании.
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Необходим ввод механизмов основанных на учете и анализе потенциала
территорий в самом широком его понимании, на сбалансированности интересов
бизнеса с общегосударственной политикой, на понимании природы маркетинга
территории и его основ. Всесторонний анализ возможностей, которыми
территория обладает, в т. ч. и тех которыми она может обладать в
стратегической перспективе, и должен сформировать основу для ее
конкурентоспособности. В ином случае сделать это не представляется
возможным.
Для правильного определения маркетинговой стратегии необходимо
рассмотреть ряд понятий. Ясно, что при осуществлении любого вида
деятельности работа не может быть начата без определения «исходной точки» по принципу «от достигнутого». В этом смысле, упор необходимо делать на
уже имеющиеся ресурсы и фактически задействованный потенциал.
Постановка цели управления (цели функционирования объекта) является
отправной точкой для проектирования процесса управления и определяет
критерии его функционирования. Если рассматривать произвольный процесс
управления объектом любой природы, то становится очевиден следующий
вывод: при отсутствии определенной заранее цели, проектирование процесса
управления не имеет смысла. Применительно к территориальным системам не
представляется возможным достигнуть цели в один шаг, а значит невозможно
говорить о прогнозе развития территории без определения стратегии, как
цепочки последовательных действий, укладывающихся в заданную логику.
Маркетинг играет неоценимую роль в вопросах построения прогнозов,
составления планов и способствует принятию эффективных решений, так как,
по сути, является объективной информацией о возможностях и конкурентных
преимуществах региона в достижении определенных целей. Он отражает
характер социально-экономических отношений территории на современном
этапе, оценивает возможности и учитывает риски, а также ограничения,
связанные с достижением целей на конкретной территории, формирования и
улучшения ее имиджа, статуса, социальной и деловой среды.
Широкая смысловая трактовка термина маркетинг позволяет применить
его к различным отраслям науки и деятельности человека в зависимости от
того, о какой силе, средствах, источниках ведется речь. В контексте темы
стратегического развития территории, под маркетингом территории следует
понимать совокупность действий, направленных на наиболее эффективное
использование ресурсов территории и ее возможностей, позволяющих
сформировать и максимально удовлетворить потребности территории в
процессе социально-экономических отношений. Сюда можно отнести
следующие характерные черты [1, с. 175]:
 достижение показателей, превышающих предшествующий уровень
развития территории (наличие экономического развития);
 создание новых и развитие существующих конкурентных преимуществ
территории;
 формирование и улучшение имиджа территории, престижа, деловой и
социальной репутации;
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 расширение степени вовлеченности территории в участии и реализации
муниципальных, региональных, федеральных и международных
программ;
 привлечение на территорию внешних по отношению к ней заказов;
 стимулирование использования собственных ресурсов территории к
выгоде и в интересах территории.
Кроме того, маркетинговое управление, оценка маркетингового
потенциала территории всегда происходит в условиях значительной
неопределенности, а значит, связана с необходимостью минимизации рисков
при принятии управленческих решений. Трудности формализации больших
социально-экономических систем обосновывают необходимость применения в
системах адаптивного механизма управления, который подразумевает
необходимость изменения структуры и параметров самой модели описания
процесса, протекающего в социально-экономических системах в соответствии с
изменением характеристик самого процесса.
Факторы, усложняющие стратегический процесс управления территорией
[2, с. 274]:
 трудности определения критериев функционирования;
 отсутствие единой базы данных объектов управления на территории;
 отсутствие четкой структуры и периодичности процессов;
 невозможность точного измерения начальных координат системы;
 нерегулярность воздействия факторов внешней среды;
 размытость информационных границ при определении влияния факторов
внутренней и внешней маркетинговой среды.
На основании непрерывного мониторинга факторов микро и макросреды
маркетинга
рекомендуется
проводить
маркетинговое
исследование
стратегического планирования территории по двум основным направлениям [3,
с. 52]:
1. Анализ конкурентоспособности территории и ее подсистем
(организации, предприятия, района, области и т.д.) (оперативный маркетинг);
2. Маркетинговое исследование, целью которого является определение
альтернатив развития территории в целом и каждой из ее подсистем в
отдельности (стратегический маркетинг).
Таким образом, в современных условиях, для территорий, маркетинг
является определяющим, стабилизирующим фактором развития, гарантом
экономического роста даже в условиях кризиса, способствует поддержанию
экономической независимости и безопасности страны. Через призму понимания
этих процессов должны приниматься стратегические решения как
территориального, так и отраслевых уровней, а также стратегии отдельных
организаций и предприятий. Такой подход является единственным способом
обеспечения конкурентоспособности территории в долгосрочной перспективе.
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ПРОГНОЗУВАННЯ ВИДАТКІВ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ ПРАЦІВНИКІВ
ОСВІТИ У МІСТАХ
Увага до бюджетів міст приділяється як науковцями, так і практиками.
Значна частина видатків бюджетів міст скеровується на заробітну плату
педагогічних працівників, адміністративного та обслуговуючого персоналу
закладів освіти. Для планування соціально-економічного розвитку міст важливо
мати прогнози як надходжень, так і видатків бюджету. Прогнозування може
виконуватися з використанням різних моделей.
В межах проекту «Розбудова спроможності до економічно
обґрунтованого планування розвитку областей і міст України» (далі – проект
РЕОП) для прогнозування використано досить детальну модель, яка базується
на даних про зміни мінімальної заробітної плати, співвідношень між
чисельністю дітей та працівників освітніх закладів. Нами запропоновано підхід
до прогнозування видатків на заробітну плату педагогічних працівників,
адміністративного та обслуговуючого персоналу закладів освіти на прикладі м.
Червоноград на основі виявлення регресійних залежностей. Вибір міста
обумовлений тим, що для нього був зроблений прогноз з використанням
моделі, розробленої за проектом РЕОП. Важливо порівняти результати
прогнозування за обома підходами.
Інформаційною базою для дослідження були дані Червоноградської
міської ради, Державної служби статистики України і проекту РЕОП. Зокрема,
використано результати демографічного прогнозування, результати якого дали
можливість отримати прогноз про чисельність населення Червонограда загалом
і його окремих вікових груп [1]. Діапазони даних сформовано так, щоб їх
можна використовувати для прогнозування видатків на дошкільну освіту
(потрібні дані про чисельність дітей віком 3-5 років) і загальну середню освіту
(потрібні дані про чисельність дітей віком 6-16 років).
Для прогнозування видатків на дошкільну освіту потрібно проаналізувати
рівень охоплення нею дітей віком 3-5 років. За отриманими результатами
можна зробити прогноз про чисельність дітей, охоплених дошкільною освітою,
до 2020 р. За припущенням регресійної моделі видатки на заробітну плату
працівників дошкільних закладів (педагогічного й адміністративного
персоналу) залежать від контингенту цих закладів та від змін мінімальної
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заробітної плати в Україні. Дані про контингент і заробітну плату працівників
дошкільних закладів м. Червоноград за період з 2005 до 2013 р. отримано з
форми «Зведення фактичних показників по мережі, штатах і контингентах
установ, що фінансуються з місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим,
областей міст Києва і Севастополя». Розрахунок прогнозних значень видатків
на заробітну плату виконано за двохфакторною моделлю з використанням
функції Linest, влаштованої в електронних таблицях Excel. Початкові дані
наведено у табл.1.
Таблиця 1
Дані для розрахунку залежності фонду оплати праці педагогічних
працівників та адміністративного і допоміжного персоналу дошкільних
закладів м. Червоноград від чисельності дітей і розміру мінімальної заробітної
плати
Рік

Фонд оплати праці
педаг. працівників,
грн.

Фонд оплати праці
адмін. та обсл.
персоналу, грн.

Дітей у
дошкільних
закладах

Мінімальна
заробітна плата
(середньорічна),
грн.

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

622800
631206
879650
1272032
1537300
1867290
2145235
2980424

794600
740076
1009550
1534918
1848780
2321960
2779965
3425486

1145
1296
1326
1428
1524
1583
1745
1727

300
365
430
533
643
888
963
1098

На основі отриманих залежностей розраховано прогнозне значення фонду
оплати праці педагогічних та адміністративних працівників дошкільних
закладів м. Червоноград. Аналогічні розрахунки проведено для
загальноосвітніх шкіл. Зокрема проаналізовано рівень охоплення шкільною
освітою дітей віком 6-16 років, зроблено прогноз чисельності школярів до
2020 р. і розраховано прогнозні значення фонду оплати праці педагогічних та
адміністративних працівників шкіл м. Червоноград. Зведені прогнозні значення
наведено у табл. 2.
Проведене нами дослідження показало, що основним чинником, який
впливає на загальний фонд заробітної плати працівників дошкільних закладів і
шкіл є зміна розміру мінімальної заробітної плати.
У моделі проекту РЕОП прогнозні видатки на заробітну плату
працівників закладів освіти виконуються за таким підходом:
1.
За даними про контингент дітей і штатну чисельність працівників
розраховують їхнє співвідношення.
2.
За отриманими співвідношеннями роблять припущення про його
значення на майбутні роки.
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3.
За даними демографічного прогнозу щодо чисельності дітей
відповідного віку і згаданим вище співвідношенням розраховують прогнозну
штатну чисельність працівників.
4.
Розраховують середню за кожен попередній рік заробітну плату
кожної категорії працівників за даними про її загальний фонд і штатну
чисельність відповідної категорії працівників.
5.
За даними про розміри мінімальної заробітної плати в Україні та
змінами індексу споживчих цін, отриманим під час економічного моделювання,
роблять припущення про її значення на майбутні роки.
6.
Розраховують прогнозне значення середньої річної заробітної плати
відповідної категорії працівників.
7.
За прогнозними значеннями середньої річної заробітної плати
відповідної категорії працівників та їхньої чисельності розраховують загальний
фонд їхньої заробітної плати.
Таблиця 2
Прогнозні значення фонду оплати праці працівників дошкільних закладів
та загальноосвітніх шкіл м. Червоноград, тис. грн.
Показники

2014

Прогнозний період, роки
2016
2017
2018

2015

2019

2020

Фонд
оплати
праці
педаг.
працівників 2725,7 2919,2 3117,7 3360,9 3596,7 4118,7 4705,3
дошкільних закладів
Фонд
оплати
праці
адмін.
та
обслуг.
3300,7 3510,3 3739,7 3991,4 4252,6 4815,5 5446,2
персоналу дошкільних
закладів
Фонд
оплати
праці
педаг.
працівників 22418,9 23289,4 23673,1 24116,2 24435,2 25636,9 27003,7
середніх шкіл
Фонд
оплати
праці
адмін.
та
обслуг. 7696,2 8020,7 8263,7 8527,4 8777,3 9416,4 10136,1
персоналу середніх шкіл
Загальний фонд оплати
36141,5 37739,5 38794,2 39996,0 41061,8 43987,5 47291,3
праці

Недолік такого підходу – те що він ґрунтується на припущенні, за яким
співвідношення між контингентом дітей і штатною чисельністю працівників
буде однаковим у майбутньому. Але це співвідношення не було стабільним у
попередні роки. Наприклад, для педагогічних працівників дошкільних закладів
воно набувало значень від 5,6 до 8,6 учнів на одного педагога і від 20,2 до 25,8
учнів на одного адміністративного працівника (в обох випадках різниця
становить 30%).
Прогнозування фонду оплати праці працівників дошкільних закладів та
загальноосвітніх шкіл м. Червоноград за двома методами показало їхні
недоліки. Зокрема у двохфакторній моделі виявляється обернена залежність
величини цього фонду від чисельності дітей і школярів, що не може бути
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раціональним припущенням. У моделі проекту РЕОП використовується
співвідношення між чисельністю дітей (школярів) та працівниками навчальних
закладів, яке за досліджуваний період мало значну варіацію. Пропонуємо для
прогнозування відповідних видатків використовувати підхід, закладений у
моделі проекту РЕОП, але доповнити його експертними оцінками щодо
майбутньої чисельності педагогічного та адміністративного персоналу
дошкільних закладів і загальноосвітніх шкіл міста.
Література
1. Демографічний прогноз м. Червоноград [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://www.ebed.org.ua/sites/expertise.one2action.com/files/repo/chervonohrad_ukr_0.pdf.
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Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк
ПОДАЛЬШІ ПЕРСПЕКТИВИ ЗСТ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄАВТ
Критично розглядаючи двостороннє співробітництво, слід зазначити, що
наша держава не відрізнялася певним тяжінням до вільної торгівлі протягом
усіх з 1990-х років ХХ століття. Такий режим було встановлено лише у
двосторонніх угодах з країнами СНД, що на практиці не означало зняття усіх
існуючих обмежень. Не сприяло цьому і укладання договору про зону вільної
торгівлі (ЗВТ) в рамках СНД в 2011 році [1, с. 20-21]. Останнє навпаки
призвело до загострення торговельних війн між партнерами по ЗВТ. Разом з
тим Україна демонструє бажання створювати ЗВТ з багатьма країнами [2, с. 2427]. Створення ЗВТ з Євросоюзом, найбільшим торговельним партнером
України, могло стати справжнім економічним проривом, але розв’язана
Російською Федерацією митна війна у 2013 році змусила українську владу в
останній момент відкласти укладання Угоди з Європейським Союзом [3, с. 10].
Проте, паралельно проводяться перемовини про лібералізацію торгівлі з цілою
низкою країн (Туреччина, Сербія, Сирія, Сінгапур, Канада, Ізраїль, В’єтнам,
Ліван, Марокко – потенційні партнери України у вільній торгівлі).
Це далеко не поодинока ситуація: в минулому десятилітті в світі почалося
активне створення ЗВТ, коли стало зрозуміло, що сподіватися на швидкий
прогрес глобальної лібералізації торгівлі в рамках Дохійського раунду СОТ не
слід [4, с. 22-24]. Безперечно існують проблеми: так перемовини про
українсько-сірійську ЗВТ відкладені до закінчення громадянської війни в цій
країні; призупинила переговорний процес і Канада – до тих пір, доки Україна
не відкличе свою заявку у СОТ про масовий перегляд імпортних мит [5, с. 1112]. Проте, вступила у силу угода з Чорногорією, практично завершені
перемовини з Туреччиною і Сербією, за планом іде переговорний процес з
Ізраїлем.
На нашу думку цікавим є ЗВТ з країнами Європейської асоціації вільної
торгівлі (ЄАВТ), яка почала діяти з 1 червня 2012 р., Угода укладена між
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Україною і країнами ЄАВТ, слід вважати «репетицією» ЗВТ з ЄС. Даний
документ містить в собі значну кількість положень і протоколів, в ньому як із
ЄС мова йде про торгівлю товарами і послугами, а також про захист інвестицій
і лібералізацію в сфері держзакупівель. Дану угоду слід розглядами як єдину
угоду України про вільну торгівлю, що в СОТ кваліфіковано як «угода про
економічну інтеграцію». Різниця лише в обсягах торгівлі: на відміну від
обороту з ЄС, який є незначним. На країни ЄАВТ за результатами 2012 року
припало лише 1,4 млрд. дол. США, або 1,6% зовнішнього товарообороту
України.
Перемовини про ЗВТ з Україною почалися у 2008 році. Проте,
провальний Вільнюський саміт перекреслив попередні домовленості стосовно
того, що згода країн ЄАВТ на укладання Угоди щодо ЗВТ повинна стати
сигналом стосовно того, що у України відсутні проблемні питання для
укладення аналогічної угоди з ЄС.
До цього моменту уряд України вважав, що укладання Угоди про
асоціацію і ЗВТ з ЄС було б неповним без підписання відповідної угоди з цією
групою європейських країн. Ця ситуація стосується усього європейського
ринку в цілому. Тобто не підписання угоди з ЄАВТ виглядало б безглуздим у
випадку укладення значно вагомішої угоди з ЄС.
Після п’яти раундів перемовин, 24 червня 2010 р., угода була укладена в
кінці 2011 р. його ратифікувала Верховна Рада, а в середині 2012 р. воно
вступило в силу. Таким чином, для низки аграрних ринків ЗВТ вже
пропрацювала цілий маркетинговий рік, але жодного повного календарного
року.
Однією з переваг вільної торгівлі з ЄАВТ вважається взаємодоповнююча
структура торгівлі: групи експортованих та імпортованих товарів, на які
посилаються в угодах не конкурують між собою. Так, Україна експортує в
Норвегію плавзасоби, аміак і продукцію металургійного комплексу, а імпортує
нікель. Отже, тотальне зниження імпортних мит повинно стати вигідним для
обох сторін. Країни ЄАВТ вже з 1 червня 2012 р. скасували ввізні мита на
більшість промислових товарів, включаючи рибу і морепродукти; Україні ж
надали перехідний період, який для більшості товарних категорій складає 3-5
років, а в окремих випадках – 7-10 років.
Якщо врахувати останні тенденції на європейських ринках, слід було
очікувати значної вигоди для українських аграрних експортерів: вони і без
режиму вільної торгівлі останнім часом нарощують поставки до ЄС.
Враховуючи, що купівельна спроможність населення країн ЄС висока, а понад
50% продукції, що споживається вони із-за кордону. Разом з тим металургійних
експорт скорочується [6, с. 14-16]. Але якщо для промислових товарів повна
відміна ввізних мит стала за правило, а їх збереження – виключенням, то з
аграрною продукцією все навпаки: країни пішли на «тарифні поступки» одна
одній. Хоча зниження імпортних мит на сільськогосподарську продукцію і не
було надто радикальним, це стало суттєвим стимулом для зовнішньої торгівлі.
Зокрема торгівлі окремими видами сільськогосподарської продукції
(наприклад, зерном), деякі країни ЄАВТ надали Україні тарифні квоти, в межах
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яких можна безмитно імпортувати сільськогосподарську продукцію
українського виробництва. Так, в торгівлі зі Швейцарією Україна пішла на
поступки по значному переліку товарних категорій у рослинництві. Хоч нашій
країні і не слід непокоїтися напливу зерна із Швейцарії, до того ж діє
перехідний період. Українські експортери отримали поступки по деяким
найважливішим для них позиціям (кавуни, фруктоза і мальтоза, кондитерські
вироби, що не містять какао).
На практиці аграрний експорт займає значну частку лише в торгівлі зі
Швейцарією. За результатами 2012 року зерно забезпечило 5,8% експорту в цю
країну. В січні-серпні 2013 року 49% експорту в Швейцарію вже припало на
насіння рапсу: за них отримали 65 млн. дол. США. Навряд таку динаміку слід
вважати позитивною, експортоване насіння олійних культур можна було
переробити на олію чи біопаливо в Україні і продати з більшою вигодою. Більш
оптимістичним слід вважати збут консервованих овочів до Ліхтенштейну (5,5%
обсягу експорту у січні-серпні 2013 р.) [7, с. 56-58]. Ця продукція з високою
доданою вартістю – проте в абсолютному виражені вона складає 80,5 тис. дол.
США. До того ж Ліхтенштейн є однією з офшорних країн, так що цьому
випадку складно будь що стверджувати.
В цілому товарна структура українсько-швейцарської торгівлі є цікавою
За результатами 2012 р. 46% експорту склали «перли, дорогоцінне і
напівдорогоцінне каміння». Але в основному це був золотий лом (2 т). Або те,
що зазначили, як лом аби мінімізувати митні обмеження при вивозі з України.
В 2012 році частка дорогоцінностей була меншою в зв’язку із експромт рапсу,
але це так само одна із провідних статей експорту. Цікавим є те, що у
зворотному напрямку спостерігається аналогічна ситуація: 36,6% імпорту із
Швейцарії в 2012 році склали ті ж самі «перли і каміння». Проте, в Україну
спрямовувався не лом, а власне золото (5,1 т). В 2013 році його частка в
структурі імпорту зросла до 48,4%, а за січень-серпень у грошовому виражені
дорогоцінних металів в Україну ввезли на 83% більше, ніж січені-серпні 2012 р.
При цьому торгівля із Швейцарією найбільш диверсифікована: окрім
золота і фармацевтичної продукції звідти везуть широкий спектр продукції
машинобудування, харчового сектору, а також оптику. Експорт також
представлений великою кількістю товарних категорій, але це пов’язано не з
популярністю української продукції, а з тим, що Швейцарія з її низькими
податками і примат банківської таємниці слугує зручною базою для реекспорту
продукції з України в треті країни.
В 2012 році у Швейцарію, за даними Державної служби статистики,
Україна продала один літальний апарат (код ЗЕД 8802120000) масою 6,8 т
вартістю 16,4 млн. дол. США. А в Ісландію була у 2012 році була спрямована
важка авіатехніка (код ЗЕД 8802400000) загальною масою 35,2 т і вартістю 17
млн. дол. США. При цьому ні в 2011 р., ні в 2013 р. таких успіхів не
спостерігалося; окрім цього жодне відкрите джерело обох країн про продаж
літаків і гвинтокрилів не повідомило. Відповідно мова може йти лише про
розпродаж старої військової техніки, що знаходилася на балансі Повітряних
Сил [8, с. 22-25]. Найбільшу користь створення ЗВТ принесло торгівцям рибою.
21

В 2012 р. імпорт риби і ракових із Ісландії порівняно із 2011 р. зріс на 71%, а за
8 місяців 2013 р. – на 64% відносно аналогічного періоду 2012 року. Для
Норвегії зростання склало, відповідно, 44% і 15,%. На думку українських
політиків це пов’язано із зростанням рівня життя українців і споживанням
останніми необхідних для здорового життя морепродуктів.
Окрім риби Норвегія в Україну імпортує, нікель і вироби з нього.
Норвегія є третім після Росії і Канади імпортером нікелю у світі. Створення
ЗВТ стало каталізатором розширення торговельних потоків. За січень-серпень
2013 року імпорт нікелю зріс в 1,5 рази. А імпорт моторних транспортних
засобів спеціального призначення, який склав у 2012 році 18 млн. дол. США, в
2013 р. практично зійшов нанівець. Скоротився і імпорт машинотехнічної
продукції із Швейцарії.
Разом з тим спостерігаються непогані шанси продукції українського
машинобудування на ринках ЄАВТ. Особливо це стосується будівельної галузі.
Норвегія – один із провідних ринків збуту миколаївського суднобудівного
заводу «Залив». В 2012 р. продукція цього підприємства забезпечила 35%
українського експорту в цю країну. За вісім місяців 2013 р. їх частка зросла вже
до 49%. В грошовому вираженні експорт суден зріс на дві третини.
В цілому, значного впливу ЗВТ на обсяги і структуру торгівлі між
Україною і ЄАВТ не спричинила. Частково це пояснюється тим, що ринки
ЄАВТ незвичні для українських експортерів, а нормативна база ЗВТ настільки
складна, що для її розуміння потрібна допомога юристів. Стосовно ж аграрного
експорту, ключовою перешкодою є те, що ЗВТ не передбачає жодної
лібералізації в частині санітарних і фітосанітарних заходів, які забезпечують
безпеку імпортованої продукції. І відповідно, нетарифні заходи так само високі.
Надії на їх зниження експерти пов’язані з реалізацією Угоди про асоціацію з
ЄС: визнання безпеки української сільськогосподарської і харчової продукції в
ЄС – ключова передумова такого ж визнання в країнах ЄАВТ.
Література
1. Каменев М. Викторная алгебра / М. Каменев // Бизнес. – 2011. - № 43. – 24.10.11. – С.
20-21.
2. Горбач Д., Саливон С. Зонное царство / Д. Горбач, С. Саливон // Бизнес. – 2011. - №
47. – 21.11.11. – С. 24-27.
3. Горбач Д. Сделайте одолжение. / Д. Горбач // Бизнес. - 2013. - № 48. - 02.12.13. - С. 10.
4. Каменев М., Прищепа К. Зонновая дыра / М. Каменев, К. Прищепа // Бизнес. – 2011. № 41. – 10.10.11. – С. 22-24.
5. Бизнес. – 2013. - № 28. – 15.07.13. – С. 12-12.
6. Горбач Д. Сузить глаз. / Д. Горбач // Бизнес. – 2013. - № 35. – 02.09.13. – С. 14-16.
7. Силивончик А. Плодская любовь / А. Силивончик, // Бизнес. – 2013. - № 47. –
25.11.13. – С. 56-58.
8. Горбач Д. Призывные речи. / Д. Горбач // Бизнес. – 2013. - № 41. – 14.10.13. - С. 22-25.

22

Нечай О.О.
к.е.н., доцент
Запорізький національний технічний університет
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД У ФОРМУВАННІ ПРИВАБЛИВОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ
Розпочата в Україні економічна реформа потребує пожвавлення
господарського життя з метою забезпечення економічного зростання держави.
Досягти цього можна на основі фінансової стабілізації, структурної перебудови,
приватизації, створення ринку капіталів. Особливо складною є проблема
відродження фінансового ринку як саморегульованої системи переливання
капіталів, системи довгострокових інвестицій.
Характерною особливістю руху капіталу на сучасному етапі є включення
все більшої кількості країн у процес експорту та імпорту капіталів. При цьому
більшість країн світового ринкового господарства одночасно є і експортерами, і
імпортерами капіталовкладень.
Економічне піднесення та інвестиційна активність досягаються лише через
створення діючого ринку капіталів і приватизацію частини ресурсів і капіталів.
Результати дослідження проблем регулювання міжнародної інвестиційної
діяльності висвітлені у працях таких вітчизняних і зарубіжних авторів, як Г.
Белінська, І. Бланк, З. Боді, В. Гриньова, К. Єрмілова, С. Завгородніков, С.
Захарін, Т. Кельдер, В. Любімов, А. Пересада, Ю. Раделицький, І. Рісін, Р.
Рубан, І. Сазонець, Б. Солнік, В. Шарп, О. Шубеляк тощо, основна увага яких
була направлена на аналіз заходів щодо залучення іноземних інвестицій.
Водночас питання світового досвіду регулювання іноземних інвестицій
потребують подальшого дослідження.
Великий інтерес становить англійська система залучення іноземних
інвестицій. Великобританія є значним отримувачем іноземних інвестицій, що
надходять у Європу як із Заходу, так і зі Сходу. На інтенсивність процесу
залучення іноземних інвестицій також впливає наявна у Великобританії
система оподаткування. Відчутним інвестиційним стимулом є відсутність
податків на капіталовкладення в обладнання, а також їх зниження на інвестиції
в будівництво споруд.
Успіхи КНР у залученні прямих іноземних підприємницьких
капіталовкладень загалом пов’язані зі створенням на значній території країни
сприятливого інвестиційного клімату, тобто комплексу матеріальних та
інституціональних умов, які надають інвесторам можливість знижувати
виробничі витрати до рівня нижчого за середній у світі.
Прикладом успішного використання іноземних інвестицій може слугувати
Мексика. Спочатку ПІІ в цю країну йшли через низький рівень витрат на
виробництво (передусім за рахунок нижчої вартості робочої сили) товарів, які
потім легко могли бути продані на одному з найбільших у світі —
американському ринку. Територія вздовж мексикансько-американського
кордону швидко перетворилася на експортний плацдарм для великої кількості
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іноземних компаній, які постачали продукцію легкої промисловості, а також
автомобільні та електронні компоненти в США.
Мексиканська влада, у свою чергу, зуміла грамотно скористатися вигідним
географічним положенням своєї країни і створила додаткові конкурентні
переваги для інвестицій у ті сектори, розвиток яких найбільшою мірою
відповідав довгостроковим інтересам країни (легке машинобудування,
споживчі товари, хімія і фармацевтика тощо).
Проаналізувавши зміст основних елементів державного регулювання
іноземних інвестицій, можливо зазначити, що вплив на економіку країни в
кожному окремому випадку різний.
Як свідчить досвід інших країн, до формування системи регулювання
міжнародної інвестиційної діяльності на національному рівні застосовуються
два підходи: перший – прийняття єдиного акта, який регулює допуск
іноземного капіталу в економіку країни; другий – регулювання різних аспектів
іноземної інвестиційної та підприємницької діяльності сукупністю правових
актів.
У країнах, що розвиваються, інвестиційне законодавство менш розроблене
і сприятливе, що призвело до створення спеціальних законів, які гарантують
захист іноземним інвесторам.
Угорщина також донедавна надавала великим інвесторам перевагу у
вигляді десятирічних податкових канікул.
Відповідно до постанови уряду Угорщини зменшення обсягу
оподаткування може становити 25-50 % залежно від галузі і регіону
інвестування. Для малого й середнього бізнесу відповідна ставка може бути
збільшена ще на 20 %.
Рівень державної допомоги на Південному заході Чехії не може бути
більше 36 % (у 2009-2010 рр.) і 30 % (у 2011-2013 рр.). Для певних районів
Праги рівень державної допомоги не може перевищувати 10 %, а загалом в
столиці Чехії такої допомоги не надається
Велику роль у залученні іноземних інвестицій відіграють спеціалізовані
державні агентства стимулювання інвестицій, на які покладено низку
обов’язків, спрямованих на спрощення інвестиційного процесу, включаючи
забезпечення інформацією про інвестиційні можливості, встановлення зв’язків
з постачальниками, і надання послуг інвесторам із супроводження інвестицій на
початковому етапі, а також після здійснення інвестицій: Польське агентство з
питань іноземних інвестицій (PAIZ); Угорське агентство з питань розвитку
інвестицій і торгівлі (ITDH); Агентство з питань розвитку інвестицій і бізнесу
Чехії (Сzechіnvest).
Підсумовуючи, можливо зазначити, що прогрес країн ЦСЄ в напрямку
формування сприятливого інвестиційного клімату полягає як у формуванні
загального регуляторного та інституційного середовища, спрямованого на
розвиток ринкової економіки, забезпечення дієвої конкуренції між суб’єктами
господарювання, так і на створення конкретних інвестиційних стимулів
фіскального, регіонального, інноваційного характеру.
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Досвід Польщі, Угорщини і Чехії та інших країн регіону щодо створення
дружнього до інвесторів ділового середовища становить великий інтерес для
України.
Проаналізувавши ситуацію в Україні, можливо зазначити, що обсяги
іноземних інвестицій далеко не відповідають потребі. Найкраща ситуація
склалася у 2008 р, коли в основний капітал було вкладено 233,1 млрд. грн., але
й тоді ця сума була нижче за необхідну на 86,9 млрд. грн. Внаслідок кризових
явищ в економіці в 2010-2013 рр. інвестиції зазнали катастрофічного спаду і не
покривали навіть половини з необхідного обсягу.
Сучасна політика України є інвестиційноорієнтованою, тобто Урядом
розроблена ціла низка програм і заходів, реалізація яких направлена на
стимулювання залучення іноземного капіталу в економіку України. За умов
вдалої реалізації цих програм та заходів слід розраховувати на підвищення
обсягів ПІІ до рівня 7 млрд. грн.
Крім того за останні роки українська держава значно зробила значний крок
на зустріч іноземному інвестору про що свідчать: підписання угоди про
сприяння і взаємний захист інвестицій із понад 70 країнами світу, укладення
більше ніж 50 міжнародних договорів про уникнення подвійного
оподаткування, ратифікування Вашингтонської конвенції 1965 року про
порядок вирішення інвестиційних суперечок між державами та іноземними
суб'єктами господарювання.
Станом на 1 січня 2013 року інвестиції в Україну надійшли зі 125 країн
світу. До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає понад 82%
загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр, Німеччина, Нідерланди,
Російська Федерація, Австрія, Франція, Сполучене Королівство та інші.
Підводячи підсумки, можливо зазначити, що у країнах з розвиненою
ринковою економікою існує великий арсенал методів і відповідних державних
інститутів, за допомогою яких здійснюється дієве макроекономічне
регулювання інвестицій у розвиток національної економіки. Спираючись на
проведений аналіз для України можливо запропонувати наступні заходи:
- відпрацювання особливої системи формування обсягу і структури
бюджетних доходів (останні повинні зростати у період спаду і
скорочуватися під час підйому) і витрат (рух яких має бути
протилежним);
- функціонування фондів вирівнювання кон'юнктури у центральних банках
(з метою погашення боргу центральному банку на етапі підйому і
фінансування додаткових державних витрат за рахунок зібраних у фонді
засобів в умовах спаду);
- підвищення або зниження — залежно від стану кон'юнктури — ставок
прибуткового і корпоративного податків;
- застосування інвестиційних дотацій, що є частиною капіталовкладень,
яку держава безоплатно повертає інвестору під час кризового і
депресивного стану економіки (до 10 % загальної суми річних
інвестицій);
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- використання інвестиційних премій, виплачуваних приватним фірмам у
разі погіршення кон'юнктури у відповідній пропорції до розмірів
вироблених капіталовкладень.
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ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ПЕРЕХОДУ ДО МОДЕЛІ «ЗЕЛЕНОЇ
ЕКОНОМІКИ» В НАЦІОНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРЮВАННІ
Як було зазначено Генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном «Зараз
ми стоїмо на порозі великих змін – епохи «зеленої економіки»». Програма ООН
з навколишнього середовища трактує «зелену економіку», як економіку, що
впливає на покращення добробуту та соціальної справедливості, в той час
значною мірою знижуючи ризики для навколишнього середовища та загрози
екологічної кризи (ЮНЕП 2010). В найпростішому вираженні, «зелена
економіка» характерна низьким рівнем викидів вуглецю, ефективним
використанням ресурсів та соціальним чинником. Очевидно, що уряди всього
світу намагаються знайти шляхи формулювання та перетворення цієї концепції
у змістовну рамкову політику, яка б заохочувала економічне зростання,
одночасно посилюючи заходи із захисту навколишнього середовища та
забезпечення соціального прогресу.
Основною метою переходу до «зеленої економіки» є забезпечення
економічного зростання та інвестування при одночасному підвищенні якості
стану навколишнього середовища та соціальної приналежності. Важливе
значення для досягнення такої мети має створення умов для приватного та
державного інвестування для включення більш широких екологічних та
соціальних критеріїв. Крім того, основні економічні показники, такі як
зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) повинні обраховуватись з
урахуванням забруднення, виснаження ресурсів, зниження послуг екосистем та
розподільчими наслідками втрати природного капіталу. Десятиліттями
накопичення багатства через модель «коричневої економіки», що базувалася на
викопному паливі істотно спрямовувалось на соціальну маржиналізацію,
деградацію навколишнього середовища та виснаження ресурсів. Задля
здійснення переходу до «зеленої економіки» необхідне запровадження системи
стимулюючих механізмів, що мають включати відповідне національне
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регулювання та політику, пільги та субсидії, а також міжнародний ринок та
законодавчу інфраструктуру, надання торговельної та технічної допомоги.
«Зелена економіка» є цілісним організмом - системою, що складається з
окремих органів і саме стан функціонування кожного із них обумовлює рівень
життєдіяльності системи. Такими складовими є: сільське господарство, водні
ресурси, відновлювальні джерела енергії та енергоефективність, виробництво
та споживання.
Годуючи більш вимогливе і розширене населення землі в першій
половині цього століття, та ураховуючи потреби близько одного мільярда
недоїдаючого населення, та зміни клімату, потребує впорядкованого переходу
від «практики як завжди» у традиційному сільському господарстві. Триваючий
попит на зміни у землекористуванні зазвичай відповідає за вирубування лісів і
втрату біорозмаїття. Економічні витрати екстерналій сільського господарства
обраховуються мільярдами доларів США на рік і продовжують зростати.
Поєднання інвестицій та політичних реформ, спрямованих на озеленення
сільського господарства нададуть можливості для диверсифікації економіки,
скорочення бідності за рахунок підвищення врожайності і створення нових,
більш продуктивних «зелених» робочих місць, особливо в сільській місцевості,
забезпечуючи продовольчу безпеку на стійкій основі.
Близько одного мільярду людей не мають доступу до чистої питної води;
2,6 мільярда чоловік позбавлені доступу до послуг в області каналізації, а 1,4
мільйона дітей у віці до п'яти років щорічно помирають в результаті відсутності
доступу до чистої води і адекватних санітарних вимог. Продовження існуючої
практики призведе до масового і нестійкого розриву між глобальним попитом
та пропозицією на водозабір, що також посилюється недостатністю збору та
переробки використаної води для подальшого використання. За відсутності
покращення використання водних ресурсів в ближчі 20 років прогнозується
перевищення попиту на воду над пропозицією на 40 %. Істотні рівні
покращення продуктивності води, а також збільшення поставок, наприклад,
шляхом будівництва дамб і опріснювальних установок, а також збільшенням
переробки очікуються заповнити цей 40-відсотковий розрив, але інші 60 %
потребують інвестування в інфраструктуру, реформи в політиці, і в розвиток
нових технологій.
Відновлювані джерела енергії можуть зробити істотний внесок у подвійне
завдання, відповісти на зростаючий світовий попит на енергетичні ресурси,
одночасно знижуючи негативні наслідки, пов'язані з поточним виробництвом і
споживанням. Інвестиції у відновлювану енергетику роблять зростаючий
внесок у пом'якшення наслідків зміни клімату. Відновлювана енергетика має й
інші соціальні та екологічні переваги, пом'якшуючи і уникаючи багатьох
проблем зі здоров'ям та впливом на екосистеми, викликаного видобутком,
транспортуванням, переробкою та використанням викопних видів палива.
Відновлювальні енергетичні послуги будуть ще більш конкурентоспроможним,
якщо негативні зовнішні ефекти, пов'язані з технологією використання
викопного палива будуть прийняті до уваги. Значне збільшення інвестицій в
відновлювальну енергетику можуть бути частиною комплексної стратегії
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глобального економічного розвитку до «зеленого» шляху. Модельне
дослідження, проведене в рамках Доповіді ЮНЕП «Зелена Економіка»
проектує, що щорічні інвестиції у виробництво відновлювальної енергії та
біопалива для транспорту мають становити близько 650 млрд. дол. США
протягом найближчих 40 років та зможуть підвищити частку відновлюваних
джерел енергії у загальній структурі енергоспоживання до 27 % у 2050 році, в
порівнянні з менш ніж 15 % відповідно до сценарію «практика як завжди».
Виробництво має неабиякий матеріальний вплив на економіку,
навколишнє середовище та здоров'я людини. На виробництво припадає близько
35 % світового споживання електроенергії, більше 20 % викидів СО2 і більше
чверті первинного видобутку ресурсів. Поряд з добувної промисловістю та
будівництвом, виробництво нараховує близько 23 % світової зайнятості. На
нього також припадає частка до 17 % забруднення повітря. Оцінка діапазону
валового збитку від забруднення повітря складає від 1 до 5 відсотків світового
ВВП. Поліпшення утилізації й переробки буде вирішальним фактором для
економічної ефективності і екологічної стійкості. Витрати на контроль за
забрудненням може бути зменшені шляхом застосування підходів чистого
виробництва в управлінні, виборі більш чистої сировини та застосуванні
екологічно чистих технологій, які скорочують викиди, і перероблюють побічні
продукти в ланцюжку створення вартості виробництва.
Для здійснення переходу до «зеленого» господарювання урядами та
міжнародними організаціями пропонується такий набір механізмів й
інструментів: ціноутворення, яке відповідає принципам сталого розвитку
(включаючи відмову від неефективних субсидій), оцінку природних ресурсів у
грошовому вираженні та введення податків на те, що завдає шкоди довкіллю,
стимулюючи капіталовкладення в екологізацію національних господарств;
реформування систем екологічного оподаткування, що передбачає зміщення
акценту з податку на робочу силу на податки із забруднення; збільшення
державних інвестицій в адекватну принципам сталого розвитку інфраструктуру
та природний капітал для його відновлення, підтримки і нарощення обсягу;
запровадження такої системи державних закупівель, яка заохочує виробництво
екологічної продукції та використання екологічно несуперечливих методів;
цільова державна підтримка розробок, пов’язаних зі створенням екологічно
чистих технологій.
Переходячи до можливостей розвитку «зеленого» господарювання в
Україні, слід зазначити, що модель зеленого зростання має лягти в основу
трансформаційних процесів в українській економіці та суспільному розвитку, з
урахуванням принципів екологізації економіки, сталого споживання та
виробництва, розробці та впровадженні чистих технологій. Україна має
проаналізувати світовий досвід щодо впровадження моделі «зеленої» економіки
та ведення «зеленого» господарювання, а також врахувати національні
особливості задля здобуття балансу між економічним зростанням та екологосоціальним розвитком. Для цього, перш за все, необхідно розробити та
затвердити Стратегію переходу Україною до зеленого зростання.
Для
подальшого впровадження необхідно розробити фінансово-економічні важелі,
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які би спонукали бізнес виступати каталізатором трансформаційних змін.
Також необхідно впровадити програму структурної трансформації української
економіки шляхом зменшення сировинних та енерговитратних галузей
промисловості, впровадження ресурсозберігаючих технології та безвідходного
виробництва в промисловості, транспорті, сільському господарстві та
комунальній сферах. Отже, на сьогоднішній день вкрай актуальним постає
впровадження стратегічного та системного підходу для переходу на модель
«зеленої економіки» в національному господарюванні.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ
Со времени зарождения цивилизации, вместе с социальными проблемами
постоянно существовали и экономические проблемы. Проблемы мировой
экономики являются причиной неравновесного состояния, как экономики, так и
во всех остальных сферах человеческой деятельности. Они, также, являются
результатом качественных изменений в развитии производительных сил в
сфере экономики, политики, культуры и т.д. Большинство причин,
вызывающих глобальные проблемы в мировой экономике, обусловлены
экономической деятельностью человека.
Одной из главных причин, которая привела человечество к глобальным
противоречиям, является накопление огромной производственной мощности.
Это оказало существенное влияние на окружающую среду, способствовало
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сокращению ее ресурсов. В связи с интенсивным развитием производства и
желанием людей получить максимальную экономическую выгоду, возникали
экономические кризисы, скачки в производственном развитии [1].
Большое значение в обострении глобальных проблем экономики занимает
безграничное воздействие научно-технического прогресса на окружающую
среду, которая наполняется отходами производства, и совершенно новыми
веществами производственной деятельности. Эти вещества и отходы долгое
время не разлагаются под воздействием естественных процессов. Проблема
загрязнения природы и утилизации отходов приобрела мировой характер.
К глобальным проблемам экономики относится, также, проблема нищеты
и голода в развивающихся государствах. Обострение этой проблемы было
вызвано неравномерностью экономического и политического развития стран.
Решение глобальных проблем мировой экономики - очень важная задача,
которую должно решить человечество. Несвоевременное разрешение проблем
будет способствовать ухудшению условий жизни на Земле, и даже, может стать
причиной гибели всей мировой цивилизации [2].
Важной особенностью глобальных проблем является то, что они могут
быть решены лишь совместными усилиями всех государств мира. Ведь
абсолютно все народы и страны заинтересованы в спасении человечества от
ядерной катастрофы, от болезней, вызванных загрязнением окружающей среды
и др. Поэтому самое главное, найти общие пути решения мировых
экономических проблем, и тем самым, обеспечить условия выживания для всех
людей Земли и возможности дальнейшего развития мировой цивилизации.
Для решения глобальных экономических проблем в современном
существует две позиции. Одна из позиций заключается в том, что:
- в процессе решения глобальных экономических проблем должны
учитываться интересы всех стран;
- решение экономических проблем обеспечения ресурсами надо
проводить за счет запасов сырья и энергоносителей других стран;
- решение важной продовольственной проблемы в развивающихся
странах должно опираться на определенную помощь в таком объеме и формах,
которые позволяли бы оказывать давление на их политические структуры;
- экологические проблемы должны решаться всем человечеством,
включая и слаборазвитые страны [3].
Вторая позиция основывается на основе нового политического
мышления,
которое
предусматривает
направление
технических
и
интеллектуальных возможностей человечества на решение важных проблем
жизнедеятельности и жизнеобеспечения. Важным критерием, которым должны
руководствоваться все страны мира, является учет интересов всех народов, их
пожеланий и воли на справедливых началах, и потребностей нынешних и
будущих поколений. Единство земной природы требует гуманного подхода к
целесообразному использованию ее ресурсов, чтобы избежать экологической
катастрофы. Важным условием для достижения этой цели, является
прекращение гонки вооружений, перераспределение затрат, планируемых на
развитие военного производства в гражданское производство и на охрану
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окружающей среды. В настоящее время все человечество должно заново
переосмыслить политику своих стран, практику жизни, переоценить свои
ресурсные возможности, задуматься над перспективами дальнейшего
жизнеобеспечения. Это возможно на основе взаимодействия и расширения
международного сотрудничества государств на разных экономических уровнях.
Значимая роль в решении глобальных проблем экономики принадлежит
деятельности международных организаций. Так, Работа Организации
Объединенных Наций (ООН) способствует созданию международного климата,
необходимого для решения глобальных проблем.
Основными направлениями деятельности ООН являются:
- охрана атмосферы, водных ресурсов, животного и растительного мира;
- борьба с эрозией почв и опустыниванием;
- оценка воздействия на природу различных видов энергии;
- отслеживание состояния природной среды;
- развитие природоохранного образования и подготовка кадров.
Одним из главных направлений работы ООН является борьба с нищетой
и голодом.
Проблемами продовольствия занимается организация ФАО, Всемирный
продовольственный совет, Экономический и Социальный совет при ООН. Эти
организации наблюдают за мировым продовольственным положением в
экономике, содействуют развитию сельскохозяйственного производства.
Важную роль в решении глобальных экономических проблем играет
Международное агентство ООН по атомной энергии (МАГАТЭ). Деятельность
и прогнозы МАГАТЭ позволяют оценить перспективы развития
энергоснабжения мировой экономики и развития энергетического хозяйства.
В заключении хочется отметить, что в последнее время глобальные
проблемы оказывают всё большее влияние на мировое экономическое развитие.
Человечество находится на такой стадии развития, когда мировой
экономический прогресс возможен лишь на основе нового политического
мышления и объединения усилий всех стран и народов мира.
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ІНВЕСТУВАННЯ СФЕРИ ТОВАРНОГО ОБІГУ УКРАЇНИ
В умовах періоду трансформаційного розвитку основними проблемами та
перешкодами фінансово-інвестиційного супроводу модернізації сфери
товарного обігу залишаються деформованість структури капіталу та недостатня
забезпеченість економічних агентів власними оборотними коштами і резервним
капіталом [1, с.217].
Домінантними причинами тут виступають:
1) ускладнення інвестування розвитку підприємств за рахунок власних
коштів через обмеженість власного капіталу;
2) недосконала практика фінансування підприємств комерційними
фінансово-кредитними інституціями (банками, інвестиційними, лізинговими та
трастовими компаніями, фондами);
3) низька інституційна спроможність фінансової підтримки можливостей
розвитку підприємств за рахунок бюджетних коштів;
4) несистемність державної політики стратегічного планування і
реалізації заходів у сфері інвестиційного забезпечення розвитку підприємств на
центральному рівні системної ієрархії управління [2, с.67-81].
Закономірно, що для сфери товарного обігу характерними є власні
специфіка та особливості відносно як джерел залучення, так і напрямів
інвестування. Якщо у сфері виробництва інвестиції здебільшого спрямовуються
в розвиток техніко-технологічної бази, то створення об’єктів торгівлі
передбачає інвестування у торгову нерухомість (40,8 % у технологічній
структурі інвестицій в основний капітал торговельних підприємств України [3,
с.131]), а це приводить до утвердження таких тенденцій та особливостей
інвестиційного процесу, як:
- збільшення попиту на торгові об’єкти (зокрема у великих містах та
обласних центрах) по мірі розвитку внутрішнього ринку;
- поліпшення якості концентрації торгових центрів;
- збільшення терміну окупності витрат на будівництво та облаштування
торгових центрів (включно зі збільшенням витрат на розробку концепції
об’єкта торгівлі, збільшення вартості земельної ділянки, обґрунтування
маркетингової політики);
- збільшення розмірів проектованих торговельних центрів (з 10 тис. кв. м
до 40 тис. кв. м і більше);
- підвищення ставки капіталізації;
- посилення багатофункціональності торгових об’єктів [4, с.43];
- кооперація торгово-технологічного процесу зі сферами виробництва та
споживчих послуг.
Втім, збільшення обсягів інвестування може й не корелювати з істотним
покращенням головних індикаторів модернізації галузі чи сектора економіки.
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Відсутність статистично значущого зв’язку між обсягами інвестицій в основний
капітал підприємств торгівлі (які за період 2003 – 2008 рр. збільшувалися
істотними темпами – значення показника для 2008 р. перевищувало для 2003 р.
у 6,7 рази) та такими незалежними змінними як темпи зростання обсягу
роздрібного товарообороту (у порівняльних цінах) (значення цього показника
хоча й збільшувалося, проте за період 2003-2007 рр. приріст становив лише 9
в.п., а у 2008 р. відносно 2007 р. роздрібний товарооборот зменшився на 12,2
в.п.), кількість об’єктів роздрібної торгівлі (яка щорічно зменшується та
становила у 2010 р. лише 62,8 % відносно значення цього показника у 2000 р.),
кількість ринків з продажу споживчих товарів (значення показника залишається
практично не змінним протягом 2001-2010 рр.) та рівень зносу основних засобів
торговельних підприємств (який хоча й зменшувався протягом 2000-2007 рр.,
але у 2008-2010 рр. стабільно збільшується та у 2010 р. становив 32,3 %) та ін.
Отже, потрібно не лише забезпечити планові обсяги інвестицій для
модернізації сфери товарного обігу, але й раціональність структури джерел,
напрямів та форм фінансування. Водночас, як обсяги, так і ефективність
інвестицій залежать від створення сприятливого інституціонального
середовища, що крім нормативно-правових норм, зводило б до мінімуму такі
перешкоди інвестиційної активності в роздрібній торгівлі, як: труднощі,
пов’язані з виділенням та отриманням прав власності на земельну ділянку,
пошуком торговельних приміщень; наймання кваліфікованого персоналу;
організація товаропостачання; нерозвиненість інфраструктури торгівлі та
внутрішнього ринку; невизначеність та несформованість законодавства; [6,
с.262-263; 5, с.169-243]. Ці концептуальні перешкоди варто враховувати при
обґрунтуванні управлінських рішень з розвитку інвестиційної бази модернізації
сфери товарного обігу.
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СЕКЦІЯ 2. Економіка і управління підприємством
Бондарчук Л.О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченко
СУЧАСНА ПАРАДИГМА МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ
На даний момент ринки послуг досягли більших розмірів і конкуренція на
них максимально загострилася, а абсолютний ріст зайнятості в економічно
розвинених країнах практично повністю забезпечується за рахунок цих ринків.
Проте ряд ведучих учених висловлюють побоювання за долю цього напрямку
досліджень. Якщо дивитися ширше, сама основна ідея маркетингу послуг
піддається сумніву, і як аргумент висувається наступне твердження: замість
цілеспрямованості уваги на наданні товарів як основи економічного обміну
варто зосередитись на наданні послуг. Саме тому дану тему можна вважати
актуальною.
У маркетингу послуг є своя парадигма – фундаментальний набір
припущень, з якими
згодні учасники наукового співтовариства. Парадигма
визначає вироблення теоретичних узагальнень, «фокусує» процес збору даних,
впливає на вибір методів дослідження й реалізацію дослідницьких проектів. В
даному випадку основної парадигми є те, що чотири своєрідні особливі
характеристики - нематеріальність, неоднорідність, нероздільність і
незбереженість - створюють унікальну відмінність послуг від товарів. Ці
характеристики, які позначаються абревіатурою IHIP (intangibility,
heterogeneity, inseparability, perishability), протягом двох із останніх десятиліть
були основним об'єктом досліджень і лежали в основі розроблених теорій в
області послуг. Але насправді ці тлумачення не опираються на результати
емпіричних досліджень, тому на сучасному етапі дослідники починають
говорити про суперечливість тлумачення про 4Н.
Якщо проаналізувати наявну літературу з маркетингу послуг, то
більшість авторів схиляється до положень, що послуга має чотири унікальні
характеристики - нематеріальність, неоднорідність, нероздільність і не
збереженість (Керін, Котлер, Соломон і Стюарт), деякі додають певні нові
характеристики, такі, як клієнто-орієнтований підхід і контакт зі споживачем
(Прайд і Феррел). Ці основні відмінності послуг від товарів вимагали від
фахівців дослідження цієї сфери і розробки програм дій щодо пропозиції
послуг, бо продавати послугу так само як товар неможна.
Поряд з тим, що на перший погляд специфічні характеристики дійсно
визначені правильно, існують і протилежні думки, що ставлять під сумнів
загальноприйняті думки з приводу маркетингу послуг.
Почнемо з характеристики, що визначена більшістю дослідників як
основна – нематеріальність. Нематеріальність означає, що послуга не має
фізичної природи й, отже, її не можна торкатися або фізично нею. По
припущенню Шостак, «чистих» товарів чи «чистих» послуг існує дуже мало.
Матеріальне або нематеріальне може переважати, так мовити, має певне ядро, а
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більшість торговельних пропозицій на ринку являють собою «сполучення
дискретних елементів, об'єднаних у подібні до молекул сукупності.
Дослідженням матеріальності послуг займалися також Цайтамля,
Парасурамана і Беррі, які визначають «матеріальні характеристики» (зовнішній
вигляд будинку, устаткування, співробітників компанії, оформлення PRматеріалів) як один з п'яти ключових параметрів якості послуг.
Отже, ми доходимо висновку, що нематеріальність не можна вважати
універсальною характеристикою всіх послуг на всіх стадіях їхнього життєвого
циклу (підготовка, надання, споживання, результат).
Неоднорідність якості послуг пояснюється тим, що якість залежить як від
того, хто надає послугу, так і від того, хто її споживає, бо споживач приймає
безпосередню роль у процесі «виробництва», а також залежить від зовнішніх
умов – місця надання послуги, інтер’єру і т.п.
Проте потрібно розрізняти варіаціями якості надаваних послуг, що є
слідством взаємодії клієнтів із сервісною службою (феномен, наявність якого
визначається нероздільністю), і між варіаціями сприйняття клієнтами досвіду
споживання послуги. Останнє не відноситься тільки до сфери послуг, оскільки
очікування споживачів і їхній безпосередній досвід придбання матеріальних
товарів також можуть значно розрізнятися. Клієнти можуть бути незадоволені
як якістю наданої послуги, так і якістю придбаного товару. Ми знову можемо
говорити про сумнів на рахунок неоднорідності як специфічної риси.
Третьою загальноприйнятою характеристикою послуг є нероздільність.
Йде мова про нероздільність процесу виробництва і споживання. Проте існує
велика група поділюваних послуг, при наданні яких клієнт не приєднується
прямо в процес виробництва, внаслідок чого виробництво й споживання не
обов'язково відбуваються одночасно. Прикладом візьмемо вантажоперевезення,
чищення одягу, профілактичний ремонт різного устаткування й приладів, що
відбувається при відсутності клієнта. Це справедливо й відносно багатьох
послуг державного масштабу, таких як ремонт і техобслуговування об'єктів
інфраструктури. Тому не для всіх видів послуг може йти мова про
нероздільність.
Поняття про те, що послугу неможливо накопичувати та зберігати
знаходить своє відображення у четвертій характеристиці – незбережності.
Фірми сфери послуг за характером своєї діяльності не несуть витрат, пов'язаних
зі складськими запасами. Але проблема ефективного використання виробничих
можливостей є універсальною: незбереженість останніх хвилює як виробника
ліжок, так і менеджера готелю, стурбованого більшим числом номерів, що
пустують.
Але треба зазначити і те, що можна розповсюджувати результати
діяльності пізніше – наприклад, записати освітні чи розважальні програми на
електронні носії і транслювати про телебаченню чи дивитися в домашніх
умовах. Тобто можна говорити про те, що виробничі можливості є
незбереженими як у сфері виробництва, так і в сфері послуг (і в обох випадках
вони губляться, якщо виявляються нереалізованими).
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Можна зробити висновок про те, що унікальні характеристики неможна
застосовувати до всіх послуг і що основні відмінності між товарами і послугами
підлягають активній критиці, що підтримана фактами і має вагомі аргументи. А
значить парадигму маркетингу послуг можна вважати неспроможною і такою,
що потребує нових розробок і докорінних змін.
Літинська В.А., к.е.н., доцент;
Гончарова А.Р. студентка,
Хмельницький національний університет, м. Хмельницький
УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Менеджмент українських підприємств поставлено перед необхідністю
реформування системи управління поведінкою персоналу загалом,
необхідністю розробки філософії управління поведінкою персоналу своїх
підприємств.
При переході до ринку підприємства повільно відходять від ієрархічного
управління, жорсткого адміністративного впливу, практично необмеженої
виконавчої влади до ринкових взаємовідносин, відношенням власності, що
базуються на економічних методах. Саме тому зростає значення досвіду
закордонних підприємств при розробці підходів до пріоритету цінностей.
Науково-теоретичною основою дослідження проблеми удосконалення
управління поведінкою персоналу підприємства стали праці відомих учених.
Вагомий внесок у розроблення даної проблем зробили українські та зарубіжні
науковці: Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С., Бобров В.Я.,
Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І., Григорук А.А., Палюх М.С.,
Літвінова Т.Д., Литвин Л.М. та ін.
Метою статті є дослідити та проаналізувати управління поведінкою
персоналу підприємства.
У процесі розвитку підприємство рано чи пізно зштовхнеться з
проблемою зниження контролю за тою чи іншою ділянкою роботи, зниженням
активності працівників і, відповідно, усієї фірми в цілому, що безпосередньо
впливає на внутрішній дух організації, відбивається на іміджі фірми і на
економічних результатах діяльності.
Існують відпрацьовані механізми керування поведінкою персоналу, але у
вітчизняних керівників не вистачає досвіду, часу, а іноді просто бажання для
того, щоб проводити кадрову політику, що враховує інтереси всього персоналу
фірми, що веде до виникнення проблем і розбіжностям між керівником і
підлеглими. Особлива увага приділялася торговому персоналу як важливому
складовому успіху фірми на ринку. Нами проведене дослідження, що дозволило
відстежити стан роботи з кадрами на фармацевтичних фірмах. Було проведене
анкетування керівного персоналу рівненських фармацевтичних фірм із питань
керування поведінкою персоналу. Опитано керівників різного рангу 20 фірм (10
оптових фірм, 7 оптово-роздрібних, 3 представництва), чисельність персоналу
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яких коливається від 15 до 90 чоловік. У першу чергу ними були виділені
наступні питання кадрової політики, що потребують у постійному відстеженні:
 плинність кадрів—29%;
 низька організація праці — 37%;
 найм і добір торгового персоналу-61%;
 навчання і підвищення кваліфікації торгових представників — 63%;
 контроль діяльності торгових представників — 31%;
 низька чи недостатня мотивація — 68%;
 низька активність персоналу — 54%;
 відсутність кадрів, що генерують ідеї —23%;
 оцінка результативності роботи торгового персоналу — 30%.
Відповіді керівників дозволили охарактеризувати взаємини керівників і
персоналу, одержати представлення про те, як відбираються і навчаються кадри
на вітчизняних підприємствах, як контролюється їхня діяльність і оцінюються
результати їхньої праці. Деякі дані представлені в динаміку й у порівнянні з
закордонними показниками. Так, найм і добір є вихідним моментом, що
визначає подальшу ефективність роботи підприємства, тому що саме на
початковому етапі важливо з'ясувати, чи підходить кандидат по професійних і
психологічних якостях на пропоновану посаду. Як і раніше, тип капіталу є
одним з ведучих факторів, що визначають особливості підходу до рішення
питання керування поведінкою персоналу. Чим більше в компанії іноземного
капіталу, тим частіше функції керування персоналом переходять від керівників
компанії до менеджера по персоналу [1; 76].
Крім проблем ефективного добору і навчання персоналу існує ще ряд
питань, що забезпечують стабільне існування фірми. Одним з актуальних
питань керування персоналом залишається питання мотивації співробітників,
особливо тієї їхньої частини, що зайнята збутом продукції фірми. Однієї з
популярних останнім часом і багатьох теорій, що базуються на елементах,
мотивації є теорія чекань, розроблена В. Врумом, Д. Надлером і Э. Лоулером.
Відповідно до цієї теорії кількість праці, затрачувана на виконання визначеної
задачі, залежить від очікуваної винагороди, бажання й імовірності його
одержати. Тобто мотивація є підсумковим результатом взаємодії трьох
факторів: того, наскільки сильно індивід бажає одержати винагороду
(валентність), його оцінок імовірності того, що зусилля, що прикладаються,
приведуть до результату у формі успішного виконання робочого завдання
(чекання), а досягнення поставленої мети буде гідно (з погляду працівника)
винагороджено (інструментальність). Це положення можна виразити формулою
[2; 392]:
Валентність х Чекання х Інструментальність = Мотивація
Валентність визначає ступінь залежності одержання чи заохочення
винагороди для індивіда, його спрямованість до досягнення поставленої мети.
Наприклад, якщо працівник бажає домогтися просування по службі, дана мета
має для нього високу валентність. У той же час, якщо в працівника є перемінні
фінансові проблеми, ця мета має для нього низьку валентність.
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Чекання — це ступінь переконаності індивіда в тім, що його праця
приведе до виконання поставленої задачі. Чекання визначаються як імовірності,
значення яких знаходиться в межах від 0 до 1. Якщо працівник усвідомлює, що
чи норми квоти продажів нездійсненні, то чекання дорівнює 0. Чекання є одним
із множників рівняння, тому мотивація в цілому також буде дорівнює 0.
Інструментальність використовується для характеристики переконаності
працівника в тім, що винагорода буде отримана негайно після виконання
завдання. Це суб'єктивне судження індивіда про імовірність того, що
організація цінує виконання їм своїх обов'язків і має твердий намір заохотити
співробітників. Чисельне значення інструментальності розподіляється від 0 до
1. Наприклад, якщо працівник упевнений у тім, що його просування по службі в
першому випадку й одержання грошової премії в другому залежить винятково
від досягнутих успіхів у праці, а не від суб'єктивних «політичних» і
міжособистісних факторів усередині компанії, значення інструментальності
буде досить високим [4; 335].
Приймаючи в увагу теорію чекань, керівництво компанії може домогтися
підвищення продуктивності свого торгового персоналу:
 визначивши характер і розмір винагороди, що задовольняють кожного
працівника;
 визначивши бажаний рівень його продуктивності;
 зробивши цей рівень досяжним;
 установивши взаємозв'язок між винагородою і продуктивністю;
 забезпечивши достатню величину цієї винагороди.
Система мотивації і винагороди торгового персоналу в більшості випадків
побудована так, щоб стимулювати середніх по здібностях працівників, що
складають кістяк служби збуту. При цьому дуже часто компанії забувають про
те, що успішна робота на ринку може в значній мірі визначатися зусиллями
невеликого числа найбільш талановитих і працездатних співробітників.
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Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ
РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ
Активізація інноваційної діяльності на всіх рівнях економіки повинна
супроводжуватися
реформуванням,
певною
адаптацією
існуючих
організаційно-економічних механізмів і формуванням на їхній основі
механізмів, що безпосередньо пов’язані з підвищенням ефективності
інноваційного розвитку. Одним з таких є організаційний механізм
інноваційного розвитку підприємств.
Проблеми організаційного механізму управління інноваційним розвитком
підприємств в цілому, та організаційних форм забезпечення інноваційного
розвитку підприємств зокрема, протягом останнього десятиліття широко
обговорюються у наукових колах. Даному напряму дослідження приділено
багато уваги у працях науковців Кравченко І.С., Багратян Г.А., Возняк Г.В.,
Кузнєцова А.Я., Крупка М.І., Фатхутдинов Р.А., Чухрай Н.І. та інших.
Метою статті є дослідження організаційного механізму управління
інноваційним розвитком підприємств.
Організаційний механізм управління інноваційним розвитком (ОМУІР)
підприємств є підсистемою традиційного організаційно-економічного
механізму підприємства і у певний спосіб реалізується через форми і методи
управління всією господарською діяльністю [2, c.21].
На рівні підприємства ОМУІР завжди конкретний, спрямований на
досягнення конкретних інноваційних цілей шляхом впливу на конкретні сфери і
фактори, які забезпечують досягнення намічених цілей, і цей вплив
здійснюється за допомогою використання конкретних ресурсів або потенціалів
підприємства. Головною особливістю ОМУІР є його спрямованість на:
- прискорення темпів науково-технічного процесу;
- підвищення ефективності організаційно-економічних робіт у результаті
спланованої і цілеспрямованої розробки і втілення комплексу заходів;
- активізацію і раціональне використання творчої активності робітників
[3, c.72].
ОМУІР підприємств включає в себе такий важливий елемент, як
прийняту в українському законодавстві і поширену в економічній практиці
типологію організаційних форм інноваційного розвитку підприємств.
Організаційними формами, які набувають значимості у реальному секторі
економіки є:
1. Стратегічні альянси. Мають наступні переваги:
 максимальне поєднання ефекту спеціалізації та кооперації наукововиробничої діяльності;
 мобільність інноваційного капіталу та мінімізація фактору часу в
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реалізації інноваційних інвестицій;
 можливості створення високих конкурентних бар’єрів на інноваційних
ринках;
 фокусування можливостей внутрифірмової науки на реалізації стратегії
розвитку підприємств і галузі;
 можливості визначально впливати на процеси структурування
економічного середовища, створення високотехнологічних галузей, більш
чіткої диференціації сфери виробництва знань та виробничої сфери.
2. Промислово-фінансова група. Мають наступні переваги:
 значна організаційна стійкість;
 можливість створити замкнутий цикл інновацій, створення і реалізації
базових технологій;
 обмеження впливу зовнішнього середовища на діяльність
інноваційного підрозділу,
 усунення зовнішньої конкуренції;
 зменшення трансакційних витрат залучення капіталу в інноваційну
діяльність;
 можливості реалізації довготривалих проектів інноваційного розвитку;
 надвисока функціональність інноваційного розвитку галузі.
3. Науково-промислові комплекси (науково-виробничі комплекси).
Перевагами даної організаційної форми є:
 висока організаційна стійкість;
 виключні можливості для створення повного інноваційного циклу:
«освіта – наукові дослідження – розробки – промислове виробництво – ринок»;
 можливості виключної концентрації інтелектуальних, фінансових
ресурсів, виробництва;
 визначальний вплив на розвиток інноваційного середовища, ринків,
територій;
 обмеження впливу конкурентних сил зовнішнього середовища на
інноваційну діяльність учасників НПК;
 максимальна ефективність кооперації науки та виробництва.
4. Промислові корпорації. Перевагами даної організаційної форми є:
 висока організаційна стійкість;
 можливості концентрації капіталу для продукування інновацій,
створення базових технологій;
 концентрація організаційних і фінансових можливостей створення
базових технологій, виробничої науки;
 економічна мобільність.
5. Технополіс. Мають наступні переваги:
 створення
виключних
можливостей
інноваційного
розвитку
підприємства;
 використання державної підтримки інноваційних проектів;
 територіальна концентрація наукових закладів, виробництва,
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фінансових установ, соціальної інфраструктури для створення і реалізації
базових інновацій;
 усунення руйнівного впливу конкурентних сил;
 розв’язання проблеми залучення персоналу для інноваційної
діяльності;
 можливості формування попиту на інноваційну продукцію,
формування інноваційних ринків.
6. Технопарки. Мають наступні переваги:
 можливості забезпечення
технологічної цілісності створення
інноваційної продукції;
 можливості реалізації масштабних інноваційних проектів.
7. Бізнес інкубатори. Мають наступні переваги:
 створення інноваційного середовища розвитку науково-виробничих
підприємств, становлення науково-виробничих підприємств;
 в умовах України, можливості залучення венчурного капіталу [1].
Загальним недоліком для всіх існуючих організаційних форм
інноваційного розвитку підприємства є в тій чи іншій мірі диференціація
наукової та виробничої діяльності. Це в свою чергу обумовлює типовий
фінансовий метод, який в самому загальному вигляді забезпечує фінансування
інноваційних витрат, реалізуючи антагоністичну протилежність розвитку та
оптимізації в економічній діяльності компаній. На практиці це виявляється у
вмотивованій диверсифікації капіталу. Така динаміка капіталу несе певні
наслідки, для інноваційних компаній, що виявляється у обмеженні росту ринків
інноваційної продукції, а значить у обмеженні економічного середовища
відтворювальних процесів. На макрорівні це виявляється у дефіциті капіталу і
поточного фінансового забезпечення інноваційної діяльності. Зазначене не
стосується стратегічних альянсів, де подібний негативний ефект долається за
посередництва сучасної форми організації науки і виробництва інноваційної
продукції, створенням економічного середовища інноваційного зростання [4,
c.55].
Найбільш адекватними організаційними формами можна назвати:
стратегічний альянс, промислово-фінансові групи, науково-виробничі
комплекси. Самі ці організаційні форми найбільш повно враховують
особливості інноваційної діяльності підприємства, забезпечують розв’язок
комплексу організаційних завдань фінансового забезпечення інноваційного
розвитку підприємств.
В контексті дослідження організаційних форм інноваційного розвитку
підприємств слід зазначити, що всі вони спрямовані на забезпечення
інноваційного розвитку як комплексу взаємопов’язаних і взаємозалежних
завдань, які в концентрованому вигляді можна формалізувати за двома
напрямками: мобілізації інноваційного ресурсу та реалізації інноваційного
потенціалу економіки з метою забезпечення конкурентоспроможності країни на
міжнародній арені та створення сприятливих умов розвитку науково-технічної
та виробничої бази інноваційного розвитку економіки. Комплекс даних завдань
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в проекції на підприємство втілений в законодавчо закріплених організаційних
формах інноваційного підприємництва, в них реалізується можливості як
економічних суб’єктів, так і держави.
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ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ
ПІДПРИЄМТСВА
Важливим фактором діяльності підприємства є цільове використання
трудових ресурсів. Вислів «кадри вирішують все» залишається актуальним за
всіх часів. Адже саме інтелектуальний потенціал, досвід роботи й уміння
працівників вирішувати нові завдання в умовах невизначеності та ефективне
управління трудовими ресурсами є одним з основних чинників підвищення
конкурентоспроможності підприємства. При цьому трудові ресурси виступають
важливою її складовою разом з такими, як товар, результати його просування,
становище підприємства на ринку, фінансовий стан, виробництво, організація,
технологія, розглядати які необхідно у комплексі, оскільки їх взаємопов`язане
використання має вирішальний вплив на конкурентоспроможність
підприємства.
Ефективність управління персоналом слід розуміти як характеристику
якості, корисності управління людськими ресурсами на підприємстві, як
здатність забезпечувати потрійний ефект у вигляді економічної вигоди для
підприємства, удосконалення організації виробництва, праці та соціальної
вигоди для працівників. Всі три складники ефективності управління
персоналом (економічний, організаційний та соціальний) тісно пов`язані та
взаємодіють, хоча деяка перевага належить організаційній ефективності. Це
пояснюється тим, що управлінські рішення насамперед трансформуються в
конкретні організаційні заходи. Завдяки чіткій організації виробництва та раці,
а отже, кращому використанню всіх виробничих ресурсів, поліпшується
економічні показники діяльності підприємства. Цим створюються кращі
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фінансові
можливості
для
підвищення
якості
трудового
життя
персоналу(зростання трудових доходів, поліпшення умов праці тощо), що є
проявом соціальної ефективності управління персоналу. А якщо матеріальні,
організаційні, соціально-психологічні, морально-етичні та інші умови роботи
персоналу поліпшуються, то це віддзеркалюється на подальшому зростанні і
організаційної і економічної ефективності управління персоналом [1].
Таблиця 1
Кількість працівників, які були прийняті
на ПАТ «Інтерпайп НТЗ» за 2008-2012 рр.
Заробітна плата,
№
Роки
Найм, осіб
Витрати, тиc.грн.
грн.
1 І пр. 2008
246
5,161
1894
2 ІІ пр. 2008
277
6,321
2092
3 І пр. 2009
954
8,275
3361
4 ІІ пр. 2009
765
8,075
2837
5 І пр. 2010
628
10,482
2858
6 ІІ пр. 2010
507
11,948
2759
7 І пр. 2011
469
83,453
3336
8 ІІ пр.2011
655
67,497
3345
9 І пр.2012
385
37,708
2701
10 ІІ пр. 2012
253
13,345
2750
Джерело: дані [2]

В умовах сьогоденної економіки напрямами покращення ефективного
використання трудових ресурсів в Україні можуть бути:
1) активна політика держави;
2) економічне зростання вимагає збільшення кількості, поліпшення якості
робочих місць;
3) запозичення досвіду зарубіжних країн щодо укладення колективних
договорів на вищому національному рівні між асоціацією підприємців і
керівництвом профспілок; на рівні корпорацій і окремих підприємств;
4) для стримання прагнення працедавців переманювати до себе
кваліфікованих спеціалістів, а також бажання працівників змінити місце роботи
необхідно ввести на підприємствах рівну оплату за рівну працю;
5) розробка проекту для застосування на практиці загальнодоступних
банків даних, що мають надавати кожному, хто шукає роботу, повної
інформації про вакантні місця по професіях, галузях і регіонах країни;
6) покращення якості освіти;
7) державне фінансування програм ринку праці;
8) впровадження додаткового заробітку для студентів шляхом організації
оплачуваних робіт на базі місця навчання (навчального закладу);
9) створення сприятливих умов для розкриття інтелектуального розвитку,
ефективного застосування трудового потенціалу, впровадження ефективних
фінансових і нематеріальних способів мотивації; вдосконалення системи
оплати праці, розширення можливостей отримання додаткових доходів;
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10) висока ступінь зайнятості трудових ресурсів, яку можливо
забезпечити за рахунок створення нових робочих місць не тільки у
конкурентоспроможних галузях але й тих, що потребують відновлення за
рахунок інвестицій;
11) управління ефективним використанням трудового потенціалу,
постійне забезпечення покращення його якості (за рахунок оцінки головних
показників стану трудового потенціалу) [3].
Проаналізовані дані про кількість працівників ПАТ «Інтерпайп НТЗ», які
приймаються на підприємство за 2008-2012 рр. показали, що одним з чинників
які впливають на ефективне управління трудовими ресурсами є заробітна плата.
Проаналізувавши дані табл. 1, можна зробити висновок, про те що на
підприємстві розмір заробітної плати в значній мірі впливає на кількість
працівників, влаштовуються на підприємство.
Трудові ресурси є одним із найважливіших чинників, який впливає на
ефективність діяльності підприємства. Вкладення в трудові ресурси стають
довгостроковим фактором конкурентоспроможності підприємства. У зв’язку з
цим затрати, пов’язані з персоналом, розглядаються вже не як прикрі втрати, а
як інвестиції в людський капітал – основне джерело прибутку.
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REVIEWING MEASURES WHICH HELP MANAGERS ANTICIPATE
CORPORATE FINANCIAL CRISIS
Financial crisis in a company can be attributed to many causes, such as general
market downturn, wrong strategy development and inefficiency of management.
Regardless of the cause, in order to bring the company out of crisis, one can use
universal tools. The speed and the methods of overcoming crisis will largely depend
on its causes and will react on quickness of revelation of problems. The process of
development of a financial crisis can be divided into four main stages:
 inefficiency of use of capital which results in reduced profitability and absolute
values of profit;
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 decrease of margins, as a result of higher production cost;
 lack of reserve funds which can result in a sharp decline of a company's
solvency. It’s important to note that, more often than not, such events are
accompanied by a significant reduction in production;
 the acute insolvency: a company has no available credit lines or reserve funds
to finance production and meet overdue commitments. This can increase the
possibility of bankruptcy [1, p. 5-23].
From practical point of view and personal experience, the principles of impending
financial crisis are: a steady company’s stagnation in sales; exceeding the limits for
shipping goods to buyers; remnants of stocks and their dynamics; poorly diversified
portfolio of customers; lack of budgeting; insufficient credit policy; rapid growth of
overdue accounts payable. A poor managerial performance include: a clash of interests of
management and owners of an enterprise; a low proficiency of management; and
discrepancy of existing means of production to the tasks posed by the company [2].
Financial managers should remember about such measures to counter an
approaching or an already existing financial crisis which can be taken consecutively
or which can become a part of a counter-crisis program:
A preparatory stage – a comprehensive diagnosis of possible causes of a
crisis in a company includes the following types of diagnosis:
Diagnosis of a corporate financial crisis
Express
diagnosis

Solvency;
Capital state and
structure;
Turnover;
Profitability;

Fundamental
diagnosis

Methods of a
bankruptcy
probability
assessment

Factor analysis;
Matrix analysis;
Strategy analysis;
Analysis of
competitiveness;
Forecasting;

A Z- score (by
E.Altman);
Model of bankruptcy
(by W.Beaver);
Forecasting model
(by R.Taffler);
A Model R (by ISA);
A-score (by Argenti);

Other quantitative
and qualitative
indicators

Enterprise value;
Method of
bankruptcy
forecasting (by
V.Kovalev);
Analysis of
financial flows;

Figure1. Classification of methods of a financial crisis diagnosis
[1, p. 281-312], [3, p. 103-137]
1st stage – cost management which involves the following procedures.
 Formation of a company's budget. Cost planning and delegation of the relevant
authorities to middle managers would significantly reduce the company's costs. If there
is no budgeting at the time of financial crisis, it is advisable to draw a master budget
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which includes budgets of key production departments, accounts receivable and
accounts payable budgets and budgets of raw materials.
 Horizontal and vertical integration. Horizontal integration involves the search for
procurement opportunities with other buyers which may offer certain discounts. Vertical
integration means working more closely with suppliers of key raw materials and items.
 Analysis of the possibilities of outsourcing. A profound analysis of components
should be made to determine which ones should be produced profitably in a company at
the lowest possible costing point, and which ones may become outsource components
and be produced at lower costing point outside the company (comparative advantages).
This process could unlock cost saving overlooked in the past.
 Introduction of new forms of payments to contractors (bills, barter).
 Toughened cost controls.
 Processes optimization.
 Reduction of labor costs. Downsizing bonus schemes should be developed for a
company's staff to motivate it, potentially resulting in increased productivity and reduced
costs. However, one should avoid downsizing. In most cases, the savings from lower
wages are almost insignificant, but such measures could trigger a personnel crisis.
2nd stage – activation of sales in a crisis situation which may implement the
following activities.
 Making a segmental marketing research. The main objectives of such a study
are: determination of market capacity; assessment of the possibility to increase sales
and selling prices, knowledge about consumer`s preferences.
 Selection of a group of products that yield the highest profit. There may be
made an ABC-analysis in order to assess production profitability. Attention of sales
managers should be focused on the first group ("A") of products.
 Revision of the assortment and pricing policies of a company. It is necessary to
estimate the breakeven point for each category and to compare it with the data about
sales for the several previous periods.
3rd stage – working with suppliers which can ensure the following.
 Refusal from former suppliers of the overpriced raw materials.
 Centralizing all the purchases through the executive accounts.
 Horizontal integration of procurement with other local companies.
 Making a list of priority of payments in decreasing order.
4th stage – optimization of the use of assets may include such types of measures as:
 analysis of the use of fixed assets;
 Redistribution of burden among the assets. This should help save on property
taxes and reduce maintenance costs;
 Outsourcing of some processes.
5th stage – cash management which considers the following processes.
 Structuring of debtors by terms of payment. For each group there should be
assigned a responsible person, who would supervise the terms the result of meeting
obligation in full compliance with counterparties. It is advisable to introduce a bonus
scheme for managers, which would depend on the terms of repaying the receivables.
 Selling receivables to a factoring company.
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 Development of formalized principles of assessment of a customer’s
creditworthiness. One may consider a buyer creditworthy as long as his payments
cover the cost of sales of a product.
 Formation of the scale of discounts for early repayment and cash flows forecasting.
Before introducing the new terms of payments with contractors, it is necessary to simulate
the situation by building a cash flow budget and the budget of revenues and expenditures.
If the optimal result is obtained, the new scheme may be approved by a special company`s
order.
6th stage – debt restructuring which considers the following:
 Assignment of rights of ownership on fixed assets. A company can negotiate with
the lender to pay off accounts receivable in exchange for fixed assets. Before proposing
any assets as compensation, it is necessary to assess whether they are important for a
company`s performance.
 Assignment of a company`s shares. One of the types of compensation is to offer a
holding of shares which is on the balance sheet of an enterprise. In this case a new
emission of shares is used to reduce payables. The agreement is conducted between a
creditor and the owners of a company which are willing to assign their shares in exchange
for the improved credit conditions.
 Offsetting of debts. A company may also try to buy the debt of a creditor from
a third party at a substantial discount, and then to offset the full amount.
 Resigning payables. The company can offer to "unsecured" creditors to renew
debt into secured obligations in exchange for a reduction of the debt, the interest and
(or) increase in the term of debt repayment.
 Repayment of debt by providing promissory notes. It releases a company from
paying the debt for a certain period, thus enables a company to improve its key
performance indicators [2].
7th stage – working with the staff which implies basic procedures such as:
 Recovering the plans to overcome a crisis. One can use a personal touch,
handling, distributed by e-mail, or interaction with the "workers' councils".
 Loyalty to the leadership. In crisis, it is essential to ensure the loyalty of
employees towards a company’s management. If crisis is caused by internal factors,
this means: crisis is the result of strategic or tactical mistakes of the leaders. In that
case, staff loyalty is difficult to retain. However, crisis managers could be invited.
 Creation of a differentiated system of rewards. Motivation of the key
employees should be fulfilled in a crisis program [1, p. 23-96].
Moreover, one should also consider the possibility of creating international
reporting forms with amendments to crisis. As a matter of fact, the assets are
depreciated more intensively in a crisis situation; the price difference can be
determined and displayed in accounting [2]. Crisis is often regarded as a turning point
in the history of a company. Overcoming a crisis may strengthen foundation of a
company and reinforce it while encountering future difficulties.
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Дніпропетровська державна фінансова академія
ЗАСТОСУВАННЯ НЕПОВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ: ПЕРЕВАГИ ТА
НЕДОЛІКИ
Міжнародна організація праці (далі – МОП) опублікувала звіт про
глобальні тенденції у сфері зайнятості. У дослідженні говориться, що,
незважаючи на відновлення показників світової економіки, проблема нестачі
робочих місць все ще залишається актуальною. Науково-технічний розвиток,
віяння та досвід країн Заходу стимулює швидкий розвиток різноманітних форм
зайнятості. Тому у сучасних умовах важливою тенденцією є підвищення ролі і
значення гнучких форм зайнятості в Україні.
Метою дослідження є аналіз світових тенденцій у сфері неповної
зайнятості та оцінка перспективи використання такої форми зайнятості в
Україні.
Згідно з даними МОП за 2013р. 6% населення планети, або більше
200 млн. чоловік є безробітними. Цей показник на 5 млн. осіб більше, ніж у
2012р. Різко збільшилася кількість не працевлаштованих молодих людей. Їх
чисельність у три рази перевищує доросле безробітне населення (рис. 1).

Рис. 1. Глобальні тренди та прогнози у сфері безробіття [1]
МОП прогнозує, що рівень безробіття продовжуватиме зростати. До
2018р. кількість людей, що шукають роботу, складе більш ніж 215 млн.,
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незважаючи на те, що всесвітня організація планує створити близько 200 млн.
робочих місць на протязі наступних чотирьох років.
Важливість економічно-юридичної категорії неповного робочого часу як
форми часткової зайнятості населення значно зростає. Підприємства обирають
неповну зайнятість як альтернативу звільненню співробітника. Отже перехід на
скорочений робочий день (тиждень) розглядається як ефективний захід щодо
запобігання безробіттю.
Згідно з даними Організації економічного співробітництва та розвитку
(далі – ОЕСР)із року в рік зростає відсоток тих, хто працює в режимі неповної
зайнятості (табл.1).
Таблиця 1
Неповна зайнятість в країнах ОЕСР, % / складено автором за даними [3]
Рік

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Відсоток тих, що працювали в режимі
Відсоток тих, Відсоток тих, що
вимушеної неповної зайнятості
що працювали в
працювали в
від загальної
від загальної
режимі неповної режимі вимушеної в загальній
кількості
кількості
трудових
кількості
зайнятості неповної зайнятості
зайнятих
ресурсів
населення
12.2
66.6
3.0
3.0
1.8
12.9
67.4
3.2
3.2
1.9
13.2
67.8
3.3
3.4
2.0
14.0
68.8
3.5
3.6
2.1
13.7
69.1
3.4
3.6
2.1
13.5
69.0
3.4
3.6
2.1
14.1
68.8
3.6
3.7
2.2
16.3
66.0
4.2
4.3
2.6
17.0
66.2
4.5
4.5
2.7
16.5
65.9
4.3
4.4
2.7
17.1
66.8
4.5
4.6
2.8

Можна виділити багато причин поширення такої моделі зайнятості,
наприклад особисті переконання працівника, скорочення часу працедавцем або
нездатність знайти роботу на повний робочий день.
Таблиця 2
Переваги та недоліки неповної форми зайнятості (складено автором)
Переваги
 прийнятний для підприємства метод
адаптації обсягу трудових ресурсів до
короткострокових коливань кон'юнктури
 тимчасове запобігання безробіттю
 збереження кадрів, що володіють
специфікою підприємства / тимчасове
збереження зайнятості поліпшення власної
привабливості для ринку праці, коли
вільний час використовується для
підвищення кваліфікації
 не підвищуються соціальні витрати
 стабілізація купівельної спроможності

Недоліки
 у короткостроковій перспективі
вартість цих заходів перевищує витрати,
пов'язані із звільненням співробітників
 можливий ефект додаткових витрат для
забезпечення результатів, які відбулися б у
будь-якому випадку
 у довгостроковій перспективі даний
метод може перешкоджати структурним
змінам
 працедавці або галузі, які активно
застосовують неповну зайнятість, особливо
не сприяють подальшому розвитку

Важливо й те, що відповідно до Конвенції 175 Міжнародної організації
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праці, робітники з неповною зайнятістю мають ті ж трудові права, що і
робітники з повним робочим днем [2].
Розглянемо більш детально переваги та недоліки неповної зайнятості
працівників (табл. 2).
Отже, сьогодні така ситуація не може оцінюватися однозначно і підлягає
розгляду з різних позицій. Одним з пріоритетів подальших досліджень може
бути аналіз використання неповної зайнятості як тієї, що дає можливості
перспективним науковим кадрам брати участь в різних проектах.
Можна передбачити наступну тенденцію розвитку неповної зайнятості –
чим вище в роботі співробітника доля творчої, креативної праці, тим менш
формалізованим має бути його робочий графік. Зайнятість такого персоналу
має бути націлена на збільшення, перш за все творчого потенціалу. Таким
чином, можна говорити про велику перспективність неповної зайнятості в такій
сфері як наукова праця з великим творчим наповненням.
Література
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА
ТРАНСПОРТІ
Розвиток підприємництва в Україні, зокрема на транспорті, як і
становлення ринкових відносин у країні в цілому, носить досить неоднозначний
характер. З одного боку, підприємницький сектор стає основою розвитку
транспортної галузі і, поряд із державними підприємствами, починає
відігравати значну роль у становленні сучасної транспортної інфраструктури
країни, з іншого – підприємницький сектор у галузі транспорту активно
проявляє себе у сфері автомобільних і водних перевезень, водночас не маючи
можливостей розвиватися на залізничному і повітряному транспорті, де
продовжують панувати державні підприємства.
Активізація підприємництва, підвищення його місця і значення в
становленні ефективних економічних структур у національній економіці,
активний розвиток інститутів підприємництва є невід’ємною умовою
подолання економічної кризи у національній економіці. Інтерес до вивчення
питань підприємництва підсилюється значним підвищенням ролі малого і
середнього бізнесу майже в усіх галузях національної економіки , у тому числі,
у галузі транспорту. У вітчизняній науці питанням становлення і розвитку
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підприємництва присвячена значна кількість наукових праць, зокрема таких
вчених як Д. Богині, З. Варналія, В. Геєця, І. Дмитрієва, І. Комарницького,
В. Кредісова, С. Мочерного, А. Садєкова, В. Сизоненка, Л. Української та
інших [1-7]. Але незважаючи на це, питання активізації підприємницької
діяльності, формування ефективних механізмів її розвитку на транспорті
залишаються актуальними.
Функціонування транспортної галузі на засадах ринку й активізація
підприємницької діяльності на транспорті стримується значною кількістю
питань: політичною і соціальною напругою у суспільстві, необґрунтованими
змінами у законодавстві, значним зростання цін на енергоносії, що сприяє
підвищенню витрат транспортних підприємств, експлуатацією застарілих
транспортних засобів на всіх видах перевезень, що значно відбивається на
безпеці транспортних операцій, низькою якістю транспортної інфраструктури
країни тощо.
Визначаючи місце і роль транспорту в становленні сучасної ефективної
національної економіки країни, зазначимо ряд чинників, які впливають на
активізації процесів підприємництва у даній галузі:
- інтенсифікація
забезпечення
транспорту
паливно-енергетичними
ресурсами і розвиток ресурсозберігаючих технологій на транспорті;
- розвиток процесів спеціалізації, як внутрішньої, так і міжнародної,
поглиблення інтеграційних процесів, що потребує активізації
підприємницької діяльності на тих видах транспорту, які задіяні у
забезпеченні даних процесів;
- врахування екологічної безпеки і впливу транспорту на екологічну
ситуацію у країні і регіонах;
- науково-технічний прогрес і структурні зміни в економіці країни, що
призводять до змін у товаропотоках і реформуванні логістичної
інфраструктури;
- соціальна політика держави, формування пільгових категорій пасажирів,
зміни у реалізації державної політики фіксованих цін і тарифів на
транспорті.
Таким чином, розвиток підприємництва на транспорті потребує дієвих
заходів і розробки ефективної державної політики у сфері транспорту. До таких
заходів слід віднести спрощення процедури ліцензування підприємницької
діяльності на транспорті; розробки дієвих державних і регіональних програм
підтримки малого підприємництва у сфері пасажирських і вантажних
перевезень, насамперед автомобільним транспортом; проведення обґрунтованої
соціальної політики у сфері надання пільг при здійсненні пасажирських
перевезень, а також програм державного фінансування пільгового контингенту
пасажирів; визначення напрямів і розробки механізму фінансування оновлення
транспортного парку і формування сучасної транспортної інфраструктури.
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СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ: ОРГАНІЗАЦІЯ І
ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ
Спеціальний фонд або так звані довгий час «позабюджетні кошти» як
особлива фінансова категорія завжди привертала увагу своєю специфікою і
важливістю. При чому сьогодні, коли тривалість і глибина соціально –
економічної кризи в Україні вимагає вирішення проблеми покриття дефіциту
бюджету, його роль безсумнівно зростає.
Як відомо, бюджетні установи, крім основної діяльності, яка фінансується
за рахунок коштів загального фонду бюджету (себто платників податків),
можуть провадити господарську діяльність, надавати платні послуги тощо.
Таки доходи спрямовуються до спеціального фонду бюджету.
Спеціальний фонд бюджету за Бюджетним кодексом (п. 4 ст. 13)
передбачає, що розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди
визначається законами про Державний бюджет України.
Згідно з п. 3. ст. 13 Бюджетного кодексу, спеціальний фонд бюджету
включає:
1) бюджетні призначення на видатки за рахунок конкретно визначених
джерел надходжень;
2) гранти або подарунки (у вартісному обчисленні), одержані
розпорядниками бюджетних коштів на конкретну мету;
3) різницю між доходами і видатками спеціального фонду бюджету.
Джерела формування спеціального фонду визначаються законами
України про Державний бюджет України.
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Тобто до спеціального фонду кошторису відносяться кошти, що надійшли
на відповідну (п. 7 ст. 13 Кодексу) мету та розподіляються за повною
економічною класифікацією на здійснення відповідних видатків згідно із
законодавством, а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов’язаних з
виконанням установою основних функцій [1].
Формування доходів, формування видатків розпочинається на етапі їх
планування. За основу береться прогнозоване і очікуване виконання кошторису
за попередній період; звітні дані про виконання кошторису в частині
видатків, як правило за півріччя, доповнюючи оцінкою очікуваного виконання
показників видатків за період, що залишився до кінця року. Аналіз звітних
показників й оцінка перспективи до кінця року дають змогу визначити
очікуване виконання показників виконання кошторису в розрізі видаткової
частини. З одержаної суми видатків виключаються ті, які не будуть проведені у
плановому році. Найважливішим принципом планування видатків спеціального
фонду є дотримання пропозицій розподілу коштів з урахуванням реальної
необхідності їх. Видатки спеціального фонду на наступний рік
плануються з урахуванням результатів виконання кошторису бюджетної
установи за попередні періоди, коефіцієнтів зростання. Це дає змогу
обґрунтувати доцільність збільшення видатків спеціального фонду і правильно
спланувати їх на майбутнє [2, с.187].
Зазначені інформаційні дані мають бути сформовані до початку процесу
планування у вигляді зручних таблиць, графіків порівняння планових і
фактичних показників звітних періодів, з відпрацюванням аналітичних
висновків що до кожного факту і фактора відхилення[3, с. 267]. Отже, при
плануванні та використанні коштів спеціального фонду необхідно
дотримуватися встановлених законодавством регламентів, у тому числі щодо
напрямів використання власних надходжень бюджетних установ відповідно до
закону про державний бюджет чи рішення про місцевий бюджет.
Доходи від надання платних послуг зараховують до спеціального фонду
кошторису бюджетної установи як власні надходження.
Види платних послуг, які надають бюджетні установи згідно з їх
функціональними повноваженнями, обмежено переліками послуг. Згідно з цим
Переліком кошти від платних послуг, які надають бюджетні установи згідно із
законами та нормативно правовими актами, утворюють першу групу власних
надходжень. Такі надходження мають постійний характер. Їх обов’язково
планують у кошторисі установи.
Інші джерела надходжень за другою групою власних надходжень не
включають до кошторису, оскільки вони не мають постійного характеру. Це
благодійні внески, гранти та дарунки, також кошти, отримані на виконання
окремих доручень.
Планові обсяги власних надходжень і видатків бюджетних установ
визначають на підставі розрахунків, які складають за кожним джерелом доходів
і видатків у розрізі кодів класифікації.
Видатки із спеціального фонду кошторису проводять виключно в межах і
за рахунок відповідних надходжень, передбачених на цю мету.
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В умовах кризи в Україні виникла необхідність запровадження нової
системи договірних відносин про надання послуг за рахунок бюджетних
коштів, визначення переліку бюджетних послуг за галузевими принципами та
розробка і впровадження державних стандартів надання бюджетних послуг.
Вдосконалення методології бухгалтерського обліку і звітності дасть змогу
модернізувати систему бухгалтерського обліку та звітності у державному
секторі, створить передумови для організації внутрішнього і зовнішнього
аудиту за міжнародними стандартами [4, с. 90].
Отже, створення дієвого механізму інформаційного забезпечення щодо
коштів спеціального фонду передбачає удосконалення підсистеми
бухгалтерського обліку доходів та видатків спеціального фонду, особливістю
якого буде визначення належного рівня обґрунтування доходів і видатків.
Зокрема, необхідне вдосконалення законодавчої бази як однієї з гарантій
успішної роботи бюджетної установи; розробка помісячної розбивки у
бюджетному розписі доходів спеціального фонду державного бюджету, що
зменшить прорахунки у плануванні видатків спеціального фонду бюджетних
установ; удосконалення механізму руху коштів у процесі виділення
запланованих бюджетних асигнувань; удосконалення механізму управління
«Спеціального фонду» бюджетних установ.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ В УМОВАХ КРИЗИ
Економічна ситуація, що склалася на сьогоднішній день в Україні,
показує, що країна пройшла неминучу стадію нагромадження капіталу, і
власники цього капіталу зіткнулися з проблемою - що з цим капіталом робити.
Іншими словами, питання корпоративного управління фінансами на
підприємствах стоять досить гостро. Найбільш актуальним залишається
питання необхідності застосування сучасних методів та інструментів у процесі
управління фінансами.
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Дослідженню теоретичних аспектів даної теми присвячені роботи
зарубіжних авторів С.Брю, Д.Голбрейса, К.Макконнела, Дж.С.Міля,
Г.Мюрдаля.
Методологічною основою проведеного аналізу є роботи таких провідних
вітчизняних авторів як Короткевич О.В., Тітов М.В., Шарова А., Мазаракі А.А.
та ін. Вивчення їх дало можливість узагальнити теоретичні та методичні основи
резервів підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності в
сучасних умовах.
Мета дослідження полягає у визначенні найбільш ефективних методів
управління прибутком в умовах кризи та визначення шляхів максимізації
прибутку на підприємстві.
Від рівня й ефективності методів та інструментів, що використовуються
при прийнятті управлінсько-фінансових рішень, значною мірою залежать обсяг
витрат фінансових ресурсів, рівень прибутку, ринкова вартість підприємства,
альтернативність вибору інвестиційних проектів і фінансових інструментів
інвестування та інших показників, що формують рівень добробуту власників
підприємства і темпи його економічного розвитку.
Метод доцільності витрат дозволяє визначити критичний обсяг
виробництва або продажу, тобто нижній граничний розмір випуску продукції,
при якому прибуток дорівнює нулю.
Виробництво продукції в обсягах, менших критичного приносить тільки
збитки. Критичний обсяг виробництва необхідно оцінювати при освоєнні нової
продукції і при скороченні її випуску, викликаного падінням попиту,
скороченням поставок матеріалів та комплектуючих виробів, заміною продукції
на нову, посиленням екологічних вимог та іншими причинами.
Критичний обсяг виробництва (Vкp) можна представити в наступному
вигляді:
Vк 

Зпост
,
Ц  Ззмін 

(1)

де Ц - ціна виробу (одиниці продукції), грн.;
3пост – постійні витрати, грн.;
3змін – змінні витрати, грн.
Деякі автори [3, с.114] називають критичний обсяг виробництва порогом
рентабельності і використовують цей показник для оцінки фінансової стійкості
підприємства. Чим більше різниця між фактичним обсягом виробництва і
критичним, тим вище фінансова стійкість.
Будь-яка зміна обсягу виробництва (продажів) робить істотний вплив на
прибуток. Ця залежність називається ефектом виробничого (або операційного)
левериджу. Виробничий леверидж показує ступінь впливу постійних витрат на
прибуток (збитки) при змінах обсягу виробництва. Чим більша питома вага
постійних витрат у загальній сумі витрат при деякому обсязі виробництва, тим
вище виробничий леверидж, отже, тим вище підприємницький ризик.
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Працювати з високим виробничим левериджем можуть тільки ті
підприємства, які в змозі забезпечити великі обсяги виробництва і збуту; мають
стійкий попит на свою продукцію.
Метод аналогій використовується при аналізі ризиків нового проекту.
Проект розглядається як «живий» організм, що має певні стадії розвитку.
Життєвий цикл проекту складається з наступних етапів: розробки, виведення на
ринок, зростання, зрілості, занепаду.
Вивчаючи життєвий цикл проекту, можна отримати інформацію про
кожний етап проекту, виділити причини небажаних наслідків, оцінити ступінь
ризику. Однак на практиці буває досить важко зібрати відповідну інформацію.
Не можна забувати, що наслідки невірних оцінок ризиків або відсутність
можливості протиставити дійові заходи можуть призвести до кризи
підприємства.
Приріст обсягу виробництва і реалізації не лише для компенсації втрат
прибутку, але і для її нарощування, є виправданим. Це пов'язано з одним з
можливих стратегічних напрямів отримання прибутку, коли знижуються ціни
на товар, що реалізовується, але істотно збільшується швидкість його продажу,
росте товарообіг, а отже збільшується обсяг виробництва продукції для
підтримки на певному рівні насиченості ринку товарами відповідно до попиту,
що складається. Така стратегія здатна не лише відтворити прибуток на
колишньому рівні, але і багаторазово його перевищити. І та фірма, яка це
зрозуміла і застосовує у своїй діяльності, має, як правило, успіх, виходить
переможцем в конкурентній боротьбі з численними виробниками аналогічних і
взаємозамінних товарів. У кризисних умовах необхідно використовувати будьяку легальну можливість здобуття додаткового прибутку. Щоб досягти успіху в
умовах кризи, потрібна максимальна гнучкість в стосунках з контрагентами, і
можливість міняти принципи власної роботи.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
Усі господарські процеси, що відбуваються на підприємства
спрямовуються їх керівництвом. В основу управління цими процесами
покладаються управлінські рішення. Головною особливістю управлінських
рішень є те, що їх приймають для забезпечення безперебійного функціонування
об’єкта управління. Тому призначення, принципи та методи підготовки і
прийняття управлінських рішень, вимоги до них, їхній зміст принципово
відрізняються від рішень іншого характеру [2, c.54].
Прийняття рішень властиве будь-якому виду діяльності, і від нього
може залежати результативність роботи однієї людини, групи людей або всього
народу визначеної держави. З економічної й управлінської точок зору
прийняття рішення варто розглядати як фактор підвищення ефективності
виробництва. Ефективність виробництва, природно, у кожнім конкретному
випадку залежить від якості прийнятого менеджером рішення, яка виражається
через його економічність та своєчасність. Економічність рішення
характеризується ефективністю використання залучених в обіг трудових,
матеріальних, фінансових та інших ресурсів виробництва, а своєчасність –
співвідношенням між часом виникнення проблеми та часом прийняття рішення.
Якість управлінського рішення визначає кінцеві результати управління [1, c.15].
Процес прийняття рішення - це циклічна послідовність дій суб'єкта
управління, направленого на розв'язання проблеми організації і міститься в
аналізі ситуації, генерації альтернатив, прийнятті рішення і його виконанні [3,
с. 115].
Науковий підхід до прийняття рішень передбачає використання науково
обгрунтованих моделей і методів [4, с. 47].
Модель — це уява про об'єкт, систему або ідею в деякому спрощенні
реальної життєвої ситуації, в якій ця модель застосовується при виробленні
управлінського рішення. У практиці управління використовуються фізичні,
аналогові та математичні або символічні моделі [4, с. 48].
Існує багато різних моделей прийняття управлінських рішень. Основна
ідея запропонованої розробленої автором моделі прияйняття управлінських
рішень, що розглядається нижче – рішення має прийматися лише по
необхідності, тобто, якщо хтось вважає ситуацію проблемною, але
підприємству нічого не заважає, то вирішувати її не має сенсу. Має бути ціль
вирішення проблеми.
Основними характеристиками цієї моделі є:
 рішення, щодо розв’язку проблем приймається лише в разі необхідності;
 потрібно чітко уявляти взаємозв’язки в проблемі: що на що впливає і
потрібно виділити складові проблеми;
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 при вирішенні проблеми необхідно постійно враховувати змінні
обставини;
 потрібно постійно переглядати хід вирішення проблеми: можливо на
якомусь етапі вона зникне сама собою або з’являться додаткові
обставини;
 потрібно чітко дотримуватись етапів вирішення проблеми;
 вирішуючи проблему необхідно спиратись не тільки на минулий досвід, а
й робити креативні ходи.
Переваги цієї моделі в тому, що вона не містить багато етапів і вона
враховує всі проблеми, що є супутніми та підпроблеми. Також перевага є в
тому, що рішення приймається не обов’язково одноосібно, що дає можливість
для більшої кількості ідей розв’язку проблеми.
Недолік цієї моделі в тому, що ця модель підходить більше до
демократичного стилю управління, тому її не дуже доцільно використовувати в
організаціях з іншим стилем керівництва.
На рисунку 1 представлені етапи вирішення проблеми за даною моделлю.
Етапи прийняття рішення:
1.
Виявлення проблеми. Неважливо хто саме помітив проблему. В
будь-якому разі проблема має бути розглянута – де вона виникла, кому заважає.
2.
Формування цілі вирішення проблеми, розгляд на що впливає ця
проблема. Є проблеми, що виникають на етапі розвитку, але вони пройдуть
самі собою, якщо в організації є добре підготовлений план розвитку.
3.
Аналіз дослідження проблеми та факторів, що призвели до її появи.
Якщо проблема все-таки заважає, а сама собою не вирішується, то необхідно
розглянути її ще раз та виявити, що посприяло її появі.
4.
Виявлення супутніх проблем. Частіше всього велика проблема
тягне за собою одразу інші маленькі негаразди, які мають бути взяті до уваги.
5.
Розробка альтернативних варіантів рішень будь-яким зручним для
керівника методом та розробка критеріїв оцінювання цих альтернатив.
Розробляти рішення необхідно із врахуванням усього, що ми знаємо про
проблему та враховуючи супутні проблеми.
6.
Моделювання
наслідків
кожної
альтернативи
рішення.
Спрогнозувати до яких наслідків може призвести те чи інше рішення.
7.
Повторний аналіз проблеми – можливо щось змінилось або виникли
додаткові обставини. Якщо нічого не змінилося, то можна переходити до
наступного етапу. Якщо з’явились додаткові обставини, потрібно їх розглянути,
врахувати і повернутися до етапу 5.
8.
Вибір оптимального рішення на основі відібраних на етапі 5
критеріїв.
9.
Впровадження реалізації цього рішення та дослідження як воно
почало впливати на проблему. Якщо реалізація рішення на початку виявилась
ефективною, то подальша його реалізація. Якщо ні – то повернення до етапу 5.
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2. Фомування цілі
вирішення проблеми
3. Аналіз дослідження
проблем та фактори, що
призвели до проблеми

4. Виявлення супутніх
проблем
5. Розробка
альтернативних
варіантів рішень, та
критерії оцінювання цих
альтернатив

7. Повторний аналіз
проблеми

З;явилися додаткові
обставини

Реалізація рішень не є ефективним

6. Моделювання
наслідків кожної
альтернативи

Не з’явилися додаткові обставини
8. Вибір оптимального
рішення
9. Впровадження
реалізації рішення
Реалізація рішень є ефективним

Рішення не допомогає
виріщенню проблеми

10. Проміжний контроль
реалізації рішення

Рішення допомогає виріщенню проблеми
11. Заключний контроль
реалізації рішення
Проблема вирішена

Проблема не вирішена

12. Звітуваня про вирішення проблеми та архівування данних

Рис. 1. Етапи вирішення проблеми [розроблено автором]
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10. Проміжний контроль реалізації рішення. Аналіз як дане рішення
допомагає вирішити наявну проблему. Якщо рішення не допомогає вирішенню
проблеми, то повернення до етапу 5. Якщо впроваджене рішення є і досі
ефективним,то перехід до 11 етапу.
11. Заключний контроль реалізації рішення. Розгляд результатів – чи
вирішилась проблема чи ні. Якщо так, то перехід до 12 етапу, якщо ні, то
повернення до етапу 5.
12. Звітування про вирішення проблеми та архівування даних. Цей етап
необхідний для того, щоб пам’ятати, які проблеми були та як саме вони були
вирішені для використання цього досвіду в майбутньому.
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СЕКЦІЯ 3. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
Ємець М.С.
аспірант
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УЧАСТІ УКРАЇНИ НА
СВІТОВОМУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
Туристична галузь в Україні постійно розвивається, про що свідчать
показники міжнародного туризму, проте існує цілий ряд вагомих стримуючих
факторів. Наявною є різниця між показниками в’їжджаючих і виїжджаючих
туристів на користь останніх. Це вказує на те, що багато потрібно ще зробити
для того, щоб залучити іноземних туристів до країни і підвищити
конкурентоспроможність галузі. Важливе місце серед цих дій займають засоби,
які пов’язані з процесами інтеграції. Проте, в Україні відсутня стратегія
розвитку туристичної галузі держави з урахуванням аспектів інтеграції як
всередині країни, так і в рамках міжнародної інтеграції. Таке становище
пов’язане з відсутністю координації діяльності суб’єктів ринку туристичних
послуг і, як наслідок, неефективністю їх діяльності (недосконалість
нормативно-правової бази, суперечливість і неузгодженість окремих її
положень, відсутність дієвої державної програми регулювання туризму).
Відповідальність за ефективність такої роботи покладена на державні,
регіональні і місцеві органи влади, діяльність яких безпосередньо або
опосередковано пов’язана з туристичною сферою. В Україні до цих структур
відносять: Міністерство інфраструктури (основний центральний профільний
орган, який з 2011 року регулює сферу туризму), Державне агентство з туризму
та курортів (Держтуризмкурорт – центральний орган виконавчої влади, який
забезпечує реалізацію державної політики в туризмі). Діяльність у сфері
туристичної індустрії регулюється нормативно-правовими актами, до яких
належать закони України, акти Президента України, Кабінету Міністрів
України, центральних органів виконавчої влади держави. Як зазначають
науковці, більшість діючих програм (стратегій) розвитку туризму в країні
носять декларативний характер. Тому автори вважають за необхідне спільну
роботу державних органів влади з науковими і навчальними закладами країни,
які здійснюють підготовку кадрів з туризму. До цих заходів необхідно
підключати регіональні і місцеві органи влади, впроваджуючи і розвиваючи
елементи автономії регіонів з їх підтримкою органами центральної влади.
Багато експертів вважають, що корпоративна інтеграція в туризмі сприяє
його розвитку і впливає на структурні перетворення світового і регіональних
ринків туристичних послуг. В Україні сьогодні спостерігається експансія
глобальними компаніями вітчизняних ринків (у тому числі в туристичному
бізнесі). Поява в односторонньому порядку іноземних ТНК в готельнотуристскому секторі на українському ринку призводить до контролю ззовні над
структурою вітчизняного ринку туристичних послуг і розвитком туріндустрії
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шляхом контролю над туристичними потоками. Збільшення кількості таких
компаній приводить до того, що більша частина прибутку від міжнародного
туризму йде за кордон.
В даний час на ринку туристичних послуг України частка національних
туристсько-готельних ланцюгів є дуже невисокою, що, в першу чергу,
пов’язане з недосконалістю українського законодавства (здобуття багатьох
дозвільних документів; невизначеність питань власності, високі податки),
відсутністю фінансових ресурсів для їх розвитку (з метою залучення їх на
фондовий ринок), слабким інвестуванням (із-за великих ризиків, пов’язаних з
відсутністю повної і достовірної статистики з туризму), у тому числі у новітні
технології і ринок телекомунікація (сьогодні в Україні ринок IT-технологій має
високі темпи зростання, але ці показники пов’язані, в першу чергу з ефектом
низького старту), слабкою державною підтримкою суб’єктів малого і
середнього підприємництва, недостатньою кількістю кваліфікованих
управлінців в цьому бізнесі, які в багатьох випадках не прагнуть до створення
або входження в інтеграційне об’єднання.
Особливої актуальності набуває проблема вертикальної інтеграції і
удосконалення організаційної структури підприємств туризму. Ця задача має
розв’язуватися шляхом створення вертикально-інтегрованих структур, які
об’єднують в єдине ціле весь технологічний ланцюг туріндустрії.
В сучасних умовах підтримка і стимулювання розвитку інтеграційних
туристичних об’єднань з боку держави є необхідною. У своїх рекомендаціях
ВТО підкреслює, що на сучасному етапі розвитку туризму тільки держава і
уряд грають в ньому основну роль. Особливої актуальності набуває і приватнодержавне співробітництво. Тобто у справі створення вертикально-інтегрованих
структур основну роль має зіграти держава шляхом створення умов для
залучення приватних інвестицій в цей процес. До них відносяться політичні,
нормативно-правові, економічні (податкові), організаційні механізми і методи
впливу на управління, матеріально-фінансові ресурси підприємств.
На українському ринку туристичних послуг найбільш розповсюдженими
видами об’єднань підприємств є такі: засіб розміщення і підприємство
харчування; туроператор і транспортне підприємство; засіб розміщення,
підприємство харчування і страхова компанія; засіб розміщення і торговельнорозважальний комплекс; засіб розміщення і оздоровчий комплекс [2].
Стратегічним обґрунтуванням вибору вертикальної інтеграції є: економія
від масштабу, економія від суміщення, зниження собівартості, підвищення
конкурентоспроможності (ринок несформований остаточно), зменшення
загрози з боку впливових постачальників, тощо.
Проте світовий досвід показує, що вертикальна інтеграція у
туроператорському бізнесі не скрізь широко розповсюджена, наприклад, у
США – це рідке явище. Противники такого підходу вважають його причиною
заниженого доходу, оскільки комісія від продаж турпутівок залишається в
країнах, де розміщуються найбільші туроператори. Слід враховувати і те, що в
той час, коли вертикальна інтеграція стає нормою, більш динамічне оточення
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здатне зробити вертикальну інтеграцію більш негнучкою і неефективною.
Проте в Європі ця форма є розповсюдженою.
Концептуальна схема інтеграції у сфері туризму в Україні
Модель корпоративної
взаємодії

Модель формальної
інтеграції

Модель неформальної
інтеграції

1. Збільшення кількості
національних готельних
ланцюгів і турагентських
мереж
2.Влючення національних
підприємств в міжнародні
готельні ланцюги
3. Включення національних
підприємств в міжнародні
транспортні альянси
4. Створення національних
ТНК і міжнародних
партнерських об’єднань

1. Збільшення кількості і
якості двосторонніх угод
про співпрацю в сфері
туризму
2. Збільшення кількості
багатосторонніх угод про
співпрацю в сфері туризму
3. Активізація і підвищення
ефективності участі
державних органів влади в
туризмі в міжнародних
організаціях
4. Розширення майданчиків
для проведення в країні

1.Створення національних
недержавних туристичних
організацій, асоціацій,
союзів тощо.
2.Включення національних
туристичних організацій,
асоціацій, союзів тощо в
роботу відповідних
міжнародних туристичних
структур
3. Активізація і підвищення
якості співпраці суб’єктів
туристичного ринку країни
з міжнародними

Рис. 1. Концептуальна схема інтеграції у сфері туризму в Україні
Проведений в роботі аналіз дозволяє стверджувати, що в якості однієї із
пріоритетних організаційних форм об’єднання підприємств індустрії
гостинності та туризму України доцільно застосовувати форму стратегічних
альянсів. Ця форма інтеграції націлена на довгострокові конкурентні переваги
для учасників взаємодії, є ефективною, розподіляє відповідальність без
передачі прав власності (що знижує ризики).
Основною передумовою інтеграції (у тому числі і транснаціоналізації) є
розбудова розвиненої інфраструктури в країні шляхом модернізації існуючої
матеріально-технічної бази. Тому з метою зменшення підприємницьких ризиків
інтеграційні процеси між підприємствами індустрії гостинності та туризму
доцільно розвивати в регіонах з найбільш розвинутою інфраструктурою і
туристичним іміджем. До таких регіонів у країні відносяться: АР Крим, міста
Київ і Севастополь, Закарпатська область.
Безумовно, провідну роль на світовому ринку грають глобальні компанії.
Відмінною рисою сучасного процесу концентрації в туризмі є широка участь в
ньому банківських структур [1]. Тому в туристичному секторі ці об’єднання
можуть набувати вигляду промислово-фінансового об’єднання (форми
конгломератної диверсифікації), які шляхом залучення фінансових капіталів
збільшують власну конкурентоздатність. За тою інформацією, яка є у
відкритому доступі, в Україні таких груп на туристичному ринку сьогодні не
існує. Їх створення відбувається на умовах пайової участі в діяльності або
шляхом поглинання і злиття великих і дрібних фірм операторів і турагентств.
Такі компанії у подальшому розширяють сферу своєї діяльності до супутніх
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областей і становляться володарями підприємств розміщення, харчування і
транспорту, а і банків, страхових товариств тощо.
Досвід європейських країн доводить те, що на тих національних ринках,
де присутні декілька великих туристичних об’єднань, забезпечується більш
низький рівень цін для туристів. Це сприяє зростанню конкурентоспроможності
підприємства і є основою для просування власного продукту на світовий ринок.
Все вищеперераховане можна вкласти в концептуальну схему інтеграції у
сфері туризму в Україні, яка представлена на рис. 1.
Все вищесказане доводить необхідність розробки (на державному і
місцевих рівнях) науково - обґрунтованих підходів до здійснення механізмів
формування інтеграційних об’єднань у туризмі, яку можна проводити на основі
державних проектів з урахуванням стану і особливостей розвитку ринку
туристичних послуг країни. Тут інтеграція, як управлінське рішення, являє
собою об’єднання можливостей та активів.
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ЭДИРНЕ КАК КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ
После рекордных 2,2 миллионов [7] туристов за 2012 год, в 2013 году
поток туристов в Эдирне достиг 3 миллионов, благодаря чему этот город стал
одним из лидеров среди дестинаций в Европе. На фоне приблизительно 33
миллионного туристопотока в Турции за 2013 год, Эдирне является третьей по
посещаемости дестинацией в этом балканском государстве после Стамбула и
Анталии. Это, бесспорно, представляет собой результат наличных
туристических ресурсов, обслуживания и колорита города.
Исследование, проводимое на протяжении двух лет среди 500 болгарских
и зарубежных туристов, посетивших Эдирне, выявляет семь основных
конкурентных преимуществ этой дестинации:
 богатство исторических ресурсов;
 множество мечетей и возможностей непосредственного контакта с
мусульманством как религией, архитектурой и стереотипом;
 неповторимая природа и уникальность пейзажей;
 соревнования по пехливанской борьбе как часть культурных традиций;
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 кухня;
 обслуживание;
 колорит рынков и типичная для турков привычка торговаться.
Пребывание туристов в Эдирне было исследовано на основе анкетного
опроса, который выделил следующие особенности:
 61% анкетируемых пребывают в городе 1 день;
 14% туристов приезжают в город на два дня;
 6% участвовавших в анкетировании туристов остаются в Эдирне на 3 дня;
 1% остаются более 3 дней;
 18% проезжают через город транзитом.
Относительно высокий процент транзитно проезжающих через город
туристов проистекает из близости пограничных пунктов Болгарии и Греции.
Однако, высокий процент туристов, пребывающих в дестинации по одному, два
или три дня, (всего 81% анкетированных туристов) является знаком проявления
культурно-познавательного туристического интереса.
Дестинация Эдирне развивает свое лидерство на основе:
 себестоимости;
 дифференциации (разграничения);
 фокусирования.
Предполагающая широкую гамму туристических ресурсов, стратегия
лидерства по себестоимости находится в унисоне с интересами и
возможностями этой дестинации. Ее туристические ресурсы не просто
уникальны, они незаменимы, если разрушатся. Кроме того, дестинации для
массового туризма, которые достигли фазы насыщения и истощили свои
ресурсы, очень трудно могут переориентировать свою стратегию на
дифференциацию или фокусирование, но с Эдирне это не обстоит именно так.
Данная дестинация располагает широким спектром антропогенных и
неантропогенных туристических ресурсов и обладает возможностью сохранить
за собой лидерские позиции на международном туристическом рынке.
В соответствии со стратегией разграничения Гильберта, для дестинаций
существует непрерывная последовательность двух возможных стратегических
маркетинговых состояний, называемых «статус» и «товар» [1]. Эдирне
представляет собой дестинацию «статус» - рынок воспринимает туристический
продукт этой дестинации как уникальный. Уникальные характеристики Эдирне
как туристической дестинации являются достоверными, но некоторые из них
чисто субъективные, поэтому возможно одна часть этой уникальности является
воображаемой, но во всех случаях они делают дестинацию незаменимой,
повышают лояльность и готовность туристов оплачивать высокую цену за свое
пребывание в ней. Туристические продукты дестинации Эдирне отличаются от
подобных продуктов конкурентов. Эдирне достигает и предлагает туристам
уникальные преимущества продукта, благодаря которым дестинация повышает
и поддерживает в состоянии «статус» лидерство на международном
туристическом рынке.
Эдирне достигает лидерской позиции на международном туристическом
рынке, применяя стратегию «гибкой специализации» Пууна – процессов
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постоянной инновации и непрерывных перемен, благодаря которым успешно
справляется с вызовами, который бросает современный новый туризм. В
отличие от старого туризма, который был массовым, стандартизированным и
строго пакетным, туризм, предлагаемый дестинацией Эдирне, является гибким,
сегментированным, моделируемым в соответствии с потребностями туриста и
вертикально интегрированным. Гибкость туристических услуг кроется в
способности управления и маркетинга формировать с высокой степенью
взаимодействие и взаимные связи между туристами, туристическими
организациями, поставщиками и дистрибьюторами туристических услуг таким
образом, чтобы на этой основе создавались конкурентные преимущества и
способность отвечать на вызовы меняющегося рынка. Стратегия Эдирне, как
туристической дестинации, отражает возникновение и быстрое внедрение в
туризм новых информационных технологий, и, прежде всего, их влияние на
создание и коммерциализацию туристического продукта, на процесс принятия
решения потребителями и на пользовательское поведение туристов. Через свое
управление и маркетинг, используя возможности новых информационных
технологий, эта дестинация организует свои активы и качества таким образом,
чтобы специализировать свое предложение в ответ на специфические
туристические потребности как лидерский культурно-познавательный продукт.
Богатство культурно-познавательных туристических ресурсов, их
неповторимость и уникальность, а также возможности развития различных
видов туризма, приводят к лидерской диверсификации туристического
продукта Эдирне и к созданию качественных конкурентных преимуществ по
сравнению
с
другими
европейскими
культурно-познавательными
дестинациями.
Туристический продукт Эдирне воспринимается на рынке не как
стандартный и обыкновенный, а как дестинация с уникальными
характеристиками и возможностями. Туристы воспринимают дестинацию как
незаменимую, а на ее выбор оказывает сильное влияние возможность
пребывания, позволяющая ознакомиться с ее самыми знаковыми
достопримечательностями, независимо от цены.
Исследование и анализ туризма, развивающегося в дестинации Эдирне,
разделяет и определяет первостепенные и второстепенные продукты.
Первостепенные продукты, которые главным образом привлекают туристов к
дестинации,
представляют
собой
культурно-исторические
достопримечательности, и по мнению Котлера и Фокса называются продуктами
лидерами или продуктами флагманами.
Однако, лидерское место Эдирне как культурно-познавательная
дестинация в Европе требует планирования развития и внедрения новых
продуктов. В данном случае, кроме того, что новый продукт должен
соответствовать имиджу и ресурсным потенциалам дестинации, он должен
вносить свой вклад и процветание всего региона. Целью является не просто
создать новый продукт, перераспределяющий доходы за счет наличных в
дестинации туристов, а продукт, который бы привлек туристов и послужил
основанием для дополнительных, больших туристических расходов во всей
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дестинации. Именно таким продуктом является открытый в 1997 году и
привлекающий всеобщее внимание Музей здоровья, построенный в 2010 году
новый четырех-звездный отель, созданные в 2005 году торговые центры, а
также осуществляющаяся в данный момента реставрация дворца султана.
Удерживание
лидерских
позиций
Эдирне,
как
дестинации
международного туристического рынка, требует продолжения жизненного
цикла продукта данной дестинации путем увеличения частоты посещения,
продолжительности
пребывания,
лояльности
туристов,
осуществляя
расширение туристического потребления настоящими туристами на основе
дополнительных и новых туристических услуг и взаимодействия с новыми
сегментами.
В долгосрочном плане, сохранение лидерства Эдирне, как одной из
самых посещаемых культурно-познавательных дестинаций Европы, связано с
включением города в интегрированный балканский туристический маршрут,
придающий новый глобальный облик всему культурно-познавательному
туризму.
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ГНУЧКІ МЕХАНІЗМИ КІОТСЬКОГО ПРОТОКОЛУ:
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ
Одним із перспективних фінансових інструментів екологічного
менеджменту є гнучкі механізми фінансування в рамках Кіотського протоколу.
Як відомо, Україна є однією з країн, яка має значний потенціал скорочення
викидів парникових газів, та можливості їх продажу згідно міжнародних угод.
15 березня 1999 року Україна підписала Кіотський Протокол, який був
погоджений на третій Конференції Сторін Конвенції у грудні 1997 року, та
спрямований на зниження обсягу викидів парникових газів. Ратифіковано
Протокол Україною у 2004 році. Згідно Кіотського Протоколу Україна має
значний потенціал для продажу квот на викиди парникових газів та можливості
залучення іноземних інвестицій у проекти пов’язані зі зниженням
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енергоспоживання, енергозбереженням та підвищенням енергоефективності,
екологізацією промислових, сільськогосподарських, інфраструктурних об’єктів,
збільшенням поглинання парникових газів в сільському та лісовому
господарстві. Кіотським протоколом передбачено використання трьох гнучких
ринкових механізмів:
 торгівля квотами на викиди парникових газів;
 проекти спільного впровадження;
 механізми чистого розвитку.
З метою реалізації положень Кіотського протоколу в Україні прийнято
ряд нормативних актів [1; 2; 3; 4; 5; 6], та створено Державне агентство
екологічних інвестицій, яке займається операціями з розподілом вуглецевих
квот. Практична імплементація положень Кіотського Протоколу наразі в
Україні здійснюється за двома схемами: проекти за схемою екологічних
(зелених) інвестицій та проекти спільного впровадження.
Проекти спільного впровадження ґрунтуються на тому, що здійснюється
реалізація проекту, який дозволяє реально скоротити викиди парникових газів
або збільшити їх поглинання, в одній державі. При цьому фінансується проект
за рахунок іншої держави, якій і передаються одиниці скорочення викидів,
досягнуті в результаті проекту. Відповідно до цього відбувається виконання
зобов’язань за Кіотським протоколом держави інвестора. Потенційні
можливості України щодо реалізації проектів спільного справдження є досить
значними, хоча, експерти визначають, що ситуація з покупцями квот на викиди
СО2 залишається неоднозначною. США, Австралія та Канада відмовляються
використовувати механізми Кіотського протоколу, Європейський Союз планує
досягти свого рівня зобов’язань за рахунок політики зниження викидів
парникових газів в середині країн ЄС і не хоче купляти квоти, тоді як Японія
залишається єдиним покупцем [7]. Однак, за оцінками фахівців ціна скорочення
викидів парникових газів у розвинутих країнах є значно вищою, ніж в Україні.
Так, наприклад, якщо скорочення 1 тонни еквіваленту двоокису вуглецю в
Україні коштує близько 7 дол. США, то в Росії – 20, США – 90, ЄС – 270,
Японія – 600 [8].
У 2008-2012 рр. протягом першого звітного періоду Кіотського
протоколу, найбільшими покупцями українських квот на викиди парникових
газів у рамках проектів спільного впровадження та за схемою цільових
екологічних (зелених) інвестицій є Японія та Іспанія.
За даними Державного агентства екологічних інвестицій в Україні
протягом періоду 2004-2013 років: 440 проектів СВ отримали листи-підтримки;
304 проекти СВ отримали листи-схвалення, при цьому запланований об’єм
скорочення викидів парникових газів складає близько 714,8 млн. тонн СО2екв.); 250 проектів СВ затверджено Держекоінвестагентством за національною
процедурою, (Шлях 1) та 27 проектів СВ затверджено Наглядовим комітетом
спільного впровадження за міжнародною процедурою (Шлях 2);
215 затверджених проектів СВ генерують скорочення викидів парникових газів,
і забезпечили надходження в обіг 528 719 305 вуглецевих одиниць (із
них 38 681 786 ОУК та 490 037 519 ОСВ) [9]. В регіональному розрізі,
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найбільше проектів спільного впровадження реалізовано у Донецькій та
Луганській областях.
За підсумками 2013 року 58,3 % світового ринку ОСВ (станом на 15
грудня 2013 року) складають одиниці скорочення викидів парникових газів, які
були введені в обіг за підсумками верифікації українських ПСВ [9].
Договори про продаж одиниць (частин) установленої кількості (ОУК) в
рамках ст. 17 КП (2009 р.) за схемою цільових зелених інвестицій укладено з
Японією (урядова організація НЕДО та 3 енергогенеруючі компанії) – 44 млн.
ОУК та Іспанією (Міністерство довкілля, с/г та морських прав) – 3 млн. ОУК.
Всього станом на 20 травня 2013 р. Держекоінвестагентством розглянуто
та схвалено 2429 проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій. За
Договорами продажу одиниць (частин) установленої кількості викидів
парникових газів (ОУК) з Японською стороною погоджено 536 проектів
цільових екологічних (зелених) інвестицій у 24 регіонах України загальною
вартістю 3 813,5 млн. грн. та очікуваними щорічними скороченнями викидів
парникових газів 116,9 тис. т СО2-екв. [10] Більшість цих проектів реалізуються
у соціальній сфері та стосуються теплосанації закладів освіти та охорони
здоров'я.
Експерти Національного екологічного центру України у травні – липні
2013 р. відвідали 13 об’єктів у 3-х областях України та АР Крим, де
впроваджуються проекти, що реалізують за кошти, отримані від міжнародної
торгівлі квотами згідно з Кіотським протоколом. Ними було виявлено ряд
проблем, пов’язаних із реалізацією проектів за схемою цільових екологічних
(зелених) інвестицій [11]:
1. Відсутня інформація про призначення тих коштів, які ще не були
витрачені в Україні за схемою цільових екологічних (зелених) інвестицій. У
державний бюджет України від Японії та Іспанії надійшло близько 470 млн.
євро, однак Державним агентством екологічних інвестицій та урядом України
затверджено фінансування проектів на суму 350 млн. євро.
2. Від впровадження схеми зелених інвестицій буде досягнуто незначні
скорочення викидів парникових газів.
3. Проекти теплової санації за кошти, отримані від продажу квот згідно з
Кіотським протоколом, виконуються зі значним відставанням від встановлених
строків. З 2011 р. По всій Україні завершено 127 проектів теплової санації
будівель соціального призначення із 536 запланованих. Кошти від міжнародної
торгівлі квотами на викиди надійшли до бюджету ще у 2009–2010 рр., утім
оплата виконаних робіт відбувається зі значним запізненням. Відібрані
виконавці багатомільйонних проектів не завершили розпочаті роботи до
настання зими і зупинилися. Навіть влітку 2013 р. на багатьох об’єктах
соціального призначення в різних регіонах України роботи з теплової санації не
велися.
4. Викликає сумнів об’єктивність кошторису вартості проектів схеми
зелених інвестицій. Вартість виконання проектів схеми зелених інвестицій у
порівнянні з 2012 р. зросла більш ніж на 40 %. Остаточний перелік відібраних
проектів теплової санації, що фінансуються з коштів від міжнародної торгівлі
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квотами згідно з Кіотським протоколом між Україною та Японією, у 2012–
2013 роках значно зменшено, тому цілий ряд зняли або відкликали з розгляду.
Наразі з першопочаткових 933 проектів очікується, що реалізують лише 537.
Варто зауважити, що у 2011 році на конференції ООН по зміні клімату в
Дурбані було досягнуто домовленості про продовження дії Кіотського
протоколу до прийняття нової угоди [12]. Хоча, за оцінками експертів, питання
зобов’язань країн щодо зниження обсягів викидів парникових газів на
наступний період дії Кіотського Протоколу наразі залишається відкритим.
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СЕКЦІЯ 4. Гроші, фінанси і кредит
Єрмакова О.О.
студентка спеціальності міжнародна економіка,
ДВНЗ Українська академія банківської справи НБУ, м. Суми
ДЕРЖАВНА БОРГОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА ЇЇ ПРОГНОЗ
НА 2014-2016 рр.
Необхідність в додаткових коштах для здійснення різних соціальних,
економічних програм та найголовнішим чином покриття бюджетного дефіцити
в багатьох країнах світу примушує уряди держав звертатись до додаткових
джерел фінансування, таких як кредити. Але на даному етапі розвитку країн
сучасний стан фінансової кризи можна охарактеризувати як кризу надмірної
заборгованості. Саме тому вирішення питань щодо неефективності структури
боргу, раціонального використання залучених коштів, швидких темпів
зростання обсягів зовнішніх запозичень держави, удосконалення механізму
управління державними зобов’язаннями повинні бути одними із
найприорітетнішими завданнями грошово-кредитної політики кожної держави.
Інформація про те, скільки коштів запозичила країна цікавлять чи не
кожного громадянина, який переймається фінансовим станом своєї держави. З
одного боку, запозичення дозволяють країні швидко вирішити свої гострі
проблеми та фінансувати найбільш ефективні національні проекти, з іншого –
неефективне використання запозичених коштів може привезти до суттєвого
навантаження на державний бюджет в майбутньому.
Бюджетний кодекс України дає наступне визначення поняття
«державного боргу» – загальна сума боргових зобов'язань держави з
повернення отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату,
що виникають внаслідок державного запозичення [1].
Основною метою використання бюджетних запозичень є покриття
бюджетного дефіциту не лише на державному, але і на регіональному рівнях.
Також запозичені кошти використовують для фінансування різноманітних
програм, поповнення необхідних резервних активів, а також для
рефінансування раніше здійснених державних запозичень.
Структурно державний борг України складається з внутрішнього і
зовнішнього. Різниця між ними полягає у відношенні кредитора до України,
тому внутрішній борг – це заборгованість держави всім громадянам, які
тримають внутрішні державні облігації, а зовнішній – це запозичення держави
на зовнішньому ринку [2, с.97].
За останні півтора року ми спостерігаємо тенденцію до збільшення
державного боргу країни – з 473 млрд. грн. до 552 млрд. (збільшення відбулось
на 16,7%). В основному таке збільшення відбулось через суттєвий ріст
внутрішніх запозичень, які з початку 2012 року і до жовтня 2013 збільшились
більш ніж на 50% [3].
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Рис 1. Динаміка та складові обсягів боргу України в період 2012-2013 рр.
З одного боку внутрішні запозичення не є такими небезпечними як
зовнішні, адже вони не спонукають до вивезення матеріальних цінностей з
країни, але з іншого – вони дають поштовх до інфляції і знижують інвестиційну
діяльність всередині країни. Однією з найголовніших причин зростання
внутрішнього боргу є заборгованість уряду в секторі господарства з реальним
сектором економіки.
Обсяги заборгованості країн в світі постійно зростають, так як усюди
присутні дефіцит бюджету, вагомі витрати на підтримку національної валюти,
фінансування соціальних програм, які не співвідносяться із бюджетами держав,
що їх реалізують.
За даними МВФ найбільший боржник у світі є США, борг якого складає
15 трлн. 930 млрд. дол., що в становить 108,9% ВВП. Обсяги «європейських
запозичень» також вагомі, так серед найбільших боржників Європи є Велика
Британія, Німеччина та Франція. Станом на 2013 рік український борг
становить 550 млрд. дол., і це 39 місце у світі яке ми займаємо між Казахстаном
та Катаром.
Міжнародний Валютний Фонд спрогнозував показники обсягів
державного боргу країн світу до 2016 року. Як бачимо, в США та Росії до 2016
року в порівнянні з 2011 роком державний борг зростатиме до 115,4% та 19,5%
ВВП відповідно [4]. Що стосується України, то її державний борг від ВВП
зазнає суттєвих змін. Як бачимо з графіка, зовнішній борг України у 2014 році
збільшиться на 86%, а у 2015 на цілих 111% порівняно з 2013 роком [5].
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Рис 2. Динаміка зовнішнього боргу країн світу відносно ВВП 2011-2016 рр.
Основною причиною такого різкого збільшення державного боргу є
нестабільна політична ситуація в країні. Звісно, існують і такі проблеми як
неспроможність фінансувати соціальні програми різного характеру та
постійний дефіцит платіжного балансу.
Отже, державний борг є одним з найважливіших важелів регулювання
економіки та одним з найобговорюваніших питань в Україні. У структурі
державного боргу станом на 2013 рік переважає внутрішній борг. У 2013 році
порівняно із 2012 роком обсяги запозичень збільшились на 16,7%.
Відповідно до проведеного аналізу можна зробити висновок, що до 2016
року обсяг державно боргу збільшиться до 75,2% по ВВП відносно 2013 року.
Найкращим з існуючих методів скорочення державного боргу є зростання
обсягів експорту товарів та послуг, які сприяють надходженням грошової маси
в країну, і як результат – надходжень до бюджету. Але необхідно відмітити,
якщо і надалі в політичному секторі буде не стабільність, то зменшення
зовнішнього боргу буде не можливим [5].
Пріоритетними напрямками удосконалення управління державним боргом
в Україні є:
- створення відповідного органу з управління державним боргом;
- удосконалення існуючої та ухвалення нової нормативно-правової бази з
управління державним боргом України.
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ПРОБЛЕМИ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ ТЕОРЕТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
ФОНДОВОГО РИНКУ
Багатоаспектність сучасних економічних процесів вимагає від
економічної науки адаптувати наявні теоретичні
моделі, що описують
поведінку ринкової системи з врахуванням нових реалій. Багатогранність
фінансових ринків, які взаємопов’язані між собою спричинила появу різних
макроекономічних моделей. Особлива увага приділяється тим ринковим
системам, які спираються на останні досягнення сучасної науки та дають
можливість значно наблизити абстрактний опис до реальності. Щоб вибрати
найбільш релевантну та адекватну модель фондового ринку, яка б сприяла
розвитку економіки країни, необхідно визначити наявні альтернативи, які
лежать в площині інституціонального розвитку. Адже реалізація
інституціонального потенціалу фондового ринку
залежить від якості
функціонування фондового ринку, взаємодії з іншими інститутами в економіці і
від рівня та ступеня його регулювання. Тому, в сучасних умовах є актуальним
типологізація і формування моделей фондових ринків у світлі
інституціональної парадигми.
Значний внесок у теорію розвитку фондового ринку внесли О.Мозговий,
Я.Міркін, І.Школьник, І.Лютий, Г.Калач. Разом з тим авторами не приділяється
значна увага формування інноваційної моделі фондового ринку в контексті
логіки інституціональних змін, інституціонального середовища та
інституціональних характеристик. Тобто теоретичним моделям фондового
ринку, де на перший план виходять саме інституціональні альтернативи. З цією
метою, необхідно ініціативи спрямовувати з якості рівня розподілу проблем
типологізації моделей фондового ринку в контексті логіки інституціонального
розвитку.
Як відомо, модель – це логічний опис об'єкту, що зберігає стійкі, значимі
(істотні) його ознаки. Модель відбиває структуру об'єкту, тобто його елементи і
систему взаємозв'язків між ними. Моделі класифікуються за різними ознаками,
тобто критеріям, які вибираються з числа найбільш значимих характеристик
(ознак) системи. Вибір критерія класифікації також визначається метою
дослідження: тим, який структурний зріз опиняється в центрі аналізу.
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Моделі фондового ринку традиційно класифікують за двома критеріями:
1) за структурою акціонерної власності на фондовому ринку виділяють
англосаксонську і континентальну моделі; 2) за участю банків в операціях на
фондовому ринку виділяють американську і японо-германську моделі.
Для останніх наукових публікацій [3] характерним є більш широке
розуміння американської і японо-германської моделі на основі сукупності
ознак, що привело до ототожнення понять американська і англосаксонська
модель, з одного боку, і понять японо-германська або континентальна, з іншого
боку. На нашу думку, таке трактування логічне в сенсі відповідності загального
і часткового та означає усвідомлення необхідності системи критеріїв
типологізації моделей. Взаємозв'язок типу економіки, типу фінансової системи
і типу моделі фондового ринку глибоко досліджується російським вченим Я.М.
Міркіним [2]. Ми поділяємо його думку , що між моделлю фондового ринку та
типом економіки існує тісний взаємозв’язок у логічному ланцюжку через
опосередковану систему інтересів, інститутів, як формальних так і
неформальних, що в свою чергу фактично підкреслює найважливішу роль
інститутів і структури прав власності у формуванні моделі фондового ринку в
контексті системи фінансування економіки.
Теоретичні і емпіричні дослідження в цій сфері базуються на
щонайменше 3-х значимих структурних зрізах економіки, які формують
принципову структуру моделі фондового ринку при наявності ряду
фундаментальних чинників впливу: структуру джерел фінансування в
економіці;
структуру
прав
власності
(акціонерного
контролю);
інституціональну структуру фондового ринку (у тому числі і домінування
фінансових посередників певного типу: банків або інституціональних
інвесторів). Взаємозв'язок цих трьох структурних зрізів економічної і
відповідно, фінансової системи визначає особливості механізму перерозподілу
прав власності, ціноутворення та інституційну структуру фондового ринку. На
нашу думку, у контексті фінансової глобалізації домінування тієї або іншої
моделі фондового ринку означає:
 домінування відповідного механізму перерозподілу прав власності;
 домінування того або іншого джерела фінансування;
 домінування того або іншого типу фінансових посередників;
 формування типу інституціональної структури глобалізованої
економіки, на основі її світової фінансової архітектури і структури прав
власності;
 специфіку механізму руху капіталу.
Фондовий ринок фактично є «дзеркалом» вищезазначених процесів,
інтегруючи інституціональні зміни і виявляючи інституціональні ефекти цих
процесів за допомогою фондових механізмів, структурної динаміки фондового
ринку і системи його інституціональних інновацій.
Зарубіжний досвід функціонування фондових ринків доводить
гіпотетично те, що ефективно функціонуючі ринки цінних паперів являються
хорошими субститутами тісних зв'язків між компаніями і фінансовими
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організаціями, особливо в розвинених країнах. При цьому фондовий ринок є
альтернативним механізмом фінансування економіки на відміну від кредитного
ринку. Домінування того або іншого механізму – це інституціональна
альтернатива, альтернативні моделі фінансування, що мають різну природу.
При цьому «банківська» модель не має переваг фінансування порівняно з
моделлю, заснованою на ринку цінних паперів, про це свідчить висновок
Д.Бромлея : «Природа фінансової системи, яка ґрунтується на банках або на
ринках, не дуже сильно впливає на конкурентоспроможність промисловості»
[5].
Отже, проблема типологізації теоретичних моделей фондового ринку в
площині логіки інституціонального розвитку з одного боку не заперечує
існування загально визнаних підходів вчених щодо типологізації фондового
ринку (американського та японського типу), однак на сучасному етапі розвитку
економічних систем є вкрай важливим формуванням моделі інноваційного
розвитку фондового ринку, яка передбачає дослідження фондового ринку у
загально-соціальному та суспільному контексті, коли інститути є
інтегрованими і взаємозалежними, оскільки інституціоналізм, як нова
парадигма XXI ст. вносить свій вплив у розвиток фондового ринку.
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ОЦІНКА ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ БАНКІВ УКРАЇНИ, ФАКТОРИ ЇЇ
ВПЛИВУ
Цінова політика будь-якого банку є тим змістовним вкладом, який
говорить про стан розвитку та фінансову дійсність банківської установи у будьякий період часу.
Вивченню цінової політики присвятили свої праці такі автори: Портер М.,
Хікс Д., Гойденко Ю., Фрідмен М. та інші.
На думку провідних фахівців: «ціна – це виражена в грошах мінова
вартість товару, за якою продавець і потенційний покупець готові здійснити
операцію. Для формування ціни необхідно, щоб відповідний товар, по-перше,
відповідав потребам покупця, і, по-друге, не був загальнодоступним» [1,с. 72].
Ціна банківського продукту є величиною, що «визначається як
ринковими умовами встановлення ставок, ризиками стосовно залучення і
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розміщення ресурсів банку, які створюють зовнішнє середовище адаптації, так і
внутрішніми можливостями банків, а саме його місцем на ринку, фінансовою
репутацією, ступенем досконалості банківських технологій, організацією
роботи, кваліфікацією персоналу тощо» [2].
Формування ціни залежить від показників прибутковості та процентної
маржі. Представимо дані показники графіком (рис. 1).
Як ми бачимо, у період 2003-2013 рр. величина прибутковості банків
України збільшується, а у 2010 році різко зменшується. Таке різке падіння
пояснюється рядом факторів:
 погіршення загального рівня економічної ситуації в Україні;
 зменшення процентної маржі по банківській системі України до 4,5%;
 зменшення загального обсягу доходів банків України.

Рис. 1. Співставлення процентної маржі та прибутковості банківської сфери
України у 2003-2013 рр.
Варто відмітити, що у 2011 році відбувалось різке зростання
прибутковості, що пояснюється значним зростанням процентної маржі з 4,5%
до 7,9%, що в свою чергу і призвело до збільшення доходів банків України.
Розглянемо величину процентної маржі та прибутковості по банківській
системі України у 2003-2012рр. у табл. 1.
Таблиця 1
Величина процентної маржі та прибутковості по банківській системі України у
2003-2012рр.
Роки
2003
Прибутковість
банківської
1,28
системи
Процентна
10,8
маржа

2004 2005 2006 2007

2008

1,61

2,44

4,24

7,92

12,64 14,03 -59,15 -26,19 -15,04

9,5

7,5

7,5

5,7

7,7

2009

6,5

2010

4,5

2011

7,9

2012

5

Беручи до уваги, що величина прибутковості залежить від змін
процентної маржі, дослідимо, що саме спричиняє її зростання чи падіння.
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У табл. 2 надано Розміри середньозважених процентних ставок в цілому
по банківській системі у 2003-2012 рр.
Таблиця 2
Розміри середньозважених процентних ставок в цілому по банківській системі
у 2003-2012 рр.
Роки 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Середньозважена
процентна ставка за 7,1
7,8
8,5
7,6
8,2
9,9
14 10,3 8,1 13,4
депозитами
Середньозважена
процентна ставка за 17,9 17,3 16 15,1 13,9 17,6 20,5 14,8 16 18,4
кредитами
Процентна маржа
10,8 9,5
7,5
7,5
5,7
7,7
6,5
4,5
7,9
5

Для більшої наочності подамо залежність за допомогою рис. 2.

Рис. 2. Величина процентної маржі банків України у 2003-2013 рр.
Як ми бачимо, величина процентної маржі є досить мінливою за період
дослідження. Найвищої межі показник сягає у 2003 році (10,8%), а найнижчого
рівня – у 2010 році (4,5%). Найбільшою за величиною середньозважена ставка
за кредитами була у 2009 році, яка склала 20,5%, але величина
середньозваженої ставки за депозитами була теж найвищою і становила 14%,
тому маржа відповідно становила 6,5%. Чим більший розрив між
середньозваженими ставками за кредитами та доходами, тим більший ризик для
банку. Це пов’язано з тим, що банк намагається отримати якомога більший
прибуток, що супроводжується пропорційним збільшенням величини ризику
для банку.
Отже, ціна у банківській сфері відрізняється від ціни на звичайні товари і
може мати різне вираження. Представлення ціни у результаті банківських
операцій подамо у табл. 3.
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Таблиця 3
Формування ціни за рахунок банківських операцій в Україні
Сфера банківських
операцій на ринку

Ціна може бути представлена

Депозити у валюті та
банківських металах

Відсотками за депозитами у відповідності з терміном та
додатковими умовами в банку

Продаж банківських
металів та банківських
монет

Кількість грошових одиниць за 1 тройську унцію чи за 1 грам

Кредити банку

Розрахунково-касове
обслуговування

Процентна ставка, яка передбачається у кредитному договорі.
Також банком встановлюється комісія, що покриє збитки банку за
вказаними діями. Вона зазвичай виражається у відсотках, але
часто банки встановлюють її мінімальний розмір у грошових
одиницях.
Банки практикують як поєднання відсотків за депозитом так і
комісію.
Може виражатися як у грошових одиницях, так і у відсотках від
певної суми. Не рідко у сучасних умовах банки використовують
їх поєднання

Представлення ціни за рахунок зовнішніх чинників у табл. 4.
Таблиця 4
Формування ціни за рахунок банківських операцій на міжбанківському ринку
як фактори впливу
Сфера банківських
операцій на ринку
Міжбанківський
рівень
Встановлена на рівні
НБУ (як банк банків)

Ціна може бути представлена
За певними операціями ціна встановлюється у відсотках.
На міжбанківському валютному ринку ціна встановлюється у
грошових одиницях однієї валюти по відношенню до іншої
Найчастіше є надана у відсотках, ціна на банківські метали
встановлюється у грошових одиницях за 1 тройську унцію чи за 1 грам

Таким чином, можна зробити наступні висновки:
ціна у банківській сфері – це обсяг грошових коштів, що
обумовлюються обсягами грошових одиниць чи величиною відсоткової ставки
за проведення певних дій, за якою банк, з однієї сторони, та споживач послуг
(банки, юридичні особи, фізичні особи, держава), з іншої сторони досягають
згоди за певною операцією;
ціна може виражатися кількома способами, що дає банкам
можливість вибору.
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АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
Ефективний розвиток будь-якої країни неможливий без здійснення
інтеграційних процесів та поширення економічних зв’язків з іншими країнами.
Вони повинні здійснюватись як на рівні держави в цілому, так і на рівні
окремих підприємств.
Для України в сучасних умовах головним напрямком розвитку інтеграції
в світове товариство є проведення зовнішньоторговельних операцій, тобто
здійснення експорту та імпорту. Основним фактором, який впливає на розвиток
зовнішньоекономічної діяльності є державна політика, яка за допомогою
податкової системи стимулює операцій експорту або імпорту. У розвинутих
країн світу перевага надається експортному напрямку.
Значну роль у процесі формуванні та реалізації зовнішньоторговельної
політики відіграє поступове збільшення ступеня відкритості національної
економіки, сприятливі показники макроекономічних балансових агрегатів, а
також експортно-імпортна діяльність України. Для визначення ролі експорту та
імпорту в українській економіці дослідимо їх частку у обсязі виготовленої
продукції.
Експорт характеризує рівень відкритості національної економіки, а
імпорт – залежність країни від зовнішнього ринку. Відкритість економіки
України залишається нині на високому рівні, що спричиняє її тісну залежність
від зміни зовнішньої кон’юнктури.
Розглянемо динаміку загального обсягу промислової продукції та частки
експорту в обсязі промислової продукції, яка свідчить про рівень
конкурентоспроможності промисловості України. Більше 50 % від загальних
обсягів промислової продукції експортується за кордон, що вказує на
невисокий рівень конкурентоспроможності вітчизняної промислової продукції
на світовому ринку. До 2000 року динаміка частки експорту промислової
продукції стабільно зростає до 73,51 %. У 2001 році тенденція змінилася на
зворотну, досягнувши у 2003 році 59,50 %. Щодо загальної тенденції обсягу
промислової продукції, то щорічний приріст з 1996–2003 рр. становив 27 173
млн. грн. ( Y  18942  27173 х , R 2  0,935 ).
У зв’язку із зміною статистичної методики, подальший аналіз експорту
здійснений по відношенню до обсягів реалізованої промислової продукції.
Простежується стабільне зростання номінального показника із незначними
флуктуаціями. Лінійний тренд має високий показник апроксимації, що вказує
Y  22252  10027 х R 2  0,935
,
). У середньому протягом
на сильний зв'язок (
дванадцяти років щорічний приріст обсягу реалізованої промислової продукції
становив 10 027 млн. грн. і досягнув у 2012 р. 1102,6 млрд. грн.
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Рис. 1. Динаміка частки експорту і імпорту в обсязі реалізованої та
виготовленої промислової продукції, %
Частка експорту в обсязі реалізованої промислової продукції у 2001 р.
становила 53,73 % і до 2004 р. його значення було майже на одному рівні. З
2005–2007 рр. має негативну тенденцію – відбулося зниження цього показника
з 54,81 % до 45,98 %, що пояснюється з падінням загального обсягу
промисловості та зниженням експорту в цілому. Суттєво із всього ряду
динаміки виділяється показник 2008 р., коли зростає і обсяг реалізованої
продукції, і частка експорту в його структурі це пов’язане з фінансовоекономічною кризою, оскільки населення намагалося уникнути інфляційного
впливу шляхом вкладання коштів у готову продукцію. З 2010 р. тенденція до
зростання відновилася у 2012р. – 65,06 %.
Частка імпорту в обсязі промислової продукції визначає залежність
національної економіки від інших країн, найбільша залежність була у 2008 р. –
83,9 % . З 1996–1998 р. цей показник був більший за експорт, що свідчить про
більшу відкритість українського ринку для виробників із закордону порівняно з
рівнем відкритості ринку інших країн для вітчизняних експортерів. У 2005 році
частка експорту і імпорту в обсязі реалізованої продукції була майже рівною
близько 48 %. З 2006 р. Україна знову стає імпортнозалежною і ця тенденція
триває до 2012 р.
Таким чином, даний аналіз вказує на труднощі у входженні економіки
України в світовий ринок в умовах посилення конкурентної боротьби. Для
України необхідно зменшити залежність від імпортної промислової продукції,
шляхом збільшення частки вітчизняних розробок. На жаль, здебільшого за
кордон поставляють сировину, а це не приносить належних прибутків.
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Для збільшення експортних можливостей України необхідно зменшити
залежність економіки України від зовнішньої кон’юнктури, підвищення частки
високотехнологічних виробництв, вдосконалення інвестиційно-кредитної
системи, поліпшення інвестиційного клімату та зменшення рівня корупції.
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ЕФЕКТИВНІ УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ ЯК
ОСНОВА ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ КРАЇНИ
Державні фінанси шляхом відповідного розподілу коштів через
бюджетну систему, повинні забезпечити структурно-галузеву перебудову
економіки, формування позитивного інвестиційного клімату, прискорення
науково-технічного прогресу та підвищення ефективності виробництва, що в
кінцевому результаті веде до зростання добробуту населення
Нажаль, сьогоднішні тенденції як економічного так і соціального
розвитку України свідчать про існування значних перекосів та проблем.
Як зазначають Предборський В.А., Гарін Б.Б. та Кухаренко В.Д., в галузі
витрат бюджету дотепер мають місце істотні хиби: бюджетні кошти
використовуються недостатньо ефективно, поширена практика нецільових
витрат бюджетних коштів [1, с.321].
Обсяги неефективного та нецільовового використання бюджетних коштів
вказують на те, що потенційні можливості бюджетної системи у вирішенні
нагальних проблем економічного та соціального розвитку ще є не достаньо
результативними.
Наприклад, у 2012 році Рахунковою палатою було виявлено фактів
неефективного використання бюджетних коштів на суму 8 млрд. 162,7 млн.грн.
і це досить значний обсяг.
Слід зазначити, що питання ефективності бюджетних витрат стосуються
не тільки України. Президент Росії висловив стурбованість структурою
бюджетних витрат, яка на його погляд «не является оптимальной для
стимулирования экономического развития». Путін В.В. підкреслив, що
«бюджетная политика во многом остается неясной для общества», а фінансовоекономічне обґрунтування рішень, що призводять до нових витрат,
здійснюється «на низком уровне» [2].
Наші дослідження доводять, що в Україні неефективне використання
коштів та ріст бюджетних порушень за своєю природою несуть в собі значні
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економічні ризики, пов’язані з фактичним зривом виконання бюджетних
програм і не досягнення мети на яку виділяються бюджетні кошти.
Не дивлячись на те, що проблеми результативності функціонування
бюджетної системи розглядаються в наукових працях вітчизняних авторів,
зокрема: В.Дем’янишина, І.Запатріної, Л.Лисяк, С.Слухая, І.Чугунова та інших.
Проте, на сьогодні ще не достатньо наукових праць, що розкривають причини
неефективного використання коштів.
Мета цього дослідження розкрити фактори, що впливають на неефективні
та необґрунтовані дії учасників бюджетного процесу, що ведуть до нецільового
та неефективного використання бюджетних коштів.
В умовах світової фінансової кризи, зниження чисельності порушень в
бюджетній сфері та забезпечення суворої бюджетної дисципліни з метою
раціонального використання кожної бюджетної гривні є надійним чинником
стабілізації стійкості фінансової системи країни.
Аналізуючи причини неефективного використання коштів ми дійшли
висновку, що першопричиною їх утворення є в переважній більшості неефективні управлінські рішення.
Чинник, який спонукав до цього - так званий людський фактор, який
пов'язаний з професійною майстерністю посадовців. Саме недостатній рівень
професійності і відповідальності є основою здійснення розпорядниками та
одержувачами коштів – неефективних управлінських рішень.
Таким чином, бюджетний механізм, що уособлює форми та методи
формування і використання бюджетних ресурсів, поки що не є дієвим
інструментом реалізації соціально-економічної політики України.
Аудитом ефективності використання коштів державного бюджету,
виділених Міністерству культури на бібліотечну справу, встановлено, що через
неприйняття Мінкультури ефективних управлінських рішень і відсутність
відповідних видатків бібліотечні фонди не поповнювалися новими виданнями,
отже, порушуються конституційні права громадян на доступ до інформації,
знань і залучення до культурних цінностей [3, с.29].
Аудит ефективності використання коштів державного бюджету,
затверджених Державній архівній службі на формування національного
архівного фонду та архівну справу, засвідчив, що галузь архівної справи
розвивається вкрай повільно, управлінські рішення не забезпечили виконання
поставлених Кабінетом Міністрів України завдань.
Крім того, Державна архівна служба неефективно використала 18,9 млн.
грн., спрямованих на реконструкцію і розвиток комплексу споруд центральних
державних архівів, оскільки придбане обладнання й устаткування понад три
роки знаходиться на зберіганні без його використання, та не реалізовуються
результати досліджень п’яти прикладних наукових розробок, на виконання
яких спрямовано 1,0 млн. гривень [4, с.34].
Встановлено, що за своєю суттю неефективні управлінські рішення
поділяються на два типи: свідомі та несвідомі дії посадовців. Свідомі дії є
наслідком чітко спланованих організаційно-методичних заходів, спрямованих
на заволодіння бюджетними коштами або отримання вигоди, іншої користі для
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задоволення особистих потреб окремих індивідуумів або групи зацікавлених у
наживі людей. Вони формуються під впливом суспільно-психологічного
аспекту, тобто середовища в якому розвиваються соціально-економічні
відносини і яке створене в результаті корупції та низького рівня участі
громадськості в процесах, що відбуваються в країні (контроль за органами
державної влади, у тому числі за ефективністю використання бюджетних
коштів). Несвідомі дії посадовців є наслідком організаційно-адміністративної
системи добору кадрів у загальнодержавній системі управління (особливо це
стосується відповідальних посад у державному управлінні). Адже недостатньо
підготовлені (в теоретичному і практичному плані) посадовці з низьким рівнем
знань, досвіду, окремих професійних навичок не спроможні вчасно приймати
виважені, обґрунтовані рішення [5, с.45].
Незалежно від того чи неефективні управлінські рішення здійснені у
свідомому чи несвідомому стані, вони в будь-якому випадку призводять до
нецільового та неефективного використання бюджетних коштів. Сам факт
виникнення бюджетних порушень проявляється в недотриманні норм чинного
законодавства, ігнорування нормативно-правових актів або завідома здійснення
неправомірних вчинків, що ведуть до незаконного, нецільового та
неефективного використання бюджетних коштів. Останнє, не дає можливості
досягти поставлену мету кожної бюджетної програми.
Перелік неефективних управлінських рішень є досить різноманітний,
оскільки їх характер залежно від галузі та сфери економічної діяльності досить
різнобічний. До того ж сам процес прийняття не завжди правильних та
економічно доцільних рішень здійснюється в різних обставинах і за різними
схемами і є широко розповсюдженим в бюджетній системі України. В свою
чергу, такий стан, несе загрозу фінансовій безпеці країни.
Власюк О.С. стверджує, виконавча влада має зробити наголос на
оперативному врахуванні ризиків і загроз фінансовій безпеці країни. Для цього
важливо підвищити ефективність фінансових рішень на державному й
місцевому рівнях [6, с.25].
Прийняті неефективні управлінські рішення ведуть до зриву виконання
бюджетних, державних, галузевих чи місцевих
програм. Їх характер
проявляється, у вигляді, зволікання з вирішенням проблеми або не
обґрунтованого прийняття рішення чи не повномасштабного виконання
функцій, завдань по виконанню заходів бюджетних програм та стратегічних
цілей економічного розвитку країни.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ
БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
З огляду на останні події в Україні, наша країна потребує ефективного
реформування економічних відносин, яке забезпечить стабільний економічний
розвиток. Одним із ключових напрямів у загальній системі заходів є
розв’язання проблем функціонування ринку банківських послуг та операцій.
Роль банків в економічній діяльності є досить важливою з огляду на їхнє
вагоме місце у забезпеченні усіх суб’єктів господарювання необхідними
ресурсами та послугами, без яких неможливий перебіг усіх бізнес-процесів.
Саме тому, організація й ефективний розвиток повноцінного ринку
банківських послуг є одним із найважливіших завдань у стратегії реформування
економічної системи України, що зумовлює актуальність даної теми.
Ринок банківських послуг та операцій є ринком, на якому відбувається
обмін банківськими ресурсами, надання кредиту та мобілізація капіталу.
Традиційно, банк розглядають як кредитний та розрахунково-платіжний
інститут. Проте таке бачення є вузьким та однобічним. Сучасний банк
становить собою багатофункціональний кредитно-фінансовий комплекс, що
поєднує депозитно-позичкові, інвестиційно-консультаційні та інші банківські
послуги, діапазон яких є значно ширшим, ніж здається [1, 59].
Ринок банківських послуг та операцій в Україні перебуває на стадії
формування. Однак при всій різноманітності та універсальності набору
банківських послуг та операцій, найбільшим попитом користуються лише деякі
послуги розрахунково-касового характеру. Значно меншим є попит на
нетрадиційні банківські послуги: лізинг, факторинг, гарантії, трастові послуги.
Слід зауважити, що вагомим фактором, який гальмує діяльність ринку
банківських послуг є значна недовіра населення України до банківських
установ. Це стосується як депозитних операцій, коли людям можуть не
повернути вкладені кошти у разі неплатоспроможності банку, так і кредитних,
при яких можливе коливання процентної ставки за наданий кредит [2, 152].
Проблема українського ринку банківських послуг полягає у відсутності
достатньої кількості фінансових ресурсів для забезпечення інвестиційного
попиту з боку реального сектору економіки. Також однією із проблем є
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відсутність мобілізації коштів в одному або кількох банках, оскільки їх в
Україні багато (близько 180), тому фінансові ресурси є досить розпорошеними.
На функціонування ринку банківських послуг та операцій негативно
впливає існуюча правова та законодавча база, а саме її невідповідність
сучасним умовам функціонування банків [1, 113].
Ринок банківських послуг та операцій є одним із основних механізмів
забезпечення конкурентоспроможності економіки країни, оскільки розподіл
банківських ресурсів на цьому ринку відбувається на конкурентній основі, що
дозволяє спрямувати інвестиційні потоки у найбільш привабливі сегменти
економіки і тим самим сприяти економічному зростанню.
Саме тому, новоствореному Уряду необхідно провести низку реформ та
удосконалити законодавчу та правову базу для ефективного функціонування
ринку банківських послуг в Україні.
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Табачук Ю.П.
провідний економіст відділу банківського нагляду,
Управління Національного банку України у Львівській області, м. Львів
ВПЛИВ РИЗИКІВ НА ФІНАНСОВУ СТАБІЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ
СИСТЕМИ В ПЕРІОД ФІНАНСОВИХ КРИЗ
Здійснення ефективних заходів, що сприяють розвитку економіки
України потребують принципово нових підходів до забезпечення стабільності
функціонування всіх сфер ринкової інфраструктури загалом та банківської
системи зокрема. Банківська діяльність є одним з найризикованіших видів
підприємництва. У процесі своєї діяльності банки стикаються з великою
кількістю ризиків, які постійно зростають. Оскільки ризики мають чи не
найважливіше місце у забезпеченні фінансової стабільності, велику увагу у
діяльності банку приділяють стратегії управління ними.
Велике значення розв'язання питання фінансової стабільності банків для
України зумовило постійну увагу наукових кіл до різних її аспектів. Важливий
внесок вивчення низки питань щодо фінансової стабільності банківської сфери
загалом та ризикам зокрема зроблено в працях О.І. Барановського, О.Д.
Василика, А.С. Гальчинського, О.В. Васюренка, О.В. Дзюблюка, Г.Т. Карчевої,
О.В. Крухмаль, В.В. Коваленко, В.М. Кочеткова, А.М. Мороза, Л.О.
Примостки, М.І. Савлука та ін. Вивчення праць вищеназваних вчених дає змогу
ґрунтовно підійти до з'ясування сутності поставленого наукового завдання, а
також виявити питання, що залишились невисвітленими.
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Виникненню та поглибленню криз передують певні ризикові ситуації.
Тому в сучасних умовах важливим завданням для органів регулювання як на
міжнародному рівні, так і в нашій країні є визначення, оцінка та прогнозування
ризиків, які поглиблюють економічну кризу. При цьому в економічній
літературі зазначається, що механізми назрівання фінансової кризи є
індивідуальними для кожного окремого випадку і пов'язані не тільки з
фінансовими, але й інституційними, політичними, виробничими,
пруденційними, соціально-демографічними ризиками [1, с.158].
Потреба в реалізації банківських ризиків повинна бути зменшена як для
самих банківських установ, так і для інших суб’єктів економіки. Тому
дослідження банківських ризиків повинно здійснюватися за допомогою
системного підходу до розкриття міжелементних взаємодій у банківській
системі, що призводить до утворення ризиків та одночасно до їх мінімізації [2,
с.167].
Хочемо відмітити що для банківської системи класичними є ризики,
наслідками яких є фінансові втрати. Ці ризики класифікуються як фінансові і
нефінансові. До фінансових ризиків роботи банківської системи відносяться
кредитно-інвестиційні, ризики ліквідності, процентні, валютні, ринкові. До
нефінансових – ризики довіри, інформаційні, технологічно-операційні,
юридичні, пруденційні та ризики безпеки. Коли прояви ризиків кількох груп
накладаються, виникає високий рівень кризи.
В системі ризиків, що спричинюють поглиблення економічної кризи в
країні, крім ризиків функціонування банківської системи вважаємо за доцільне
виділити зовнішні ризики: макропруденційні, ризики реального сектора
економіки, та ризики домогосподарств.
До макропруденційних ризиків відносяться політичні ризики, структурні,
соціальні, ризики руху капіталу, ризики країни, ризики управління, фінансові,
форс-мажорні. До ризиків реального сектора економіки можна віднести
зовнішньоторговельні, ризики надлишкового виробництва продукції та ризики
системи виробництва. Ризики домогосподарств можна класифікувати як
психологічні, фінансові та соціальні.
Тому врахування окремих ризиків при розробленні однобічних
антикризових заходів, спрямованих лише на стабілізацію банківської сфери,
може бути мало ефективним і спричинить вищу імовірність втрати капіталу.
Сьогодні ці групи ризиків не можна розглядати відокремлено, оскільки
їхній вплив є взаємозалежним і в процесі перебігу кризових явищ в одних
сферах відбуваються негативні зміни в інших. Адже всі фактори прояву
ризиків на макроекономічному рівні стосуються різних часових лагів. Одні
фактори можна віднести до поточних інші - до ранніх індикаторів кризи, ще
інші - до похідних сигналів високих фінансових втрат та наближення дефолту
[1, с.159].
Першочерговий вплив на розгортання фінансової кризи в нашій країні
справила світова криза, спричинена геополітичними та структурними ризиками,
які можна віднести до ранніх індикаторів кризи, (глобалізація, силові впливи,
диспропорція розвитку фінансових ринків, відкритість економіки). Завдяки
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прояву макропруденційних фінансових ризиків кризові явища переходили від
однієї країни до іншої фінансовими потоками і товарообігом. Ситуацію в
Україні ускладнили й високі політичні ризики – боротьба між урядом і
Президентом призвела до затримки розгляду в парламенті необхідних
законодавчих та нормативно-правових актів, а також ускладнила реалізацію
конкретних рішень. Поштовхом до виникнення кризових явищ у банківській
системі України стали інформаційні ризики – рейдерські атаки на
Промінвестбанк. Висвітлення проблем у роботі банку через ЗМІ зумовило
прояв психологічного ризику (негативні очікування населення), ризику довіри
до банківської системи та масове вилучення депозитів населенням. Як
результат поглибились управлінські та іміджеві ризики щодо банківської
системи. Виникли пруденційні ризики. Правління НБУ тимчасовою
постановою заборонило банкам видавати кредити і запровадило обмеження
щодо розірвання депозитних угод і вилучення вкладниками коштів із банків. Ці
події зумовили підвищення у банківській системі України ризиків ліквідності й
неефективності діяльності.
Руйнівні дії з фінансового сектора економіки в передкризовий період
переходять на реальний сектор — через негативні очікування підприємців та
психологічні чинники відбувається прояв ризиків реального сектора.
Підприємства та корпорації фактично позбавлені кредитної підтримки банків,
змушені погашати дорогі короткострокові кредити. Водночас проявляються
ризики надвиробництва та скорочення попиту на продукцію, що експортується.
Для реального сектору назрівають ризики систем виробництва – особливо
корпорацій, інтегрованих у світові. Іноземні корпорації починають вилучати з
нашої економіки гроші для підтримки материнських структур за рубежем.
Проявляються зовнішньоторговельні ризики. Ці умови та значна фінансова
залежність фізичних і юридичних осіб від доларових кредитів породжують
кредитний ризик – обсяги доларових позичок утричі перевищують обсяги
гривневих, що спричиняє дефіцит грошової маси в доларах. Така ситуація
породжує високий рівень валютних ризиків. За умов негативного коливання
валютного курсу Національний банк робить спробу врегулювати цей ризик.
Зрештою позики Міжнародного валютного фонду збільшують зовнішній борг
країни, що в перспективі поглиблює фінансову кризу. Високі валютні
(здебільшого через спекуляції) та політичні ризики знецінюють гривню –
посилюється інфляція.
Проявляються й інші структурні ризики: скорочення темпів
економічного росту, дефіцит державного бюджету, дефіцит поточного
рахунку платіжного балансу. Через зростання взаємозалежності валютних та
фінансових секторів посилюється нестабільність і в банківському секторі. У
банківській системі зростають процентні ризики, ризики ліквідності,
операційно-технологічні ризики, ризики довіри, юридичні ризики.
В період кризи у банківській системі підвищується рівень кредитних
ризиків – зростає обмінний курс долара, закриваються пункти обміну валют у
зв’язку з передачею цих операцій виключно банкам. Суттєво підвищуються
комісійні для клієнтів. Зростання процентних ставок за кредитами спричиняє
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неплатоспроможність позичальників банків, наслідками чого є порушення
ліквідності і втрата капіталу банків. Значно можуть знизитися кредитні
рейтинги українських банків та зрости рівень ризику недовіри до банківської
системи. Збільшується ризик безпеки через імовірність хакерських атак у
полюванні на віртуальні гроші. Всі ці фактори призводять до того, що в
суспільстві назрівають соціальні ризики (погіршення життєвого рівня
населення, порушення принципів соціальної відповідальності бізнесу,
поглиблення
розшарування
населення).
Водночас
зростає
рівень
макропруденційних ризиків унаслідок впливів міжнародних організацій,
накопичення великого зовнішнього боргу через позики МВФ, які потрібно
сплачувати. Наймасштабнішими є ризики управління.
Слід зазначити, що вітчизняні банки вже вийшли з кризи і почали
поступове відновлення – зокрема відновилася прибутковість банківської
системи. Але загрози в посткризовий період залишаються, тому розгляд питань
управління ризиками банків у розрізі антикризового регулювання є актуальним.
Підвищуються також регулятивні ризики – зокрема ризик того, чи зможе НБУ
актуалізувати й запровадити ефективні заходи щодо стабілізації роботи
банківської системи, а комерційні банки – підтримати і своєчасно виконати
відповідні його постанови й розробити індивідуальні підходи до роботи з
клієнтами, виходячи не лише з власних інтересів забезпечення прибутковості, а
й з метою зменшення тиску на позичальників, зниження спекулятивних
тенденцій, відновлення довіри населення до банківських установ.
Отже можна зробити висновки, що особливе місце належить ризикам
функціонування банківської системи країни, котрі пов’язані з фінансовими,
структурними та регулятивними аспектами діяльності. Ризики поглиблення
фінансової нестабільності у банківському секторі тісно взаємозв’язані з
ризиками реального сектору економіки та домогосподарств.
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КРЕДИТ ГОТІВКОЮ: ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
В сучасних умовах кредит для більшої частини населення є єдиним
способом отримання великої суми коштів в короткий термін для власних
потреб.
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Поняття «кредит» різні автори трактують по-різному, а саме: кредит - це
суспільні відносини, що виникають між економічними суб'єктами у зв'язку з
передачею один одному в тимчасове користування вільних коштів на засадах
зворотності, платності та добровільності [1, с. 206].
На даний момент існує безліч форм кредиту, які банки можуть
запропонувати своїм клієнтам, тобто кредитування на купівлю транспортних
засобів, кредитування на придбання майна, що знаходиться в заставі,
кредитування під заставу грошей на депозиті, споживчий кредит під іпотеку
нерухомого майна, кредитування на придбання нерухомого майна на
первинному та вторинному ринках нерухомості, кредити готівкою на будь-які
цілі, та багато інших.
Більш детально розглянемо основні особливості, перевагами та
недоліками саме кредиту готівкою. Актуальність цієї проблеми цікавила
багатьох вітчизняних і зарубіжних учених. І.І. Попович, О.І. Лаврушин, Л.П.
Петрашко [2] , А.С. Савин досліджували переваги та недоліки кредитування.
Кредит готівкою - це один з видів споживчого кредитування, що
здійснюється комерційними банками в готівковій формі і видається на різні
потреби для клієнтів під певні відсотки [3].
Кожен банк-кредитор висуває свої вимоги і умови отримання кредиту
готівкою. Для того, щоб залучити якомога більше клієнтів та бути досить
конкурентоспроможним на ринку, банки намагаються запропонувати
найвигідніші умови кредитування.
Умовою видачі кредиту готівкою є наявність договору між банкомкредитором і позичальником, де юридично закріплені всі правила і обов’язки,
яких дотримуються обидві сторони і штрафні санкції за їх порушення. Також
обумовлюються принципи і терміни отримання кредиту і форми і принципи
його погашення [4].
Основними перевагами кредиту готівкою є швидке та зручне отримання
коштів на власні потреби на термін, який є прийнятним для вас.
Рішення про надання позики банк приймає у найкоротші терміни.
Клієнту не потрібно надавати максимальний пакет документів, тобто для
отримання такого кредиту достатньо представити банку лише паспорт
громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера
клієнта, та довідку про доходу переважно за останні шість місяців [3]. Також не
потрібно представляти поручителя та майнової застави. Під час отримання
кредиту клієнт не мусить звітувати перед працівником банку на які цілі будуть
витрачені позикові кошти. Платоспроможний вік позичальника банки
визначають по-різному, але переважно кредит видається клієнтам, які досягли
21 року. Клієнт має можливість достроково погасити кредит без застосування
компенсуючих виплат і штрафів зі сторони банку.
Незважаючи на ряд наведених переваг при отриманні кредиту готівкою
існують і певні недоліки.
Кредити готівкою для банків є досить ризиковими в плані їх
неповернення кредитоотримувачем, тому для того, щоб запобігти можливі
втрати банки пропонують досить високі відсоткові ставки [4].
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При отримані кредиту вас можуть супроводжувати ряд додаткових
комісійних доплат, наприклад: за супровід, за переведення готівки, за видачу
документів та за інші послуги банку, які відразу не висвітлюються в умовах
отримання кредиту.
Також банки обмежують фіксовану суму, яку ви можете взяти в кредит
готівкою. До того ж банку не вигідно, коли клієнт достроково погашає кредит,
тому банки можуть вводити різноманітні санкції.
Банки мають право вводити мораторій [5, с.389], тобто відстрочувати
виконання своїх зобов’язань на певний термін у зв’язку з настанням
надзвичайних обставин - війни, стихійного лиха і тому подібне, що також є не
менш важливим, та в певній мірі відноситься до негативних аспектів.
Отже, для того, щоб обрати вигідний кредит необхідно детально
проаналізувати умови, які пропонує банк, порівняти умови кредитування від
різних банків, зважити всі переваги та недоліки.
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СЕКЦІЯ 5. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит
Ареф’єва Є.В., Лісова Т.Є., Семеренко Я.О.
магістранти
Національний Університет ДПС України, м. Ірпінь
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Інтеграційні процеси в економіці диктують власні правила гри щодо
розвитку аудиторської діяльності. На сьогоднішній день аудит є невід’ємною
складовою системи моніторингу та контролю економічної, інвестиційної,
фінансової та іншої діяльності кожного підприємства, галузі, ТНК,
національної економіки. Тому є досить актуальним дослідження прогресу
аудиту в умовах глобалізації.
Дослідженням проблем удосконалення системи незалежного аудиту в
умовах трансформаційних процесів в економіці займались такі вчені та
науковці, як Адамс Р.Д., Бутинець Ф.Ф., Мазурик О.В., Мельничук Б.В., Новак
У.П., Огнева А.М. та інші
Метою дослідження є визначення шляхів розвитку аудиту, виокремлення
категорій аудиту та їх застосування на практиці в умовах інтеграційних
економічних процесів.
На сьогоднішній день існує чимало структурних елементів аудиту як
практичної діяльності з приводу моніторингу діяльності суб’єктів
господарювання – це соціальний аудит, аудит аграрного сектору економіки,
екологічний аудит та ІТ-аудит.
Поняття «соціальний аудит» все частіше з’являється у виступах політиків
і громадських діячів, бізнесменів та учених. Підвищений інтерес приватного
бізнесу до соціальних відносин обумовлений тим, що людські ресурси стали
вирішальним чинником в економічному розвитку.
Інвестиції в людський капітал увійшли до категорії «рентабельних».
Соціальна функція підприємництва тепер усе більшою мірою обумовлює
функцію економічну (отримання прибутку), тож бізнес став зацікавленим в
об’єктивному обстеженні зовнішніми аудиторами соціальних відносин на своїх
підприємствах. Але менеджери не завжди готові розповісти всю правду про
соціальні проблеми, які існують на підприємстві, а часом їм просто бракує
професіоналізму, щоб об’єктивно розібратися у всіх тонкощах соціальних
відносин. Профспілки ж, виконуючи свою основну функцію захисту інтересів
найнятих робітників, із зрозумілих причин схильні перебільшувати фінансові
можливості підприємства і його господаря [1, с. 137].
У сучасних умовах одержати економічну вигоду можливо за умови
мінімізації соціальних ризиків. Практика показала, що витрати на соціальний
аудит дуже швидко окуплюються, тобто не загрожують економічній вигоді.
Висока якість продукту, його інноваційний характер, позитивний імідж
підприємства – сьогодні це ключові чинники в конкурентній боротьбі. І тут
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інформація, яку дає соціальний аудит, необхідна для раціонального управління
потенційними можливостями персоналу [1, с. 137].
Аудиторська діяльність щодо обслуговування агропромислового
комплексу передбачає здійснення аудиту фінансової звітності підприємств
галузі, надання супутніх послуг, що включають організаційне і методичне
забезпечення суб’єктів господарювання консультаціями та послугами з питань
бухгалтерського обліку, оптимізації оподаткування, складання фінансової та
інших видів звітності, аналізу фінансово-господарської діяльності,
супроводження трансакцій, що відносяться до зовнішньоекономічної діяльності
та залучення інвестицій, в тому числі іноземних, розробки стратегічних
фінансових планів розвитку бізнесу, впровадження ефективних підходів до
організації та здійснення внутрішнього контролю, а також здійснення інших
видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності в галузі
[2, с. 63].
В Україні в умовах демократизації і екологізації соціальних процесів
громадські об’єднання дедалі активніше виступають на захист навколишнього
середовища. Найчастіше така діяльність пов’язана з екологічними аспектами
виробничо-господарської діяльності, оскільки під час її здійснення навколишнє
середовище зазнає найбільшого негативного впливу.
Нагально потрібно більш виважено розвивати законодавчо-нормативну
базу екологічного аудиту. Доцільно, переглянути деякі законодавчі постулати з
метою активізації процесу поширення екологічного аудиту, зокрема
добровільних процедур еко-аудиту. Доречно запропонувати в розрізі галузей
економіки переглянути економічну мотивацію поширення екологічного аудиту
через відповідні доповнення в чинне законодавче поле [3, с. 124]. Є сенс
пов’язати їх з механізмом стимулювання та системою пільг для тих об’єктів, які
впроваджують стандарти ISO 14000 з використанням національних процедур
екологічного аудиту. Це дасть змогу визначити в національному масштабі
оцінку інвестиційних вкладень та виявити можливі інвестиційні ризики.
Запровадження та поглиблення вище перелічених елементів аудиту
неможливе без розвитку та впровадження
IT-аудиту, комплексного
дослідження й аналізу діючої ІТ-інфраструктури організації, що дозволяє
вирішувати виниклі питання, визначати якість ІТ-технології і виявляти її
відповідність завданням бізнесу; встановлювати рівні її відповідності заданим
критеріям; оцінювати ефективність використання [4, с. 209].
Отже, розвиток глобалізаційних процесів вимагає комплексного
удосконалення системи аудиту в Україні, запровадження нових та
удосконалення існуючих її елементів відповідно до заданих міжнародних
стандартів аудиторської діяльності. Основним досягненням в галузі аудиту
повинен стати ІТ-аудит, аудит комп’ютерних технологій, що дозволить
пропагувати запровадження ІТ-технологій на підприємствах задля підвищення
дієвості менеджменту та збільшення продуктивності праці управлінського
персоналу.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
В умовах ринкових відносин для всіх виробничих підприємств різних
галузей економіки характерною є досить складна система внутрішніх та
зовнішніх економічних взаємовідносин, що виникають у процесі господарської
діяльності. Ці відносини можна поділити на зовнішні та внутрішні. Зовнішні
характеризують відносини підприємства з державою в особі адміністративних
органів управління, фінансово-кредитною системою, іншими підприємствами,
установами та організаціями, а також з окремими громадянами (фізичними
особами). Внутрішні економічні відносини виникають безпосередньо на
підприємстві. Вони можуть бути зумовлені фінансуванням окремих сторін
діяльності підприємства або окремих структурних підрозділів, організацією та
оплатою праці, розподілом доходів тощо. Ускладнення системи економічних
процесів та пов’язаних з ними економічних відносин підприємств зумовлює
необхідність удосконалення методів і прийомів управління діяльністю
підприємств.
В системі управління підприємством особливе місце належить
економічним методам, основу яких складають системи оперативно-технічного і
бухгалтерського (фінансового, управлінського, податкового) обліку та
внутрішньогосподарського економічного аналізу. При цьому функції обліку та
аналізу в умовах ринкових відносин дещо змінюються в сторону їх орієнтації
на підвищення інформаційного забезпечення всієї системи управління
підприємством та підвищення економічної обґрунтованості поточних і
перспективних управлінських рішень. Бухгалтерський облік повинен
перетворитися з простого реєстратора здійснених господарських операцій у
засіб оперативного впливу на об’єкт управління і передбачення наслідків
майбутніх господарських операцій, варіантів управлінських рішень. Досягнути
цього можна лише шляхом постійного удосконалення самої системи
бухгалтерського обліку, зміни його цільової орієнтації, застосування в
обліково-аналітичному процесі сучасної комп’ютерної техніки та відповідного
програмного забезпечення.
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Для прийняття обґрунтованих управлінських рішень недостатньо мати
лише об’єктивні інформаційні дані обліку та звітності. Вихідна обліково-звітна
інформація при необхідності повинна бути доповнена результатами спеціально
організованих спостережень,
нормативними і плановими (проектними)
показниками, довідковими даними тощо. Всю цю інформацію необхідно
відповідним чином згрупувати, систематизувати, обробити, інтерпретувати з
метою виявлення ступеня впливу окремих факторів на отримані результати,
тенденцій і закономірностей аналізованих процесів та досягнутих або
очікуваних результатів. Така обробка аналітичної інформації здійснюється з
використанням методів конкретного економічного аналізу, який часто носить
галузевий характер.
Економічний аналіз – це процес вивчення дії загальних економічних
законів та їх прояву в конкретній економічній ситуації з метою пізнання, а в
певних умовах і зміни цієї ситуації відповідно до вимог об’єктивних
економічних законів та з урахуванням конкретних обставин, що склалися на
підприємстві у звітний період або очікуються найближчим часом. Економічний
аналіз, як система знань про методи дослідження сукупності соціальноекономічних відносин і як особливий вид управлінської діяльності, що повинен
бути підставою і передувати прийняттю обґрунтованих управлінських рішень, в
економічній науці і практиці розглядається з двох сторін: як
загальноекономічний та як конкретно-економічний аналіз. Кожен із цих
напрямків аналізу має свій предмет, методи і завдання дослідження. На жаль,
навіть у спеціальній літературі часто на ці особливості окремих видів
економічного аналізу не звертають уваги, що призводить до певних
непорозумінь.
Загальноекономічний аналіз (економічний аналіз у широкому значенні
цього поняття) є необхідним елементом методу кожної економічної науки. Для
кожної науки характерним є свій рівень наукової абстракції та певні
особливості у методах досліджень, але для всіх цих наук загальним правилом є
обов’язкове використання у процесі вивчення явищ суспільного життя
аналітичної обробки вихідної інформації, тобто її економічний аналіз та
інтерпретація. Так, економічна теорія (політична економія, мікро- та
макроекономіка) досліджують найбільш загальні закони розвитку окремих
суспільно-економічних формацій, досліджують теоретичні можливості прояву
окремих економічних категорій в певних умовах, визначають їх суть та
взаємозв’язок з іншими категоріями і т. ін. Галузеві економіки досліджують
форми прояву цих закономірностей і категорій в окремих галузях
матеріального виробництва. Статистика досліджує кількісні показники, якими
характеризується дія тієї або іншої економічної категорії в конкретних умовах
окремих країн, зон, регіонів, галузей економіки, вивчає їх рівень, динаміку,
співвідношення, виявляє тенденції розвитку тощо. Кожна з цих наук у своїх
дослідженнях використовує методи і прийоми економічного аналізу. Особливо
такий аналіз необхідний у процесах планування і прогнозування, організації
виробництва та при підготовці і прийнятті поточних і довгострокових
(перспективних) управлінських рішень. Адже неможливо зібрати,
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систематизувати, обробити, дослідити кількісні показники, які характеризують
явища і процеси суспільного життя, без їх аналітичної обробки, без
використання методів економічного аналізу.
Економічний аналіз у більш вузьких значеннях цього поняття (аналіз
господарської
діяльності,
аналіз
фінансового
стану
підприємства,
управлінський аналіз, стратегічний аналіз, аналіз інвестиційних проектів тощо)
представляє одну з конкретних економічних наук або навчальних дисциплін,
предметом вивчення якої є процеси господарської діяльності окремого
підприємства, його підрозділів або об’єднань підприємств. Аналіз
господарської діяльності підприємства забезпечує обґрунтування вибору
оптимального варіанту управлінських рішень на всіх етапах його діяльності.
Його
застосування
можливе
на
різних
ступенях
управління:
внутрішньогосподарському – за виробничими підрозділами, видами
діяльності, видами продукції (робіт, послуг), окремими господарськими
операціями
і
процесами,
інвестиційними
проектами
і
т.
і.;
загальногосподарському – порівняння з плановими завданнями, показниками
попередніх років, договірними зобов’язаннями, проектними або нормативними
показниками, показниками інших підприємств або середніми по галузі тощо;
зовнішньогосподарському – розрахунок ефективності окремих видів продукції
(робіт, послуг), напрямків реалізації та ринків збуту, доцільності окремих
варіантів управлінських рішень, участі у міжгосподарських об’єднаннях і т. ін.
Виходячи з наведеного, можна визначити такі основні завдання аналізу
господарської діяльності підприємства:
- систематичний контроль за виконанням планових завдань і договірних
зобов’язань; узагальнення передового досвіду, практики діяльності кращих
підрозділів та окремих виконавців; виявлення недоліків у роботі підприємства в
цілому та його окремих структурних підрозділів і їх керівників, визначення
причин та ступеня їх негативного впливу на кінцеві результати діяльності;
розробка заходів для покращення роботи і забезпечення безумовного виконання
планових завдань і зобов’язань;
- вивчення показників динаміки роботи підприємства і його підрозділів за
минулі періоди; виявлення тенденцій, темпів і пропорцій розвитку; підготовка
даних для планування (бюджетування) на майбутні періоди; екстраполяція
основних економічних показників на майбутні періоди;
- дослідження результатів роботи окремих структурних підрозділів
(центрів відповідальності) підприємства, постійний контроль та сприяння
впровадженню
самоокупності
кожного
підрозділу,
ефективності
внутрішньогосподарського (трансфертного) ціноутворення; контроль за
правильним і об’єктивним розподілом доходів і застосуванням матеріальних
стимулів; удосконалення системи внутрішньогосподарських
економічних
взаємовідносин;
- вивчення та розповсюдження передового досвіду, прогресивної
технології, методів та технологічних прийомів; визначення їх економічної
ефективності та доцільності впровадження в конкретних умовах даного
підприємства;
97

- сприяння підвищенню економічної обґрунтованості управлінських
рішень на всіх рівнях управління.
Для виконання цих завдань в аналізі необхідно використовувати усі види
економічної інформації про діяльність підприємства: фактичну, планову і
нормативну; технічну і проектну документацію; дані оперативного,
бухгалтерського і статистичного обліку та звітності; результати спеціальних
обстежень, перевірок, ревізій; особисті спостереження аналізуючого або
керівника та опитування безпосередніх виконавців і т. ін. Комплексний аналіз
такої інформації з використанням всього арсеналу методів аналітичної обробки
даних та обчислювальної техніки і відповідного програмного забезпечення
підвищить об’єктивність висновків та економічну обґрунтованість прийнятих
на їх підставі управлінських рішень, що і є одним із найважливіших завдань
економічного аналізу.
В раціональній організації економічного аналізу важливе значення має її
планування, тобто визначення переліку питань, що виносяться на дослідження,
вихідних даних, виконавців, термінів проведення аналізу та оформлення його
результатів, їх обговорення та використання в управлінській діяльності. Сам
процес аналізу можна умовно поділити на три стадії: попередній (підготовчий),
основний (аналітична обробка зібраної інформації), заключний (узагальнення
результатів, їх обговорення та використання). Усе це повинно бути передбачено
у плані аналітичної роботи, що сприятиме підвищенню її ефективності і
практичної значимості, а отже і покращенню всіх економічних та фінансових
показників діяльності підприємства.
Бейгул Т.О.
студентка спеціальності облік та аудит
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ДРУГОЇ ГРУПИ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО
БІЗНЕСУ
Теперішня ситуація в країні потребує розвитку малого бізнесу в
найкоротший термін та як найшвидше. Адже, малі підприємства відіграють
значну роль у сучасній соціально-орієнтованій ринковій економіці.
Малий бізнес – це підприємницька діяльність, яка здійснюється
суб’єктами ринкової економіки за певних законодавчих умов.
Однак, постійні зміни та вимоги, які вносяться до законодавчої бази щодо
розвитку малого бізнесу в Україні, оподаткування, обліку та звітності
підприємств, мають негативний вплив на їх подальший розвиток.
Так з 1 квітня 2011 року уведено в дію Податковий кодекс України
(ПКУ), який створив великі перепони для подальшого розвитку малого та
середнього бізнесу. Особливо сильно відчули його вплив на собі платники
єдиного податку, котрі працюють за спрощеною системою оподаткування.
Згідно якого суб’єкти поділені на 6 груп в залежності від чисельності персоналу
та їх обсягів реалізації.
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Розділом XIV ПКУ «Спеціальні податкові режими» закріплено правові
засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, та
сплати єдиного податку. Фінансовий звіт суб’єктів підприємницької діяльності
здійснюється за П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва».
Спрощена система оподаткування, обліку та звітності має особливий
механізм справляння податків та зборів, що встановлює заміну сплати окремих
податків і зборів на сплату єдиного податку [2].
Глава І розділу ХVІ ПКУ надає вимоги щодо даної системи. Детальніше
розглянемо ІІ групу суб’єктів господарської діяльності.
Згідно ст. 291 ч. 4. суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену
систему оподаткування, обліку та звітності (друга група) - фізичні особи підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому
числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво
та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови,
що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв [1]:
- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які
перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не < 10 осіб;
- обсяг доходу не перевищує 1000000 гривень;
- а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу
(реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів,
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та
напівдорогоцінного каміння".
Також платники єдиного податку другої групи ведуть книгу обліку
доходів шляхом щоденного, а за підсумками робочого дня, відображення
отриманих доходів. Форма книги обліку доходів та порядок її ведення
затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування і реалізує, державну податкову та митну політику.
Крім того, подають до контролюючого органу податкову декларацію
платника єдиного податку в якій відображають:
1) щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 ст. 295 ПКУ;
2) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок
єдиного податку;
3) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15% (у разі перевищення
обсягу доходу).
Крім того, ці суб’єкти застосовують методичні
рекомендації, які
спрямовані на систематизацію в регістрах бухгалтерського обліку методом
подвійного
запису інформації про наявність і рух активів,
капіталу,
зобов'язань і акти фінансово-господарської діяльності (господарські операції)
малих підприємств для накопичення даних і складання фінансової звітності
[3].
Тому на нашу думку зміни, що відбулися протягом останніх років в
підходах до встановлення критеріїв суб’єктів господарювання, які мали право
на застосування спрощеної форми обліку та у методологічних аспектах
облікового процесу підприємств малого бізнесу призводять до приховування
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підприємствами реальних показників виробництва та реалізації продукції
(робіт, послуг).
Також необхідно підвищувати економічний стан діяльності суб’єктів
господарювання шляхом спільної думки підприємців та посадовців, щодо
сплати податків та внесків до бюджету.
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Височан О.С., к.е.н., доцент;
Костецька І.В., студентка кафедри обліку та аналізу
Національний університет «Львівська політехніка»
ЗМІСТ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ: ПОГЛЯДИ
НАУКОВЦІВ ТА ЗАКОНОДАВЧИЙ РЕГУЛЯТИВ
Без належної організації бухгалтерського обліку в установах неможливо
говорити про ефективне виконання завдань, які постають перед ним. Основою
такої організації є облікова політика, затверджена у відповідному наказі. Однак,
попри наявність прямих вказівок на необхідність формування облікової
політики (зокрема, у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» та НП(С)БОвДС 101 «Подання фінансової звітності»),
зокрема в установах бюджетного сектора, у переважної більшості суб’єктів
державної власності такі накази взагалі відсутні.
Вивченням проблем формування та реалізації облікової політики в
бюджетних установах присвячені роботи таких науковці: Александров В.Т.,
Атамас П.Й., Бондаренко О.С., Бутинець Ф.Ф., Ватуля І.Д., Ватуля М.І., Джога
Р.Т., Дудченко Н.І., Жукова Л.О., Жулій С.В., Заінчковський О.А., Зварич
М.А., Зеленська С.П., Казимір Т.О., Канєва Т.В., Кладницька Т.А., Котляр О.О.,
Кочетов В.О., Кравченко О.В., Краївська І.А., Левицька С.О., Левченко З.М.,
Лемішовський В.І., Лондаренко О.О., Марценяк Н.О., Михайлов М.Г.,
Панкевич Л.В., Писарчук О.В., Романенко Т.П., Романченко Ю.О., Сахарцева
І.І., Свірко С.В., Сінельник Л.М., Славкова О.П., Сторожук Т.М., Телегунь М.І.,
Ткаченко І.Т., Тонконог Т.Ю. та ін.
Згідно зі ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» облікова політика визначається як сукупність принципів,
методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та
подання фінансової звітності [1]. Подібне визначення знаходимо і в п.4
П(С)БОвДС 101 «Подання фінансової звітності»: сукупність принципів, методів
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і процедур, що використовуються суб’єктом державного сектору для складання
і подання фінансової звітності [2]. Робимо висновок, що основною метою
розробки і реалізації засад облікової політики є створення нормативних умов
для одержання достовірної інформації про результати виконання кошторису
доходів і видатків, необхідної для користувачів фінансової й бюджетної
звітності з метою прийняття останніми відповідних управлінських рішень.
Зазначимо, що з 01.01.2015р. у зв’язку із модернізацією облікової системи
установ державного сектору, яка забезпечена впровадженням нових стандартів
бухгалтерського обліку і плану рахунків, Наказ про облікову політику та
організацію бухгалтерського обліку перетвориться на обов’язковий атрибут
належно функціонуючого облікового механізму в кожній установі.
Обліковій політиці присвячено розділ ІІ НП(С)БОвДС 101 «Подання
фінансової звітності». У ньому зазначено, що облікову політику суб’єкт
державного сектора має визначити розпорядчим актом (розпорядженням чи
наказом керівника). У цьому документі потрібно встановити:
 методи оцінки та обліку;
 види сегментів та їх пріоритетність;
 процедури, які мають застосовуватися, якщо нормативно-правовими
актами передбачено більше ніж один варіант;
 порядок організації бухгалтерського обліку.
У випадку коли НП(С)БОвДС передбачено застосування декількох
методів оцінки, бюджетна установа має обрати один із них і послідовно його
застосовувати.
Бюджетна установа повинна буде сформувати й застосовувати облікову
політику так, щоб фінансова звітність відповідала всім вимогам НП(С)БОвДС
[2].
Поряд з цим багато науковців розробляють власні пропозиції та
висловлюють особисті міркування щодо того, яким повинен бути зміст Наказу
про облікову політику бюджетної установи (табл. 1).
Таким чином, можна зробити висновок, що при організації
бухгалтерського обліку багатьма бюджетними установами допускається
створення значної прогалини – відсутності облікової політики, положення якої
повинні бути узагальнені та юридично врегульовані у відповідному наказі. Це
вносить певну невизначеність та розбалансованість в роботу бухгалтерської
служби. З 1 січня 2015 року запроваджуються Національні положення
(стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, якими передбачено
обов’язкове складання Наказу про облікову політику кожною бюджетною
установою. На наш погляд, в такому випадку доцільно дотримуватися чіткої
ієрархії та вертикалі взаємодії – розпорядники бюджетних коштів, які мають
відповідний потенціал та ресурси, повинні розробляти комплексний Наказ про
облікову політику та організацію бухгалтерського обліку та доводити його до
відома підпорядкованим установам.
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Таблиця 1
Положення облікової політики бюджетної установи
Джерело
НП(С)БОвДС 101 «Подання
фінансової звітності» [2]
Методичні рекомендації щодо
складання розпорядчого
документу про облікову
політику в бюджетних
установах (організаціях) [3]

Михайлов М.Г., Телегунь М.І.,
Славкова О.П. [4, с.306-307]

Джога Р.Т., Свірко С.В.,
Сінельник Л.М. [5, с.27]
Свірко С.В. [6]

Натарова О.В. [7, с.37]

Аніщенко Г.Ю. [8]

Писарчук О.В., Жулій С.В. [9,
с.153]

Лістрова С. [10]

Положення, що повинні бути передбачені в Наказі про облікову
політику
Методи оцінки, обліку, види сегментів та їх пріоритетність і процедури,
які має застосовувати суб'єкт державного сектору та щодо яких
нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку передбачено
більше ніж один варіант, та порядок організації бухгалтерського обліку
Загальні положення, організаційно-правова форма установи, рівень
бюджету, з якого установа отримує фінансове забезпечення, рівень
установи як розпорядника коштів, галузева належність установи, види
діяльності установи (основні та додаткові) відповідно до статуту.
Графік документообігу, план проведення обов’язкових та позапланових
інвентаризацій, розподіл функціональних обов’язків працівників
бухгалтерії, планово-фінансового відділу, перелік посадових осіб, що
мають право підписувати фінансові документи та документи на відпуск
матеріальних цінностей, постійно діючі комісії (інвентаризаційна,
тарифікаційна, з приймання в експлуатацію необоротних активів,
списання матеріальних цінностей), форма бухгалтерського обліку,
терміни надання звітності до вищої установи, окремі правила
бухгалтерського обліку, що вирішуються головним розпорядником,
Робочий План рахунків з визначенням субрахунків та облікових груп в
межах субрахунків для аналітичного обліку, Положення про архів
установи
Джерела покриття видатків, порядок отримання асигнувань, метод
обліку видатків, порядок нарахування зносу необоротних активів, метод
оцінювання вибуття запасів, порядок визначення результатів виконання
кошторису доходів і видатків
Загальні положення; організація бухгалтерського обліку; методичні
основи бухгалтерського обліку
Загальні положення, організаційно-правова форма установи, рівень
бюджету, з якого установа отримує фінансове забезпечення, рівень
установи як розпорядника коштів, галузева належність установи, види
діяльності установи (основні та додаткові) відповідно до статуту,
кількість персоналу, що працює в установі, організація бухгалтерського
обліку
Робочий план рахунків (до рахунків третього порядку, а при потребі –
четвертого) та графік документообігу; питання, що є суміжними з
Інструкцією з діловодства в частині документування управлінської
інформації; номенклатура справ бухгалтерської служби; перелік осіб,
які мають право підпису документів різних рівнів, перелік матеріальновідповідальних осіб та осіб, діяльність яких пов’язана зі збереженням,
обробкою та відпуском матеріальних цінностей; осіб, в роботі яких
використовують бланки суворого обліку; склад постійно діючої
інвентаризаційної комісії, комісії зі списання матеріальних цінностей
Облік видатків, нарахування зносу, оцінка вибуття запасів, отримані
асигнування, покриття видатків, визначення результату діяльності,
виконання кошторису видатків, активи установи (власність,
підпорядкованість)
Додаткова система рахунків, додаткові аналітичні регістри, аналітичні
форми (відомості), ліміти й нормативи витрачання пального,
дезінфікуючих та миючих засобів, інших запасів, графік і порядок
документообігу, форми документів, яких у нормативних актах немає,
конкретні вказівки з інших питань, які допускають можливість
застосування різних варіантів
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Голодишин У.В.
студентка кафедри обліку та аналізу
Національний університет «Львівська політехніка»
ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ
ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
В умовах ринкової економіки важливе значення набуває поліпшення
якісних показників використання матеріальних ресурсів. Матеріальні ресурси є
засобами виробництва, які включають засоби праці і предмети праці.
Виробничі запаси є об'єктивною необхідністю на підприємствах. Ця
необхідність зумовлена закономірностями руху матеріалів з джерел їх
надходження. Найголовнішим для виробництва є запаси, без яких можливість
виробництва будь-якої продукції зовсім відсутня [5,c.24].
Особливістю їх є одноразове використання в процесі виробництва,
перенесення всієї вартості на собівартість виготовленої продукції (виконаних
робіт, послуг). Тому контроль за збереженням матеріальних ресурсів,
раціональним використанням їх у виробництві має велике значення.
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Дослідженню актуальних проблем обліку виробничих запасів присвячені
роботи вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема, таких як Білуха М.Т.,
Бутинець Ф.Ф., Кужельний М.В., Валуєв Б.І., Голов С.Ф., Жилкіна Л.В.,
Гуцайлюк З.В., Лінник В.Г., Рудницький В.С., Ткаченко Н.М., Сопко В.В.,
Смоленюк П.С. Зокрема, Рибалко О.М. та Болдуєва О.В. досліджували
вдосконалення обліку виробничих запасів на підприємствах загалом. Проте
питання обліку виробничих запасів на підприємствах залишаються
актуальними та потребують нагального вирішення.
Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації
про запаси й розкриття її у фінансовій звітності регламентуються Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».
Згідно П(С)БО №9 у бухгалтерському обліку під терміном «запаси»
розуміють активи які [1]:
 утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської
діяльності;
 перебувають у процесі виробництва (з метою подальшого продажу
 продукту виробництва);
 утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання
робіт та надання послуг, а також управління підприємством.
Як показує практика, процес обліку використання виробничих запасів є
трудомісткою ділянкою. Тому не дивно, що на багатьох підприємствах
спостерігаються певні недоліки, а на деяких – запущеність обліку, що
призводить до великих втрат запасів. Все це зайвий раз підтверджує, що до
цього часу залишаються невирішеними багато важливих питань.
Проаналізувавши в цілому діяльність деяких підприємств з обліку
виробничих запасів, можна виокремити такі негативні аспекти:
 низький рівень оперативності інформаційного забезпечення управління
виробничими запасами підприємств ;
 складність визначення справедливої вартості запасів, що полягає у
використанні підприємствами бартерного обміну, більше того, обміну на
неподібні активи.
Необхідними передумовами правильної організації обліку запасів є:
раціональна організація складського господарства; наявність інструкції з обліку
виробничих запасів; розробка номенклатури запасів; правильне групування
(класифікація) запасів; розробка норм витрачання запасів [4].
Актуальною на сьогодні є потреба переходу на комп’ютеризовану форму
обліку, оскільки ще багато підприємств ведуть журнально-ордерну форму
обліку. Комп'ютеризована форма обліку запасів допоможе: зробити їх
оприбуткування своєчасним і повним; правильно документувати надходження
й використання запасів; покращити контроль за їх зберіганням; додержуватись
встановлених норм витрат запасів та їх використання за цільовим
призначенням; правильно визначати повну собівартість придбаних запасів;
правильно провести інвентаризацію й виявити запаси, що не використовуються
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в господарстві; контролювати відображення операцій по руху запасів в
облікових регістрах [2,c.15].
Аналізуючи численні дослідження з питань організації обліку запасів,
можна стверджувати, що багато теоретичних положень і питань обліку даних
ресурсів потребують вдосконалення і доопрацювання. У свою чергу,
розв’язання цих питань зумовить вихід на якісно новий рівень побудови обліку
виробничих запасів, значно підвищить їх роль в управлінні кожним
вітчизняним підприємством.
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Житомирський державний технологічний університет
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА В
УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Сталий розвиток як сучасна теорія трансформації економічної систем в
напрямі збереження збалансованого розвитку економічної системи та її
взаємодії з соціальним та природнім середовищами, набуває все більше
актуальності в сучасних умовах. Адже сталий розвиток сприяє комплексному
підходу до управління економічною безпекою як всієї системи так і її окремих
елементів. Така актуальність пов’язана в першу чергу з цілями та основної мети
сталого розвитку – забезпечення життєдіяльності наступних поколінь.
Пошук концепції трансформації в напрямі сталого розвитку, що дозволяє
сформувати економічну систему та систему управління нею в напрямі
врахування всіх факторів впливу на економічну безпеку – один з нових
напрямів наукових досліджень, який активно розробляють в останні роки в
світі. Більшість підходів до трансформації економічних систем та суспільних
відносин пов’язанні, з переходом економічної системи від командноадміністративного до ринкового типу, проте зважаючи на необхідність
подолання негативних соціально-економічних та екологічних наслідків
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глобалізації необхідним є визначення особливостей екологічної теорії
трансформації, тобто переходу від несталого до сталого розвитку.
НЕСТІЙКИЙ РОЗВИТОК

СТІЙКИЙ РОЗВИТОК
ознаки

- продуктивні сили і виробничі
відносини без врахування НТП;
- порушення принципів сталого
природокористування;
- низька якість життя.

Обґрунтування нового складу
об’єктів управління та
групування за соціальними,
економічними та екологічними
загрозами економічній безпеці

- продуктивні сили і виробничі
відносини в контексті НТП;
- стале природокористування;
- підвищення якості життя.

умови
- збереження незбалансованості
елементів;
- консервація структури економіки,
- вичерпання потенціалу розвитку;
- ослаблення зв’язків між елементами;
- дезінтеграція

Гармонізація економічної,
екологічної та соціальної
політик підприємства в системі
управління економічною
безпекою підприємства

- постійні зміни для подолання
незбалансованості елементів,
- гнучка адаптивна структура
економіки,
- збереження потенціалу розвитку;
- інтеграція елементів системи

механізм забезпечення
- ринковий – порушення принципів
самоорганізації, саморозвитку;
- державний
–
ослаблення
регулюючої ролі держави;
- зовнішньоекономічний –
визначальний вплив
зовнішньоекономічної
кон’юнктури, невигідні позиції в
міжнародному розподілі праці

Методологія управління
направлена на об’єкти
соціального, екологічного та
економічного характеру, що
обумовлено ринковим попитом.
Регулювання пов’язане з
особливостями об’єктів
виходячи з екологічної, та
соціальної політик

- ринковий - самоорганізація,
саморозвиток, самовідтворення;
- державний
–
розробка
ефективної
промислової,
екологічної, соціальної, політик;
- зовнішньоекономічний –
забезпечення самодостатності та
комплексності розвитку економіки,
безпеки, позицій у розподілі праці

економічне зростання
екстенсивне на основі не
відтворюваних ресурсів, відсталі
продуктивні сили

Поява нових об’єктів управління, інтенсивне, ресурсозберігаюче, на
що обумовлено складом еконо- основі відтворюваних ресурсів та
мічних, соціальних та екологічних
передових технологій
загроз

реакція на дестабілізуючі чинники
розвал системи: регрес, застій,
поява нової системи

Комплексний підхід до управління
економічною безпекою на всіма
чинниками

збереження системи: адаптація,
погашення, попередження

стратегії природокористування
Перетворювальні стратегії

Розробка методології
управління економічною
безпекою з врахуванням
природних чинників

Адаптивні стратегії

механізм структурних перетворень
розвал системи - структурне
зрушення

Модернізація системи
модернізація - структурне
виробничих потужностей та
зрушення
трансформація системи
управління економічною безпекою
характер потрібних змін

Революційний

Розробка адаптивної системи Еволюційний
управління до загроз

Рис. 1. Розвиток системи управління економічною безпекою в умовах
трансформації економічної системи від несталого до сталого розвитку
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Під сталим розвитком необхідно розуміти як певну ідеальну систему
господарювання так і шлях до неї, в ході якої відбуваються параметричні зміни
у всіх складових елементах системи. Тому сталий розвиток є
трансформаційною теорією в межах якої варто виділити два типи
господарювання: сталий і несталий. Зважаючи на сучасний стан кризи в усіх
сферах суспільного розвитку сучасна економічна наука повинна розробити
напрями трансформації від несталого до сталого розвитку економіки (рис. 1).
На рис. 1 розглянуто напрями трансформації системи управління
економічною безпекою в контексті переходу від несталого до сталого розвитку,
в контексті характерних відмінних параметрів двох зазначених систем
господарювання: ознаки, умови, механізм, забезпечення, економічне зростання,
реакція на дестабілізуючі чинники, стратегії природокористування, механізм
структурних перетворень, характер потрібних змін.
Особливості зміни параметрів розвитку управління економічною безпекою
в контексті трансформаційної теорії сталого розвитку направленні на:
- обґрунтування нового складу об’єктів управління економічною безпекою
та його інформаційних підсистем (бухгалтерського обліку, економічного
аналізу, контролю та планування). Трансформація системи об’єктів управління
економічною безпекою обумовлена необхідністю управління екологічними,
соціальними та економічними загрозами функціонування підприємства. У
зв’язку з цим виникають такі види діяльності як екологічна та соціальна, ряд
об’єктів яких існують в загальній системі управління (соціальні та екологічні
витрати і доходи, необоротні активи економічного, соціального та екологічного
призначення, фонди (резерви) соціальної та екологічної діяльностей), а
виникнення нових пов’язане з особливостями взаємодії з природним та
соціальним середовищами (соціальні інвестиції, соціальний капітал, людський
капітал, генно-модифіковані організми, права на викиди парникових газів
(відповідно до кіотського протоколу), природно-ресурсний потенціал та ін.);
- розвиток методології бухгалтерського обліку екологічної, економічної
та соціальної діяльностей як інформаційного підґрунтя управління
економічною безпекою. Удосконалення діючих підходів до первинного
спостереження, оцінки, відображення на рахунках та формування інформації в
частині існуючого складу об’єктів. Розробка організаційно-методологічних
положень бухгалтерського обліку особливих об’єктів екологічної (права на
викиди парникових газів, природний капітал та ін.) та соціальної діяльностей
(соціальні інвестиції, соціальний капітал та ін.);
- удосконалення системи регулювання управління економічною,
соціальною та екологічною діяльностями в частині впровадження
нових законодавчих актів, які регулюють пріоритетні об’єкти економічної
безпеки, податкове регулювання, що стосується стимулювання підприємств до
сталого розвитку, запровадження галузевих інструкцій та положень за
окремими об’єктами, які є специфічними для тієї чи іншої галузі;
- обґрунтування напрямів розвитку внутрішньої регламентації
економічною безпеки на основі внутрішніх регламентів з економічної,
екологічної та соціальної діяльностей підприємства в частині економічної,
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соціальної, екологічної та облікової політик як інструментів управління
загрозами безпеці господарської діяльності підприємства.
Досягнення вказаних цілей обумовлює параметри трансформації та
розвитку теоретико-методологічних основ управління економічною безпекою
суб’єкта господарювання як основного агенту економічної системи.
Трансформація системи управління економічною безпекою суб’єктів
господарювання обумовлює необхідність зміни її методології та параметрів
інформаційного забезпечення, основним джерелом якого виступають системи
бухгалтерського обліку, економічного аналізу та господарського контролю.
Разборська О.О., к.е.н., доцент;
Кавун О. В., студентка
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ
ЕКСПЕРТИЗИ РОЗРАХУНКІВ З ПЕРСОНАЛОМ
На сьогоднішній день значну частину правопорушень економічного
законодавства фізичними і юридичними особами можна виявити в документах
податкового та бухгалтерського обліку. Досить вагомою ділянкою обліку, у
якій було виявлено багато порушень, є розрахунки з персоналом. Спеціальні
знання в галузі бухгалтерського обліку, які є спеціальною сферою знань
експерта-бухгалтера для розслідування економічних злочинів та розгляду
господарських суперечок у суді є надзвичайно необхідними. Судовобухгалтерська експертиза може використовуватися для виявлення порушень в
операціях з розрахунків з персоналом. Доцільним є визначення основних засад
проведення судово-бухгалтерської експертизи даного питання.
Дослідженням даного питання займались такі вчені як М.Т. Білуха, Ф.Ф.
Бутинць, К.В. Капустник, М.І. Камлик, Н.І. Пономаренко, Н. С. Барабаш, В.О.
Шевчук та інші.
Проте, на сьогодні існує ряд проблем щодо проведення судовобухгалтерської експертизи розрахунків з персоналом, які пов’язані із
несвоєчасністю та повнотою виплат, а отже потребують їх судового вирішення.
Метою дослідження є висвітлення найбільш вагомих проблем судовобухгалтерської експертизи розрахунків з персоналом.
Завданнями даної статті є: визначення теоретичних засад проведення
судово-бухгалтерської експертизи розрахунків з персоналом; виявлення
проблем, пов’язаних з проведенням судово-бухгалтерської експертизи
розрахунків з персоналом та їх вирішення.
Судово-бухгалтерська експертиза операцій з нарахування та виплати
заробітної плати – це дослідження діяльності суб’єкта господарювання, яке
здійснюється особою, яка володіє спеціальними знаннями у галузі економіки, з
метою надання висновку стосовно питань щодо виявлення порушень у
операціях, пов’язаних з нарахуванням та виплатою заробітної плати, що їх було
поставлено органами дізнання, досудового слідства чи суду [1,с.63].
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Завданням судово-бухгалтерської експертизи в дослідженні операцій з
праці та заробітної плати є активізація господарського механізму на раціональне
використання трудових ресурсів, стимулювання працівників за результатами
їхньої праці [2, с.72].
Судово-бухгалтерська експертиза розрахунків з оплати праці проводиться
на підставі завдань експертної установи та постанови правоохоронних органів
при виявленні зловживань у системі обліку праці та її оплати. Такі зловживання
тісно пов’язані з порушенням трудового законодавства, нераціональним
використанням трудових ресурсів, перевищенням обсягів зростання оплати праці
над рівнем продуктивності праці, нецільовим використанням коштів соціального
страхування, порушеннями у сфері бухгалтерського обліку та звітності [3, c.224].
Об’єктами судово-бухгалтерської експертизи під час дослідження операцій
за розрахунками з персоналом є: трудові ресурси та їх використання; система
оплати праці та преміювання, їх застосування; стан трудової дисципліни і
дотримання трудового законодавства; витрати на оплату праці; розрахунки з
оплати праці; адміністративні витрати; розрахунки зі страхування; розрахунки з
різними дебіторами; розрахунки з іншими кредиторами; первинна документація
з обліку розрахунків з персоналом [2, с.73].
Однією із основних проблем судово-бухгалтерської експертизи є
обмеження повноважень експерта, адже експерт-бухгалтер може проводити
дослідження лише на базі наданих йому документів, не проводячи фактичного
контролю, проведення якого входить до компетенції ревізора та аудитора. Це
призводить до того, що фактично він не може провести порівняння даних
первинного обліку розрахунків з персоналом з фактичним станом цього питання
на підприємстві.
Нагальною проблемою на сьогодні є недостатня кількість теоретичних
розробок щодо використання спеціальних економічних знань експертабухгалтера при розслідуванні економічних злочинів. Тому постає потреба
розширення правових функцій судово-бухгалтерської експертизи [3, c.225].
Окрім цього, чинним законодавством не визначено випадки обов’язкового
призначення та проведення судово-бухгалтерської експертизи.
Тому для вирішення проблем судово-бухгалтерської експертизи
розрахунків з оплати праці необхідно запровадити систему підвищення або
розширення кваліфікації спеціалістів експертизи, розробити або вдосконалити
існуючу нормативну базу щодо повноважень експертів, а також провести чітке
розмежування предмета судово-бухгалтерської експертизи розрахунків з оплати
праці з предметом інших подібних видів експертиз [4, с.15].
Отже, розглянуте нами вище у статті доводить, що ефективність боротьби
з корисливими правопорушеннями, у тому числі з правопорушеннями,
пов’язаними із розрахунками з персоналом, залежить від професіоналізму кадрів
правоохоронних органів, а також експертів бухгалтерів, від опанування ними
сучасних видів методики бухгалтерського обліку, фінансового контролю,
економічного аналізу, фінансового та господарського права, зокрема тактичних і
методичних аспектів використання документів під час виявлення та
розслідування таких злочинів.
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КОШТОРИС БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ: ПОРЯДОК ПРАВИЛЬНОСТІ
СКЛАДАННЯ
Загальновідомо, що бюджетні установи та організації своєю діяльністю
забезпечують виконання покладених на державу функцій. Її головною метою є
задоволення соціальних, культурних та інших потреб населення. Діяльність
бюджетних установ фінансується за рахунок коштів державного та місцевих
бюджетів, через що виникає необхідність ефективного управління рухом цих
коштів та майна, придбаного за їх рахунок.
Обсяг фінансування, необхідний бюджетній установі, відображається у
кошторисі доходів та видатків, який є основним фінансово-плановим
документом будь-якої бюджетної установи.
Саме у кошторисі містяться суми коштів, які установа планує витратити
протягом бюджетного року. Бюджетні установи складають кошторис виходячи
зі своїх власних потреб, які необхідно підтверджувати документально
відповідними розрахунками, через що виникає можливість зловживань [1, с.97].
Метою даної роботи є теоретичне обґрунтування поняття «кошторис
бюджетної установи» та розгляд вихідних з цього терміна понять, тобто
складання, розгляд, затвердження та основні вимоги щодо виконання
кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій, згідно з п. 1
Порядку № 228, затвердженим Постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 228:
кошторис бюджетних установ є основним плановим документом, який надає
повноваження бюджетній установі щодо отримання доходів і здійснення
видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання бюджетною
установою своїх функцій та досягнення цілей, визначених на рік відповідно до
бюджет- них призначень [2].
Кошторис має дві складові:
— загальний фонд, який містить обсяг надходжень із загального фонду
бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією на
виконання бюджетною установою організацією (далі установа) основних
функцій;
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— спеціальний фонд, який містить обсяг надходжень із спеціального
фонду бюджету та їх розподіл за повною економічною класифікацією на
здійснення видатків спеціального призначення, а також на реалізацію
пріоритетних заходів, пов’язаних з виконанням установою основних функцій.
У дохідній частині проектів кошторисів зазначаються планові обсяги
асигнувань, які передбачається спрямувати на покриття видатків установи із
загального та спеціального фондів проектів відповідних бюджетів [3].
При взятті установою бюджетних зобов’язань, слід здійснювати контроль
як за видатками, так і за зобов’язаннями. Інакше може виникати
незапланований дефіцит поточного бюджету. Двома головними категоріями
видатків є:
— оплата праці;
— інші видатки.
Стаття 51 Бюджетного кодексу зазначає, що розпорядники коштів
відповідають за управлінням своїми бюджетними асигнуваннями, взяттям
зобов’язань та здійсненням видатків у межах затверджених загальних сум
кошторису [4].
Найбільшою статтею видатків, яка не відноситься до оплати праці, є
придбання предметів постачання та обладнання протягом року.
У процесі виконання бюджету важливо, щоб фінансові ресурси, надані
головному розпоряднику бюджетних коштів, спрямовувались і контролювалися
з метою досягнення цілей та завдань затвердженого бюджету. Періодичні звіти
повинні містити інформацію щодо рівня ефективності використання
розпорядниками коштів з метою досягнення запланованих цілей, пов’язаних з
виконанням програм і наданням послуг. Оскільки відхилення обсягів
фактичного фінансування від запланованих показників у процесі виконання
бюджету трапляється досить часто, виникає потреба внесення змін. Моніторинг
видатків у процесі виконання місцевих бюджетів дозволяє дещо виправити
допущені прорахунки і скоригувати плани фінансування відповідно до реалій і
поточних потреб. Саме спроможність забезпечувати гнучкість у рамках
контролю
відрізняє
успішні
системи
виконання
бюджету
від
невдалих.
Таким чином, реформування системи управління та управлінської
відповідальності за результати неможливе без використання нових підходів до
організації й методології бухгалтерського обліку, визначення пріоритетних
напрямків розвитку, аналізу виконання бюджету за видатками, оцінки рішень
щодо укладення конкретних послуг, аналізу дебіторської і кредиторської
заборгованостей для прийняття управлінських рішень.
Належне складання та виконання кошторису доходів і видатків бюджету
вимагає дотримання таких принципів:
— використання аналітичної інформації при розробці планів видатків і
оцінці результатів виконання кошторису доходів і видатків бюджету;
—відповідності
зобов’язань
розміру
бюджетних
асигнувань,
встановлених кошторисами;
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— моніторингу видатків у процесі виконання бюджету на основі чітко
визначених цілей фінансування;
— вчасності та достовірності звітності.
В основу виконання бюджету необхідно закласти стратегію досягнення
цілей та завдань, що вимірюються показниками результативності.
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МСБОДС ТА НП(С)БОДС В ЧАСТИНІ РОЗРАХУНКІВ ПО ОПЛАТІ
ПРАЦІ: НАПРЯМКИ ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Організація обліку оплати праці в бюджетних установах є однією з
найбільш гострих проблем. Актуальність зростає на фоні соціальноекономічної кризи в умовах спаду економічних показників, скорочення
чисельності працівників, що призводить до змін у організації праці та її оплаті.
Із реформуванням системи бюджетного обліку виникає потреба у деталізації
категорії працівників бюджетних установ з метою раціонального та точного
ведення бухгалтерського обліку.
Виплати працівникам
короткострокові виплати працівникам
виплати по закінченні трудової діяльності
інші довгострокові виплати працівникам
виплати при звільненні

Рис. 1. Оплата праці працівників відповідно до МСБОДС 25 «Виплати
працівникам»
Саме тому, доцільно конкретизувати розрахунки по оплаті праці за
категоріями працівників бюджетної установи, адже державні службовці мають
ряд відмінностей у складі заробітної плати порівняно з найманими
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працівниками бюджетної установи, дана інформація висвітлена в попередніх
наших дослідженнях.
Проте, чіткого розподілу між працівниками не існує ні в Міжнародному
стандарті бухгалтерського обліку у державному секторі (далі – МСБОДС) 25
«Виплати працівникам», ні в національних стандартах (далі – НП(С)БОДС).
Відповідно до МСБОДС 25 «Виплати працівникам» визначено чотири
категорії виплат працівникам (рис.1) [1].
Дослідивши МСБОДС 25 «Виплати працівникам», доцільно виділити
окремі категорії виплат державним службовцям. Враховуючи деталізацію,
структура виплат працівникам буде мати такий вигляд (рис. 2).

Рис. 2. Оплата праці працівників відповідно змін, які слід внести до МСБОДС
25 «Виплати працівникам»
НП(С)БОДС 132 «Виплати працівникам» встановлено методичний
фундамент для створення в бухгалтерському обліку інформації щодо виплат
працівникам та її розкриття у фінансовій звітності [2]. В цілому виплати
працівникам діляться на три групи (рис. 3).

Рис. 3. Групи виплат працівникам [3]
Для забезпечення накопичення інформації про нарахування виплат за
окремими категоріями працівників, вважаємо за доцільне розробити наступну
структуру виплат працівникам бюджетних установ в НП(С)БОДС 132 «Виплати
працівникам», деталізувавши кожну із зазначених нижче складових (рис.4).
Запропонована структура дасть можливість накопичувати інформацію
про витрати на оплату праці за окремими категоріями працівників, за видами
виплат у розрізі основної, додаткової та інших виплат для проведення
контролю за видатками бюджетної установи відповідно до затвердженого
кошторису та організації обліку видатків на оплату праці.
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Виплати працівникам
Поточні виплати працівникам бюджетної установи
Поточні виплати державним службовцям
Виплати при звільненні працівникам бюджетної установи
Виплати при звільненні державних службовців
Інші виплати працівникам бюджетної установи
Інші виплати державним службовцям

Рис. 4. Структура оплати праці працівників бюджетних установ відповідно
пропозицій, які слід внести до НП(С)БОДС 132 «Виплати працівникам»
Отже, за результатами дослідження та вивчення МСБОДС 25 «Виплати
працівникам» та НП(С)БОДС 132 «Виплати працівникам» слід зазначити, що
відсутня чітка деталізація працівників бюджетної установи на такі категорії, як
наймані працівники та державні службовці. Для забезпечення накопичення
інформації про нарахування виплат за окремими категоріями працівників,
вважаємо за доцільне розробити структуру виплат працівникам бюджетних
установ, виділивши окремі категорії виплат державним службовцям та іншим
працівникам.
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СТРАТЕГІЧНИЙ ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ
В умовах ринкових відносин в Україні, накопичення капіталів, появи
нових та розвитку існуючих ринків зростає роль стратегічного фінансового
аналізу для потреб системи фінансового управління та інших зацікавлених
сторін у контексті забезпечення зростання їх вигід. Стратегічний фінансовий
аналіз – це обов’язкова функція фінансового менеджменту. Його результати є
методологічною основою для розвитку й удосконалення функцій стратегічного
планування, організації, мотивації, контролю та самої системи управління.
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Проблеми стратегічного аналізу, у тому числі фінансового, розглянуто в
працях багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема І.О. Бланка, Т.В.
Головка, П.Л. Гордієнка, Г.М. Давидова, Т.М. Ковальчук, К.І. Редченка та ін.
Невирішена частина проблеми полягає у тому, що у науковій літературі
недостатньо обґрунтовано теоретичні та методологічні засади стратегічного
аналізу як функції фінансового менеджменту.
Під стратегічним управлінням розуміється «процес, за допомогою якого
здійснюється довгострокове керування підприємством, визначаються специфічні
цілі його діяльності, визначаються стратегії для досягнення цих цілей,
враховуючи всі найсуттєвіші зовнішні та внутрішні умови» [3]. Зарубіжні вчені
виділяють два підходи до спрямування зусиль стратегічного менеджменту.
Прибічники першого (Industrial Organization approach), зокрема Майкл Портер,
стверджують, що ефективність діяльності суб’єкта господарювання буде в
основному визначатися зовнішніми (галузевими) факторами. Відповідно до
іншого підходу (Resourse-Based View) внутрішні ресурси є більш важливими,
ніж зовнішні фактори, для досягнення підприємством стійких конкурентних
переваг [5, с. 63-96]. На нашу думку, віддаючи перевагу тому чи іншому
підходу, необхідно враховувати, що конкурентні переваги формуються не за
рахунок окремих ресурсів чи факторів, а на основі їх взаємодії. Саме в процесі
такої взаємодії формується стратегічний потенціал підприємства. Тому система
стратегічного фінансового управління через притаманні їй функції повинна
забезпечити всебічну оцінку факторів як зовнішнього, так і внутрішнього
середовища.
Вибір альтернативних напрямків розвитку фінансово-господарської
діяльності підприємства, розробка моделі стратегічної фінансової позиції
підприємства [1, с. 119] базується на результатах стратегічного фінансового
аналізу. Стратегічний фінансовий аналіз – це системне комплексне органічно
взаємопов’язане дослідження фінансово-господарської діяльності підприємств
під дією факторів зовнішнього й внутрішнього середовища з метою впливу на
фінансові відносини і фінансові ресурси для обґрунтування місії та цілей
суб’єктів господарювання, розробки ефективної фінансової стратегії та
виваженої фінансової політики, обґрунтування та коригування фінансових
планів як інструментів досягнення стратегічних орієнтирів; оцінки та
прогнозування ймовірного фінансового стану та фінансових результатів
діяльності
підприємства,
діагностики
причин
невідповідності
від
регламентованого рівня; пошуку шляхів адаптації до змін у середовищі та
нових можливостей у досягненні глобальних цілей.
Мета стратегічного фінансового аналізу – на основі дослідження впливу
факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на результативність
здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства визначити
можливі напрямки її розвитку в перспективному періоді та забезпечити
розробку альтернативних варіантів рішень щодо розробки фінансової стратегії.
Об’єктом стратегічного фінансового аналізу, як важливої складової
системи фінансово управління, є фінансові відносини та фінансові ресурси, що
115

формуються та використовуються в усіх домінантних напрямках стратегічного
фінансового розвитку підприємства.
Стратегічний аналіз є безперервним процесом, його використання є
важливим як на етапі розробки і впровадження стратегії, так і на етапі її
реалізації, оцінки та контролю виконання. Стратегічний аналіз здійснюється у
відповідній послідовності, при цьому його етапи (аналіз середовища,
формування місії та стратегічних цілей підприємства, вибір стратегії,
виконання стратегії, оцінка і контроль виконання стратегії) утворюють
замкнений контур (рис. 1).
І. Аналіз на стадії розробки альтернативних стратегій
Блок 1.1. Аналіз
зовнішнього середовища

Блок 1.2. Обґрунтування
та оцінка місії та цілей

Аналіз макросередовища (політико-правові,
соціально-демографічні, економічні, науковотехнічні, природно-кліматичні і ін. фактори)
Аналіз мікросередовища (споживачі,
конкуренти, постачальники, посередники,
банки, фінансово-кредитні та страхові
установи, контактні аудиторії).
SWOT-аналіз, TOWS-аналіз, методи
порівняльного аналізу, аналіз стратегічних
позицій бізнесу (моделі BCG, GE/McKinsey,
Shell/DPM), ABC-аналіз, PEST-аналіз, методи
експертних оцінок тощо.

Блок 1.3. Аналіз
внутрішнього середовища

- Аналіз майнового стану;
- Аналіз фінансової стійкості;
Аналіз
ліквідності
та
платоспроможності;
- Аналіз ділової активності;
Аналіз
абсолютних
показників
фінансових
результатів і рентабельності
продажу;
Аналіз
показників
рентабельності
активів
і
власного капіталу.

ІІ. Аналіз на стадії вибору та реалізації стратегії
Блок 2.1. Аналіз варіантів стратегій
щодо досягнення цілей та
можливих наслідків

Блок 2.2. Аналіз реальності
стратегії за умови виникнення
перешкод і обмежень

Метод сценаріїв, нормативний метод, екстраполяція, імітаційне
моделювання, аналіз ризиків, методи експертних оцінок тощо.
ІІІ. Аналіз у системі контролю за реалізацією стратегії
Блок 3.1. Оцінка стану
контрольованих об’єктів відповідно
до прийнятих стандартів або інших
еталонних показників

Блок 3.2.
З’ясування причин
відхилень, якщо
такі виявляються

Блок 3.3.
Здійснення
коригувань

Рис. 1. Структурно-логічна модель стратегічного фінансового аналізу
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До основних елементів структурно-логічної моделі стратегічного
фінансового аналізу віднесено діагностику змін зовнішнього середовища
підприємства, оцінку внутрішнього середовища, виявлення взаємозв’язків між
зовнішніми можливостями та загрозами і внутрішніми сильними та слабкими
сторонами, аналіз стратегічних альтернатив.
Виходячи з вищесказаного, стратегічний аналіз повинен бути озброєний
такими методичними прийомами: оцінки поточного середовища на ринку,
наявних ресурсів (матеріальних, фінансових, трудових), можливостей і потреб;
прогнозування і планування різноманітних показників діяльності підприємства,
а також прогнозної оцінки зовнішнього середовища, прийомами
альтернативного аналізу для підготовки прийняття стратегічних рішень в
умовах невизначеності [4, с. 39].
Стратегічний аналіз є безперервним процесом дослідження діяльності
підприємств усіх галузей національної економіки. Запропонована нами
структурно-логічна модель стратегічного фінансового аналізу, дозволить його
систематизувати і створити передумови для практичного впровадження.
Література
1. Бланк І.О. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Ельга, 2008. – 724 с.
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14-21.
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СЕКЦІЯ 6. Оподаткування та бюджетна система
Бахмач Н.В., студент;
Демченко Т. М., старший викладач
Національний університет ДПС України, м. Ірпінь
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ДЕКЛАРУВАННЯ ДОХОДІВ
ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
Декларування доходів фізичних осіб є досить важливою ділянкою роботи
як податкової служби, так і платників податків. Своєчасне декларування
доходів дає змогу державі одержувати додаткові бюджетні надходження, а
громадянам - виконати свій обов’язок перед державою. Таким чином пошук
шляхів для вдосконалення окремих елементів декларування доходів громадян і
є основною метою дослідження.
Правильне декларування доходів громадянами в умовах реформування
економіки загалом, підвищення самосвідомості громадян та ставлення до цього
процесу контролюючих органів зростає. В умовах загального підвищення
податкової культури, цілеспрямованості роботи контролюючих органів,
розуміння зі сторони платників податків сутності проблеми та добровільної
сплати податків зі сторони громадян набуває широкого масштабу [3].
При декларуванні доходів є можливість громадянам скористатися правом
на податкову знижку, а державі - одержати додаткові кошти. Декларування
доходів громадян це та ділянка роботи контролюючих органів, яка потребує
проведення роз’яснювальної роботи як у засобах масової інформації, так і
шляхом проведення семінарів, конференцій тощо [1].
На сьогодні з-поміж основних завдань контролюючих органів є
виявлення не облікованих та прихованих доходів, запобігання застосуванню
схем ухилень суб'єктів господарювання від оподаткування, виявлення тіньових
коштів, а також організація роботи із забезпечення дотримання
підприємствами, установами, організаціями та громадянами вимог чинного
законодавства при виплаті заробітної плати [3].
Практика минулих років свідчить, що одним із найпоширеніших шляхів
ухилення від оподаткування фізичними особами є неподання декларації до
контролюючих органів. Основним завданням держави в особі контролюючого
органу є виявлення таких фізичних осіб, які отримують значні суми доходів,
але не подають декларації і, таким чином, ухиляються від сплати податків.
Значна частина громадян якщо і подає декларацію, то зазначає в ній незначні
суми доходів, отримуючи при цьому великі доходи.
Законодавство України щодо оподаткування доходів фізичних осіб
містить численні недоліки. Навіть багаторічні дискусії, що ведуться серед
фахівців, досі не привели до змін у даній галузі. Тому є надія, що
запровадження обов'язкового загального декларування доходів і майна в
Україні може стати причиною посилення уваги до цих проблем як з боку самих
платників податків, так і з боку законотворців та податківців.
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Найболючішим є питання, що стосується оподаткування доходу, нижчого
за середню заробітну плату. В Податковому кодексі передбачається зменшення
бази оподаткування на суму податкової соціальної пільги. У 2014 році
заробітна плата, до якої застосовується податкова соціальна пільга, за певних
умов, обмежена сумою в 1610 грн. на місяць. При цьому сума, на яку
зменшується оподатковуваний дохід, становить 609 грн. на місяць. У разі
одержання мінімальної заробітної плати (1610 грн. на місяць 2014 р.), при
вирахуванні податкової соціальної пільги після сплати податку на доходи дана
особа одержить дохід, що є нижчим за прожитковий мінімум.
Отже, сьогодні оподаткування мінімальної заробітної плати призводить
до того, що держава вилучає частину доходу, не забезпечуючи навіть
мінімальні потреби людини. Дане питання загострюється, якщо у розрахунки
включити потреби інших членів сім'ї платника податку. Наприклад,
прожитковий мінімум працездатної особи у січні 2014 р. становить 1218 грн. на
місяць, а прожитковий мінімум її дитини віком від 6 до 18 років з 1 січня пo 30
червня 2014 року – 1286 грн. на місяць. Якщо дохід одинокої матері/батька
перевищує 1710 грн. на місяць у 2014 році, податкова соціальна пільга взагалі
не застосовується. Однак очевидно, що дохід даного платника податку не
повинен оподатковуватися податком на доходи, поки він не перевищить
прожитковий мінімум даної сім'ї (з урахуванням суми податку на доходи та
єдиного соціального внеску). Дану проблему можуть полегшити положення
ПКУ, які набувають чинності з 1 січня 2015 року. Однак сам принцип
розрахунку соціальної податкової пільги не дає уявлення про те, чи буде
забезпечена та чи інша сім'я необхідним неоподатковуваним мінімумом після
сплати податку з доходів фізичних осіб. Удосконалення соціальної податкової
пільги повинне відбуватися одночасно з удосконаленням соціальної допомоги,
оскільки сьогодні сукупний дохід значної кількості сімей не досягає
прожиткового мінімуму навіть при одержанні такої державної допомоги [2].
Позитивом в декларуванні доходів фізичних осіб є запровадження
концепції реформи декларування доходів, що передбачає встановлення порога
доходів громадян, обов'язкового до декларування, в розмірі не менш як 120
мінімальних заробітних плат за рік – близько 156 тис. грн. Декларації також
доведеться подавати тим, хто володіє майном вартістю 1 200 мінімальних
зарплат - 1,56 млн. грн.
Незважаючи на те, що загальне декларування доходів громадян поширена практика у світі, яка застосовується в багатьох країнах, зокрема в
Німеччині,Франції, Чехії, США, Канаді, тобто на перший погляд запропоновані
зміни є цілком логічним кроком у розвитку податкової системи країни. Але
якщо за кордоном громадянам та чиновниками притаманна висока податкова
культура, то українські реалії можуть не привезти до очікуваних результатів. За
намірами реформувати систему декларування доходів криється бажання
адміністративними методами наповнити бюджет. Але навряд чи такі плани
надихнуть українців повідомити владу про «зарплату в конвертах» чи інші
доходи, які не декларувалися раніше. За 2013 р., фіз. особи подали лише 655
тис. декларацій, а це не більше 1,5% громадян. Кількість декларацій, поданих
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особами, які отримували дохід з двох джерел, становила 19тис, з іноземних
джерел, - тільки 5 тис., кількість декларацій по орендних доходах - всього
34тис.
Отже, перспективи розроблення в Україні дієвого механізму
декларування доходів працездатного населення цілком реальні, але потрібно
врахувати різноманітні аспекти, а також взяти на озброєння виправдану роками
найкращу практику зарубіжних держав і поєднати її з історією національних
податкових перетворень. На даний момент в Україні назріває запровадження
реформи щодо декларування доходів громадян, а саме щодо:
 стимулювання електронного декларування шляхом
запровадження
додаткових електронних сервісів (кабінет платника податків із цифровим
підписом/без цифрового підпису, ідентифікація через обслуговуючий
банк платника податків, підтвердження подання декларації через СМС,
мобі-сервіс, тощо);
 запровадження обов’язкового електронного декларування для осіб з
високим рівнем майнового стану та доходів (понад 20 млн. з поступовим
зниженням)
 попереднє заповнення декларації в податковому кабінеті платника
податків з використанням даних, наявних у розпорядженні податкових
органів, про суми річного доходу платника податків і його майновий
стан.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ КОНТРОЛЮ СПЛАТИ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ ТА
ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Акцизний податок є одним з найбільш ризикових податків з погляду на
його вплив на формування дохідної частини бюджету, що викликано:
специфікою функціонування підакцизної продукції на ринку, постійними
змінами законодавчої бази та рівня ефективності державного контролю за
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виробництвом та обігом підакцизних товарів, а також будь-який податок
включає елементи, що дозволяють державі впливати на соціально-економічні
процеси.
Останнім часом акцизний податок, перетворюються на основне джерело
бюджетних надходжень в великій кількості країн, зокрема і в Україні.
Зі вступом у дію норм Податкового Кодексу, ставки акцизного податку
на усі групи підакцизних товарів досить часто змінювалися у бік збільшення.
Дані зміни спричинили зростання податкового тиску на населення, можливість
збільшення тіньового обігу, диспропорції між регулюючою і фіскальною
складовою цього податку.
Сьогодні набувають своєї актуальності питання ефективності контролю
за сплатою акцизного податку, виявлення проблем та шляхів їх подолання.
Питання контролю справляння податків досліджувалися в працях таких
вчених як: І. Бачило, Д. Вінницького, М. Кучерявенка, Б. Лазарєва, А.
Соколовської, С. Пепеляєва, Н. Хімічевої та ін.
Метою статті є дослідження проблем контролю сплати акцизного податку
та шляхів їх вирішення.
Виділяють такі проблеми контролю за сплатою акцизного податку:
наявність схем ухилення від сплати акцизного податку; проблема здійснення
контролю за реалізацією тютюнової сировини; ввезення підакцизних товарів
поза митним контролем; наявність тіньового сектору;декларування товарів на
фіктивні фірми; заниження митної вартості імпортованих товарів;переміщення
товарів з фіктивними документами;використання підроблених марок акцизного
податку; часта зміна ставок акцизного податку, що знижує його фіскальну
ефективність [1, с.129].
Вирішення таких проблем дозволить створити більш доступну для
виробника податкову систему, що сприятиме виведенню із тіньової економіки
підприємств та збільшенню економічного стану країни [2,с.253].
Шляхами вирішення проблем контролю за сплатою акцизного податку є:
 запровадження
єдиної
автоматизованої
електронної
системи
моніторингу та контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів, що
дозволить як підвищити ефективність державного контролю, так і дозволить
оцінити реальну картину сучасного стану даного ринку;
удосконалення законодавчої бази зі стягування акцизного податку на
основі вимог Директив Ради ЄС, а також основних положень зарубіжного
досвіду функціонування податку;
 запровадження більш захищених від підробок акцизних марок на
тютюнові та алкогольні вироби;
– збалансування фіскальної та регулюючої складової використання
акцизного податку з лікерогорілчаної та тютюнової продукції [3,c.35].
Слід зазначити що до практичних шляхів удосконалення контролю
справляння акцизного податку також є:
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 запровадження системи контролю за виробництвом спиртовмісних
рідин у безперервному потоці з метою унеможливлення виробництва спирту
під виглядом спиртовмісних рідин;
– удосконалення методів контролю за виробництвом та обігом
підакцизних товарів, а також протидії контрабанді товарів із країн, де нижчий
рівень оподаткування, з метою попередження та викриття тіньового обороту;
встановлення певного граничного розміру, на який можуть змінюватися
ставки оподаткування протягом півріччя;
– збільшення ваги екологічного чинника в практиці акцизного
оподаткування за прикладом більшості країн Європи;
 оптимізація системи оперативного обміну інформацією щодо
зовнішньоекономічних операцій з підакцизною продукцією [4,с.105].
Реалізація зазначених заходів дозволить підвищити фіскальну роль
акцизного податку в державі та створити умови для більш сталого розвитку
підприємств,які є виробниками підакцизної продукції, а також захистити
споживачів від неякісної продукції.
Отже, слід зазначити, що удосконалення процедур державного
регулювання у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів повинно бути
спрямовано на ліквідацію нелегального виробництва та обігу продукції;
подолання контрабанди; мінімізацію загрози здоров’ю населення за рахунок
упровадження державної політики щодо обмеження споживання підакцизної
продукції, шкідливої для здоров’я людини; вилучення з виробництва
низькоякісної сировини і продукції.
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ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД БЮДЖЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ:
СУЧАСНИЙ СТАН
Однією з основних умов вступу України до Європейського Союзу є
підготовка бюджету виключно у програмному форматі. Результати щодо
застосування програмно-цільового методу (ПЦМ) є значним досягненням
країн ЄС в сфері бюджетного планування і вказують на ефективність цього
методу [1, с.156]. Проте в Україні такий метод застосовується поки що у
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вигляді експерименту. Програмно-цільовий метод передбачає якісно новий
підхід до бюджетного процесу, що безпосередньо пов′язує ресурсне
забезпечення бюджетних установ із результатами їхньої діяльності. У цих
умовах формування і використання бюджетних коштів здійснюються у
відповідності з цільовими та завданнями державної політики [2, с.18].
Вже одинадцять років в Україні впроваджується програмно-цільовий
метод складання бюджету. Станом на сьогоднішній день цей метод
успішно реалізовується лишe на державному рівні, а саме при складання
державного бюджету на наступний рік. Що стосується місцевих бюджетів, то з
2008 року триває експеримент по запровадженню ПЦМ на міському рівні, у
якому взяли участь чимало міст та регіонів України, а повний перехід місцевих
бюджетів на даний метод бюджетування має відбуватися у 2014 році.
Проте вже сьогодні існує ряд негативних тенденцій, зумовлених
переходом від традиційного постатейного методу формування бюджету до
програмно-цільового. Саме тому важливим є ретельний аналіз проблемних
питань, що виникають під час застосування ПЦМ при формуванні
місцевих бюджетів та пошук шляхів щодо їх вирішення.
ПЦМ заслуговує на особливу увагу, адже це існуючий механізм
виконання державних цільових програм, кількість яких в Україні щороку
зростає. Але сьогоденна ситуація у процесі бюджетування у нашій країні
свідчить, що бюджетні призначення не завжди є реальними з різних причин,
досить часто не виконуються. Відбувається часткове розпорошення бюджетних
коштів по 600-800 бюджетних програмах [2, c.160]. Мають місце непоодинокі
випадки порушення та ігнорування правових приписів законодавчих та
нормативно-правових актів з питань державних цільових програм, крім
того, бюджетні програми досить часто запроваджуються без реальних
розрахунків і ґрунтовних вимірів для досягнення поставленої мети, без
визначення чітких результатів їх реалізації, а найголовніше, однозначних,
обґрунтованих обсягів і джерел фінансування.
Так, спочатку приймаються рішення щодо затвердження бюджетних
програм, і тільки потім проводиться пошук джерел фінансування. У практиці
виконання бюджетних програм відсутній механізм синхронізації фінансування
за рахунок бюджетних та позабюджетних джерел [4, с.31]. Надмірна
централізація коштів не дає змоги більшості органів місцевого самоврядування
проводити політику повноцінного розпорядження фінансовими ресурсами.
У цілому, реалізація таких програм в Україні пов′язана з низкою
проблем:
по-перше, немає єдиного загальнодержавного стратегічного
документу, що фактично призвело до відсутності довгострокових пріоритетів
державної політики на реалізацію яких мають бути спрямовані цільові
програми; по-друге бюджетні програми не узгоджується з бюджетними
ресурсами; по-третє, оцінка фіскального впливу нових цільових програм не
проводиться належним чином через недостатній рівень відповідних навичок
і
зацікавленості їх
розробників; по-четверте,
нерозвиненість
середньострокового бюджетування не дає змоги врахувати поступову
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реалізацію цільових програм протягом кількох років, що в ряді випадків веде
до часткового їх фінансування (а часто й цілковитої його відсутності).
Сучасна ситуація є наслідком
неефективного управління у сфері
загальноекономічного планування розвитку держави в цілому й управління
бюджетом зокрема, яке, власне, є одним із найефективніших інструментів
регулювання соціально-економічних процесів у країні. Затверджується
багато програм, які відповідають індивідуальним або груповим інтересам, без
прив’язки до загальнодержавної стратегії [5, с. 45].
Для повноцінного застосування програмно-цільового бюджетування в
Україні потрібні системні зміни, а саме:

модернізація
всієї
системи стратегічного
планування
і
програмування державної політики;

вдосконалення методики бюджетування
(в даному випадку
програмно-цільового методу на основі принципу "базового" бюджетування) з
огляду на світовий досвід;

поступове і професійне навчання
сучасних
методик
бюджетування фахівців, що працюють у сфері державних фінансів,
починаючи з рівня політиків, державних службовців, які приймають
управлінські рішення, й закінчуючи фахівцями на місцях і майбутніми
спеціалістами.
Усі запропоновані заходи треба здійснювати поступово, з
урахуванням зарубіжного досвіду реформування державного управління,
важливою складовою того є запровадження сучасних технологій
бюджетування.
У цілому впровадження практики програмно-цільового планування
сприятиме створенню системи ефективного державного управління.
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF LAND ASSESSMENT AT
MARKET VALUE FOR UKRAINIAN ECONOMY
Under conditions of the transition to market economy the impact of market
mechanism to all fields of the national economy including formation of the land
market is being expanded. Ukraine disposes a large amount of land resources
however the lack of cost estimate of this important part of the national wealth, an
imperfection of the land legislation and free-of-charge land basis led to the
ineffective use of them. As before all natural resources were publicly owned and their
turnover was absent, the assessment of market value of resources was not required
and therefore not carried out. Now things are changing. The development of market
relations leads to a need to assess the market value of natural resources and the rights
associated with their use.
The purpose of the work is to determine the main advantages and
disadvantages associated with land assessment at market value on the ground of the
international experience; to substantiate the practicability of replacement the
normative monetary land valuation for assessment at its market value.
Under the current land legislation the normative monetary land valuation is
used in Ukraine. It is based on nonmarket mechanisms of value formation. The
results of mentioned normative monetary land valuation are the basis for levy of land
tax, fixed agricultural tax, rent for land plots of state or municipal property,
determination of the minimum amount of rent for the land share, state duty for barter,
inheritance and donation of land plots [1, p. 72].
Normative monetary land valuation is commonly used in Central and Eastern
Europe where the absence of developed property markets makes it difficult to
determine market value. They are also used in Germany, China, Chile, Kenya, and
Tunisia. A common example of normative monetary land valuation is in the
assessment of agricultural land. In many countries, farm property is assessed per
square meter, with the unit value varying with the location (region, accessibility to
markets), fertility (irrigation, climatic conditions, soil conditions, hilliness), and
sometimes with the crops grown.
Market value assessment used in all the OECD countries and some others,
estimates the value that the market places on individual properties. Market value is
defined as the price that would be struck between a willing buyer and a willing seller
in an arm’s length transaction [3].
Three methods are commonly used to estimate market value [2]:
 the comparable sales approach looks at valid sales of land properties that are
similar to the property being assessed. It is used when the market is active and
similar land properties are being sold;
 the depreciated cost approach values property by estimating the land value as if
it were vacant and adding the cost of replacing the buildings and other
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improvements to that value. This approach is generally used when the property
is relatively new, there are no comparable sales, and the improvements are
relatively unique;
 under the income approach, the assessor estimates the potential gross rental
income the property could produce and deducts operating expenditures. The
resulting annual net operating income is converted to a capital value using a
capitalization rate. This approach is used mainly for properties with actual
rental income.
Land assessment at market value is more foreground than normative monetary
land valuation. Where it is possible to use market value, it is generally regarded as a
better tax base, because the benefits from services received by landowner are more
closely reflected in market value. For example, there are two land plots of the same
size, with similar characteristics, one of which is located next to parks or transit
systems, and the other is next to the plant. According to the land assessment at
market value the price of the first land plot will be higher than the price of the second
one. And in case with normative monetary land valuation these two properties will
have the same value. Therefore land assessment at market value is fairer because the
owner of the land plot located next to the park would pay a higher land tax so doing
land use fee an effective source of budget replenishment [4]. One more advantage of
land assessment at market value is low administrative costs particularly when the
land market is well-developed and operates in full force.
However besides mentioned advantages there are a few disadvantages in land
assessment at market value. First, it is a relatively new scientific and practical
direction of activity in Ukraine which requires the development of terminology and
methodology that will be compatible with the international and European estimation
standards and at the same time will take into account the national specificity which
manifests itself in the legal usage pattern of land resources, the conditions of their
markets formation and the practical application of estimated figures. Secondly,
Ukraine may face the problem of the lack of reliable market information for certain
categories of land due to immaturity of the market or other reasons. Furthermore
there are some difficulties in the urgent evaluation of several properties
simultaneously. Third, unlike the normative monetary valuation, the land assessment
at market value is only valid for a specific date.
Most transition countries continue to apply normative monetary land valuation
however it seems both likely and desirable that these systems will evolve into
something closer to a market value system.
Thus, considering the fact that land resources are one of the main market
segments in competitive business environment, the development of land relations is
impossible without an objective and fair assessment of the land value. The possibility
of land purchase and sale, long-term lease, the necessity of use payment of land
resources require knowledge of the land value accurate assessment of which
promotes proper decision making in the field of land-use management. Besides land
assessment is used for determination of land tax size, losses of agricultural and
forestry production, economic incentives of rational land use and protection, etc.
Therefore, Ukraine's transition to land assessment at market value is appropriate to
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modern conditions, and will promote the growth of tax revenues for the treasury. And
listed disadvantages of this approach will be either kept to a minimum or balanced by
primary benefits.
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КАТЕГОРІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВАМИ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
Інформатизація є характерною та невід’ємною рисою сучасного
суспільства. Спостерігається активна розробка і впровадження в усі сфери
людської діяльності інформаційних технологій і засобів. Так інформація стала
основою сучасного суспільства, предметом та продуктом його діяльності.
Захист ділової, фінансової, технологічної та іншої інформації від
несанкціонованого використання, її зміни чи знищення набуває важливого
значення серед підприємств будівельної галузі в період загострення
конкурентної боротьби та світової фінансової кризи.
Концептуальні та науково-методологічні основи інформаційної безпеки
ще тільки починають розроблятися. В той же час засоби збереження,
використання, передачі інформації змінюються великими темпами і загрози
інформаційній безпеці стають серйознішими і вагомішими. Тому для
здійснення ефективного захисту «інформації» необхідно поділити
«інформаційну безпеку» на категорії згідно яких впроваджувати певні засоби
безпеки інформації.
Інформаційна безпека це такий стан інформації, в якому забезпечується
збереження визначених політикою безпеки властивостей інформації.
З погляду інформаційної безпеки в науковій літературі виділяють 4
основні категорії інформаційної безпеки: конфіденційність, цілісність,
автентичність, апелюємість. Але на нашу думку категорії інформаційної
безпеки мають бути доповнені наступними категоріями: підзвітність та
достовірність. Взаємозв’язок даних категорії
дає змогу всебічно
попереджувати витік інформації з підприємства (рис. 1).
Конфіденційність
властивість
інформації
бути
отриманою
авторизованим користувачем. Цілісність - існування інформації в початковому
вигляді. Автентичність - джерелом інформації є заявлений автор. Апелюємість можливість довести, що автором є саме заявлена особа. Підзвітність фіксування діяльність користувачів, використання ними пасивних об‘єктів.
Достовірність - ступінь об'єктивного, точного відображення подій, фактів, що
мали місце.
Порушення категорії конфіденційність призведе до розкрадання або
розкриття інформації. Порушення категорії цілісність ініціює фальсифікацією
повідомлення. Порушення категорії апелюємість призводить до відмови самим
автором від його попередньої заяви як автора конкретної інформації [1-2].
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категорії інформаційної безпеки
конфіденційніст
достовірність

цілісність
автентичність

підзвітність

апелюємість

Рис. 1. Категорії інформаційної безпеки
Для ефективного використання та захисту інформації вона має бути
систематизована та пов’язана між собою. Як система управління інформаційна
система, тісно пов’язується з системами збереження, видачі та обміну
інформації в процесі управління. Інформаційні системи на підприємстві
необхідні для організації інформації, та ефективного управління всіма
ресурсами, створення інформаційного та технічного середовища для управління
діяльністю на підприємстві. Для цього будь-яка інформаційна система має
відповідати наступним категоріям: надійність, точність, контроль доступу,
контрольованість, контроль ідентифікації, стійкість до умисних збоїв [3-5].
Таким чином, з урахуванням визначених категорій інформаційна безпека
організації це цілеспрямована діяльність її органів та посадових осіб з
використанням дозволених сил і засобів по досягненню стану захищеності
інформаційного середовища організації, що забезпечує її нормальне
функціонування і динамічний розвиток.
Також, система заходів забезпечення безпеки підприємства має включати
сукупність державно-правових, адміністративних, режимних заходів, організацію попереджувально-профілактичної роботи з персоналом, фізичну охорону
об’єктів і працівників підприємства, впровадження технічних засобів захисту
від промислового і комерційного шпигунства.
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Чередниченко О.Ю.
к.е.н., доцент
Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків
ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПІСЛЯ
РЕФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ
Серед великої кількості завдань, які необхідно розв'язувати
залізничниками в сучасних умовах – є проблема модернізація об’єктів
транспортної інфраструктури, забезпечення умов безпеки пасажирів та
працівників залізничників відповідно до світових стандартів (сучасна
залізнична транспортна система України загального користування сягає 30,3
тис. кілометрів колії) [1]. Рішення вказаних завдань пропонуться здійснювати
реформованій залізничній господарській структурі – ПАТ «Українські залізці».
З початком експлуатації перших залізничних ліній з'явилася необхідність мати
відповідну інфраструктуру, в тому числі, для забезпечення безперебійного
керування залізницею в особливих умовах (військові дії, техногенні аварії та
катастрофи тощо). В подальшому, науково-технічний прогрес не тільки значно
збільшив можливості виробництва, але приніс із собою техногенну та
екологічну небезпеки для людини і навколишнього середовища.
В 1998 р. постановою Кабінету Міністрів України № 1198 затверджено
Положення про Єдину державну систему запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації (НС) техногенного й природного характеру (ЄДС НС), яка
мала завдання щодо запобігання і реагування НС мирного часу. Структура ЄДС
НС попередження і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і
природного характеру виглядає наступним чином:
 на регіональному рівні — Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації,
уповноважені органи з питань надзвичайних ситуацій та цивільного
захисту населення Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій;
 на місцевому рівні — районні державні адміністрації і виконавчі органи
рад, уповноважені органи з питань надзвичайних ситуацій та цивільного
захисту населення;
 на об'єктовому рівні — структурні підрозділи підприємств, установ та
організацій або спеціально призначені особи з питань надзвичайних
ситуацій [2].
До вказаного, третього рівня ЄДС НС належать і підприємства 6-ти
залізниць України, як единого загальнодержавного транспортного комплексу.
Одним з основних способів захисту на випадок надзвичайних ситуацій є
укриття людей в захисних спорудах (ЗС) від наслідків аварій (катастроф),
стихійних лих, а також від уражаючих факторів зброї масового знищення та
звичайних засобів нападу, дії вторинних уражаючих факторів [3].
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На залізницях України роботу щодо захисту в захисних спорудах на
випадок надзвичайних ситуацій в укриттях працівників та населення
організовує Спеціальна служба, а самі і об’єкти вказаної категорії знаходяться
на балансі структурних підпрємств та установ залізниці [4]. Враховуючи
призначення вказаних споруд, вимоги законодавчих і нормативних актів, ці
об’єкти не можна вносити до статутного капіталу акціонерного товариства.
Відповідно до протоколів засідань Робочої комісії з реформування залізничного
транспорту України передбачається, що об’єкти цивільного захисту буде
включено до 3 категорії активів транспортної інфраструктури, що
унеможливлює їх передачу приватному інвестору. На теперішній час,
остаточного рішення щодо подальшого функціонування вказаних об’єктів не
прийнято. Більшість таких об’єктів знаходиться на балансі служб будівельноексплуатаційних споруд, вагонної, локомотивної служб залізниць, які в першу
чергу можуть бути акціоновані та запропоновані приватним інвесторам (як
правило ці об’єкти розташовані під виробничими приміщеннями, яки перейдуть
до компаній інвесторів). На вимогу положень «Інструкції щодо утримання
захисних споруд цивільної оборони в мирний час» №653 від 09.10. 2006р.
споруди повинні утримуватися на балансі підприємств, зберігатися та
підтримуватися в робочому стані. В той же час, приватному інестору є
економічно не доцільним утримування вказаної категорії об’єктів.
Ще одним проблемним питанням є збереження системі режимних заходів
на вказаних об’єктах та захисту службової інформації щодо порядку і
організації їх функціонування. Вказане питання набере актуальності саме після
проведення заходів з реорганізації галузі, коли до службової інформації щодо
фукціонування вищенаведеної категорії об’єкті зможуть мати доступ особи, що
не входять до кола працівників залізниці. Для вирішення вказаної проблеми,
необхідно опрацювати питання доступу до них задля обслуговування та
використання за призначенням згідно з вимогами діючих нормативів. Також,
треба вирішити і питання постіно діючої, так званої, ситеми захисту від
інсайдерів. Це дозволть недопустити руйнування системи цивільного захисту
працівників та пасажирів на залізничному транспорті, як важливої складової
державної системи попередження і реагування на надзвичайні ситуації
техногенного і природного характеру, а також збереже керованість залізницею
в надзвичайних ситуаціях.
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СЕКЦІЯ 8. Математичні методи в економіці
Поладова Г.А.
доктор философии по экономике, ст. преподаватель
Азербайджанский Институт Туризма, г. Баку, Азербайджан
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Выработка стратегий повышения экономической эффективности
разработки нефтяных месторождений и прежде всего, основного
технологического показателя – коэффициента конечной нефтеотдачи пласта,
предусматривает достаточно четкое уяснение, по крайней мере основных
аспектов механизма изменения этих показателей под влиянием природных и
технологических параметров разработки. В течение длительного времени эта
проблема находится в центре внимания нефтяников и ей посвящено
значительное число исследований, различающихся по постановке, условиям и
методом проведения.
Были собраны и систематизированы литературные данные по изучению
механизма нефтеотдачи пластов, опубликованные после 1950 года. Всего было
рассмотрено более 100 работ авторов.
На первом этапе анализа была сделана попытка выявления обобщенного
мнения авторов рассмотренных работ по всему комплексу представленных в
них факторов.
В соответствии с характером и сутью этих факторов они были
объединены в более широкие группы, в результате чего были выделены 11
групп природных и технологических факторов разработки.
Приняв авторов работ в качестве экспертов для формализации и
обработки полученного материала были применены методы экспертных
оценок, позволяющих выявить коллективное мнение специалистов по той или
иной проблеме.
В соответствие с выводами рассмотренных работ, факторы были
проранжированы, после чего был рассчитан коэффициент конкордации W,
характеризующий
степень
согласованности
результатов
различных
исследователей. Расчеты дали чрезвычайно низкое значение коэффициента W
(0, 10), свидетельствующего о малой согласованности результатов и
следовательно, отсутствии общего мнения о преобладающем влияние какихлибо из рассмотренных факторов на коэффициент нефтеотдачи.
На втором этапе экспертного анализа были рассмотрены лишь отдельные
факторы, упоминавшиеся авторами работ наиболее часто. Среди них оказались:
коллекторские свойства пород, темп отбора жидкости, свойства пластовых
жидкостей, термодинамические условия в пласте.
Стратегия исследователя в подобных ситуациях заключается в
психофизическом подборе влияющих факторов. Практические применение для
оценки коэффициента конечной нефтеотдачи определяется с помощью
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обобщенной функции желательности. По систематизированным таким образом
данным для каждого из рассматриваемых факторов была рассчитана средняя
величина степени влияния, числовые и лингвистические значения которые
приводятся в табл. 1.
Таблица 1
Результаты анализа влияния факторов на нефтеотдачу
Факторы
Коллекторские свойства пород
Темп отбора жидкости
Свойство пластовых жидкостей
Термодинамические условия в пласте

Степени влияния
Значительно (0,85)
Существенно (0,66)
Существенно (0,67)
Заметно (0,58)

Рейтинг
1250
1200
1120
1180

Вместе с тем приведенный анализ не позволил учесть ряд достаточно
важных аспектов рассмотренной проблемы, например, различие перечней
факторов, сравниваемых в разных работах, состояния на момент исследования
представлений о степени влияния фактора, динамику этих представлений и т.д.
В связи с этим на заключительной стадии анализа исходная экспертная
информация было обработана с применением системы коэффициентов проф.
А.Эло (т.н. рейтингов).
При этом по результатам каждой из работ новое (i-е) значение рейтинга iое фактора Rij рассчитывалось по выражению:
Rij = Rij-1  K (No  Nu),
(1)
i
где R j-1 - исходный рейтинг фактора;
Nu - истинное количество «очков», полученное фактором в данном
исследовании;
No - ожидаемое количество очков;
K - весовой коэффициент, определяемый значимостью рассматриваемого
фактора (принимается 25).
Рассчитанные по приведенной формуле конечные значения рейтингов
факторов представлены в табл. 1.
Сравнение анализируемых факторов позволяет заключить, что наиболее
влияющими на коэффициент нефтеотдачи следует считать коллекторское
свойство пород, темп отбора жидкости, далее согласно рейтингу, следует
термодинамические условия, в пласте и свойства пластовых жидкостей.
Привлечение двух статистических методов позволило различными
способами решить поставленную задачу и рассмотреть ее с двух точек зрения.
Следует отметить, что описанная методика может применяться и в
условиях неполноты информации и в этом случае удается получить решение,
близкое к наилучшему «компромиссному».
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ПРИ РОЗРОБЦІ
СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ
На сьогодні у світовій науці сформувався ряд нових концепцій
прикладної інформатики і наукометрії щодо збереження, обробки і аналізу
інформації, які дозволяють за рахунок розширення використання
формалізованих методів аналізу даних забезпечити більш високу достовірність
і оперативність технологічного прогнозування.
Серед них слід зазначити:
 концепцію інформаційних сховищ (data warehouse), оперативної аналітичної
обробки даних (on-line analytical processing, OLAP, MOLAP);
 технології інтелектуального аналізу даних (data mining), виділення знань
із баз даних (knowledge discovery);
 концепції відкритих інновацій (open innovation) і «технологічної
розвідки» (technology scanning/scan, technology sourcing, technology
scouting);
 методи когнітивної графіки і візуалізації інформації (knowledge
visualizing, mapping scientific frontiers), аналіз веб-цитування (mining a
web citation databases).
Узагальнюючою концепцією інформаційної підготовки і прийняття
управлінських рішень із застосуванням зазначених вище підходів,
використанням сучасних інструментальних засобів і спеціалізованих пакетів
прикладних комп’ютерних програм виступає методологія типу «ситуаційний
центр» (situation center/centre).
Теоретичні дослідження і прикладні розробки в цій галузі активно
здійснюються в наукових центрах багатьох країн світу, особливо у США,
Канаді, Німеччині. Франції, Китаї і Тайвані, Великобританії, Іспанії, Італії,
Японії; розгортаються у Фінляндії, Індії, Австралії, Росії, Польщі, Білорусі та в
інших державах.
Ситуаційні центри (СЦ) в контексті прийняття стратегічних рішень
можна розуміти як сукупність програмно-технічних засобів, науковоматематичних методів та інженерних рішень для автоматизації процесів
відображення, моделювання, аналізу ситуацій та управління організаційними
системами [1].
Зокрема, серед етапів Дельфі-опитування можна автоматизувати процес
підбору групи експертів нижнього рівня, процес анкетування та колективного
редагування анкет між турами опитувань групою експертів верхнього рівня, а
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також генерація результатів опитувань всіх турів дослідження, включаючи
кінцеві результати дослідження.
Центральну роль для автоматизації таких досліджень відіграє сервер СЦ,
який забезпечує як процедуру web-анкетування експертів нижчого рівня, так і
роботу малої групи в межах СЦ.
Можна виділити низку переваг у використанні Ситуаційного центру з
іншими системами для підтримки прийняття рішень (СППР): СЦ спрямовані на
збільшення обсягу інформації з проблеми, що розглядається; дозволяють
використовувати знання, які не формалізуються, зокрема інтуїцію та досвід;
дозволяють отримати конкретну інформацію, яка є недостатньою на даний
момент; породжують альтернативні варіанти рішень, які можна порівняти; СЦ
об’єднують зусилля цілого колективу, створюючи відповідний синергетичний
ефект.
Значні наукові досягнення в цій галузі мають: Національний технічний
університет «КПІ», Державний університет інформатики і штучного інтелекту
(Донецьк),
Харківський
національний
університет
радіоелектроніки,
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського; Інститут проблем
математичних машин та систем, Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова,
Інститут проблем реєстрації інформації, Інститут програмних систем; Міжнародний науково-учбовий центр інформаційних систем і технологій НАН
України і МОН України, Донецький державний інститут штучного інтелекту та
ряд інших вищих учбових закладів і наукових установ [2].
В Україні кризовий стан в галузі наукової та науково-технічної діяльності, як і в економіці в цілому, потребує негайної організації загальнодержавної системи науко метричного підходу (НМ). Стихійними оцінками
становища та розрізненими прогнозами трендів трансформації науки, що
відбуваються зараз, вже не обійтись. Ефективність НМ як вихідної інформації
для прийняття оптимальних управлінських рішень, що стосуються внутрішніх
аспектів функціонування наукових систем і зовнішнього, регулюючого впливу
на них, вирішальним чином залежить від науково-методологічної
обґрунтованості НМ. Очевидно тому, одним із пріоритетних напрямів сучасних
наукометричних досліджень стає теоретична розробка та прикладна адаптація
методологічних і методичних основ наукометрії. Проте, комплексні системні
роботи в цьому напрямі поки що явно недостатні.
Системні спостереження, виміри, аналіз і прогнозування, що виконуються
в рамках програм НМ розвитку процесів в сфері наукової діяльності
суспільства орієнтовані на оцінку стану, виявлення механізмів та трендів цих
процесів. Інформація, що отримується в результаті НМ, призначена для
розробки прийняття управлінських рішень, необхідних для забезпечення
наукового та технічного прогресу і в підсумковому рахунку — сталого
розвитку економіки та соціальної сфери держави. Реалізація цих рішень по суті
є верифікацією вихідного прогнозу та одночасно початковим етапом нового
циклу НМ [2].
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В загальнонаціональному масштабі стратегія НМ, і особливо створення та
функціонування загальнодержавної системи НМ, повинна спиратися на
достатньо повну та системну нормативно-правову базу. Однак аналіз її
свідчить, що чинні законодавчі та нормативні акти в сфері науки та науковотехнічної діяльності поки містять лише окремі елементи, які в тій чи іншій мірі
мають відношення до технології НМ. Визначення пріоритетних напрямів
розвитку науки і техніки та створення довгострокових програм інноваційного
розвитку економіки України мають здійснюватися на основі відбору нових,
щойно «згенерованих» наукових ідей (наукових напрямів), прогнозування їх
розвитку, оцінки їх технологічного потенціалу та передбачення перспектив
його реалізації. Розробка відповідної методології та її апробація у вирішенні
цих завдань мають вестися вже зараз, паралельно із розробкою методології і її
застосуванням
для
технологічного
прогнозування
при
створенні
короткострокових програм інноваційного розвитку.
Методологічне забезпечення вирішення таких завдань має спиратися на
системний підхід. Багатофакторність і недостатня визначеність, зокрема,
категоріальна й інформаційна, системи нових наукових напрямів як об’єкту
дослідження потребує поєднання методів кількісного аналізу і методів якісного
аналізу.
Реалізація такого підходу передбачає вирішення наступних основних
наукових та методологічних завдань: аналіз структури і функцій існуючої в
Україні системи визначення наукових пріоритетів і результатів
фундаментальних досліджень світового рівня та їх державної підтримки; аналіз
формування наукометричних індикаторів та застосування наукометричних
методів для вивчення тенденцій розвитку і перспектив технологічної реалізації
результатів фундаментальних досліджень; вивчення вітчизняного й
закордонного
досвіду
формування
систем
моніторингу
у
сфері
фундаментальних досліджень; аналіз світового досвіду застосування
методології якісного аналізу, зокрема методу Дельфі, для оцінки стану і
тенденцій розвитку фундаментальних досліджень, визначення їх рівня,
формування пріоритетів і відбору результатів фундаментальних досліджень для
здійснення прикладних досліджень і інноваційних проектів; аналіз, оцінка та
прогнозування змін напрямів і рівня фундаментальних досліджень в окремих
галузях науки і технологій в Україні у порівнянні з світовими тенденціями;
розробка науково-методологічних аспектів застосування foresight- підходу в
сфері державного управління розвитком фундаментальної науки; розробка
адекватних до сучасних потреб принципів і методів визначення рівня
пріоритетності та перспектив розвитку фундаментальних досліджень в Україні;
апробація розроблених методологічних принципів і методик в галузі
фундаментальних досліджень з проблем окремих наук; розробка напрямів
удосконалення організаційного, інформаційного, ресурсного, правового та
іншого забезпечення розвитку фундаментальних наук в Україні [2].
Таким чином, розробка державних стратегічних документів потребує
впровадження у практику державної управлінської діяльності сучасних методів
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прогнозування та передбачення, зокрема форсайт-дослідження, а також методів
бібліометричного, вебометричного та наукометричного аналізу інформаційних
потоків.
Пріоритети форсайту є орієнтирами для всього суспільства, показують
найбільш актуальні науково-технічні та соціально-економічні перспективні
проблеми, вирішення яких є необхідним для побудови суспільства, яке
ґрунтується на знаннях. Цей метод може бути використаний в Україні для
розробки пріоритетів державного фінансування нових напрямів НДЦКР, а
також при налагодженні контактів державного сектору, приватного бізнесу та
суспільства в цілому, в розвитку культури співробітництва у виробленні
принципових рішень про шляхи інноваційного розвитку країни, розробці
стратегій розвитку.
На сьогодні однією з головних умов успішного використання розглянутих
методів є готовність суспільства думати про довгострокові перспективи
розвитку країни, а не короткострокові результати.
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ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ И ЯПОНИИ
Развитие туризма в значительной мере зависит от заинтересованности
государства в создании условий для успешного функционирования данного
вида хозяйственной деятельности. Для Украины, находящейся в постоянном
поиске рациональной системы государственного регулирования в сфере
туризма, особенно ценен опыт других стран, которые прилагают определенные
усилия для устойчивого развития туризма по отношению к другим отраслям
экономики.
Япония стартовала как рынок международного туризма в 1964 году, когда
парламентом страны был введен в действие Закон «О туризме», определивший
основные цели: с одной стороны, осуществить привлечение иностранных
туристов, а с другой стороны, – поддержать стремление японцев узнать мир.
Выход на мировой туристический рынок Украины в качестве самостоятельного
государства состоялся позже – в 1991 году. Нормативно-правовые основы
развития туризма в этой стране были заложены в 1995 году в связи с принятием
базового закона.
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Данные об основных показателях развития международного туризма в Украине
и Японии за ряд лет представлены в таблице 1, созданной по информации
Всемирной туристической организации (ЮНВТО) [1]. За период 2000-2012
годов Украина переместилась в рейтинге стран мира по количеству прибытий
иностранных туристов с 23 на 14 место, а Япония – с 35 на 33. Однако следует
отметить, что в данных странах применяются разные системы учета
въездного туристопотока. Так, например, Япония
подает сведения в
ЮНВТО о международных туристических прибытиях на границу, включая
однодневных посетителей (VF). Украина же, судя по идентификатору TF,
отчитывается только об иностранных туристах. Однако на основании
исследований, проведенных ранее [2], можно утверждать, что в объемы
въездного туристопотока Украины включены данные не только об иностранных
туристах и однодневных посетителях, но и о тех категориях людей, мотивация
пересечения границы которыми не носит туристического характера, например:
дипломатическая цель поездки, трудоустройство, иммиграция и др.
Таблица 1
Рейтинг Украины и Японии в структуре мирового туристического рынка
по основным показателям развития международного туризма
млн.
место
$млрд
место
$млрд
место

2000
6,4
23
0,4
50
0,5
50

Украина
2005
17,6
13
3,1
46
2,8
43

$млрд

- 0,1

+ 0,3

- 0,3

- 28,5

- 20,7

- 13,3

$

63

176

209

708

985

1738

Показатели
Количество прибытий
иностранных туристов
Доходы от въездного
туризма
Расходы на выездной
туризм
Сальдо туристичес-кого
баланса
Средний доход от 1 тур.
прибытия

2012
23,0
14
4,8
47
5,1
39

2000
4,8
35
3,4
32
31,9
4

Япония
2005
6,7
31
6,6
27
27,3
5

2012
8,4
33
14,6
20
27,9
8

Косвенным подтверждением неправильности учета иностранного
туристопотока в Украине являются данные, представленные в таблице 1,
которые характеризуют незначительное место Украины в структуре мировых
доходов и расходов от туристической деятельности. Так, по доходам от
иностранного туризма Украина находится на 47 месте в мире, а Япония,
которая принимает в 2,7 раза меньше туристов, переместилась с 32 на 20 место
в течение последних 12 лет. Средние доходы от одного иностранного туриста
также очень отличаются в рассматриваемых странах – 209 $ в Украине и 1738 $
в Японии по итогам 2012 года.
Следует отметить, что в Украине разница между доходами и расходами
на международный туризм находится около нуля, однако в настоящее время
данный туристический рынок может перейти в разряд эмиссивных
(направляющих). Япония же на протяжении многих лет входит в десятку странлидеров по расходам на выездной туризм и имеет пассивное сальдо
туристического баланса. Однако благодаря активизации государственной
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политики в области развития иностранного и внутреннего туризма этой стране
удалось
значительно
уменьшить
отрицательное
значение
сальдо
туристического баланса – более чем в 2 раза за 2000-2012 годы.
Государственное регулирование сферы туризма в Японии возложено на
Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма, в рамках
которого действует Японское агентство по туризму (JТА), выполняющее
функции национальной туристической администрации Японии с 2008 года.
Стратегическими задачами JТА являются следующие:
 реализация национальной программы содействия развитию туризма;
 ведение переговоров с правительствами иностранных держав о
расширении обмена туристами;
 координация деятельности государственных органов и представителей
частного бизнеса для создания мощной индустрии туризма;
 создание конкурентоспособных, привлекательных для туристов
дестинаций на территории Японии;
 модернизация индустрии туризма в соответствии с требованиями
путешественников;
 внедрение программ подготовки, обучення и повышения квалификации
кадров для индустрии туризма;
 всемерное содействие развитию человеческих ресурсов для их
использования в сфере туризма;
 внедрение мер по обеспечению безопасности путешествий для японских
и иностранных туристов [3].
В Украине государственным регулированием туристической отрасли
занимается министерство инфраструктуры, в рамках которого действует
созданное в 2011 году Государственное агентство по туризму и курортам
(ДАУТК).
Стратегическими задачами ДАУТК являются следующие:
 реализация государственной политики в сфере туризма;
 принятие участия в деятельности международных организаций;
 обеспечение связи с органами власти, органами местного
самоуправления, общественностью и средствами массовой информации;
 подготовка и распространение информации об Украине и ее
туристических возможностях на международном и внутреннем туристических
рынках;
 выдача различных разрешительных документов (лицензий на
осуществление туроператорской деятельности, сертификатов на получение
определенной категории средствами размещения, разрешений на туристическое
сопровождение), ведение соответствующих реестров и др. [4].
В Украине и Японии, согласно основным задачам национальных
туристических администраций данных стран, осуществляется бюджетное
финансирование
различных программ,
направленных
на развитие
туристической деятельности.
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Основные программы развития туризма в Японии, финансирование
которых осуществляется за счет средств государственного бюджета:
 9,48 млрд. йен (68,1 млн. €) – на привлечение в страну 30 млн.
иностранных туристов в долгосрочной перспективе и 15 млн. – в ближайшем
будущем. При этом широкомасштабная рекламная кампания должна быть
направлена, прежде всего, на Китай и другие восточноазиатские государства,
которые рассматриваются японским правительством в качестве перспективных
туристических рынков. Также необходимо совершенствовать внутреннюю
инфраструктуру для развития делового туризма.
 640 млн. йен (4,6 млн. €) – на развитие туризма в отдельных регионах. JТА
должно способствовать созданию специальных туристических зон, в которых
туристы смогут оставаться на длительный период времени.
 330 млн. йен (2,4 млн. €) – на развитие статистических наблюдений и
аналитических исследований в сфере туризма Японии для выявления резервов
увеличения доходов от обслуживания иностранных и внутренних туристов [3].
В Украине средства из государственного бюджета, выделяемые на
развитие туризма, распределяются следующим образом:
 4,458 млн. грн. (0,3 млн. €) – на руководство и управление в сфере
туризма и курортов, в том числе: 3,023 млн. грн. на оплату труда сотрудников
ДАУТК и 0,128 тыс. грн. – на оплату коммунальных платежей.
 10,968 млн. грн. (0,8 млн. €) – на финансовую поддержку развития
туризма, создание условий для безопасности туристов, для развития
туристической инфраструктуры международных транспортных коридоров и
магистралей в Украине [5].
Таким образом, Япония тратит в 68 раз больше средств из
государственного бюджета на финансирование развития туризма, чем Украина,
что позволило этой стране сократить в разы отрицательное сальдо
туристического баланса. Украина же выделяет на развитие туризма всего лишь
0,003% от общей суммы расходов госбюджета, что существенно ограничивает
ее возможности в развитии туризма, в том числе иностранного.
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЮ
СФЕРОЮ
Активний характер сучасного державного управління в соціокультурній
сфері повинен передбачати не тільки реалізацію різних напрямів впливу на цю
сферу, але й інший характер її формування та запровадження, а саме цілеспрямований вплив на її суб’єктів з урахуванням системи мотивів,
інтересів, стимулів. У зв’язку з цим виникає проблема наукового обґрунтування
таких важелів державної політики, які забезпечили б дійсно радикальний
характер зрушень у сфері культури.
Здійснювані методи і форми сучасного державного управління у сфері
культури соціальної політики є похідними від рівня економічного розвитку
країни, конкретної фази економічного циклу, розвиненості ринкових
інфраструктур та рівня освіти. Різноманітність використовуваних методів
культурно – просвітницької роботи зумовлена, в першу чергу, відмінностями у
способах взаємодії основних господарюючих суб’єктів (закладів культури)
щодо реалізації своїх інтересів. Узагальнюючи існуючий досвід, можна
виділити такі загальні риси, притаманні переважній більшості країн світу,
стосовно вдосконалення і розвитку самих методів регулювання розвитку
культури. Найважливішою серед них є посилення комплексного характеру
основних методів державного управління
у сфері культури, прагнення
державних органів управління досягти єдності цілей і завдань; основою її
формування виступає органічна єдність заходів законодавчого, економічного,
соціального, адміністративного, організаційного характеру.
Соціально значимими та пріоритетними є напрями і конкретні заходи
активної політики по розвитку культурно – просвітницького комплексу заходів,
спрямованих на створення нових творчих видів по розвитку національних
традицій, ремесел, організаційно – просвітницької роботи, організацію
професійної підготовки та перепідготовки кадрів, громадських заходів,
сприяння розвитку культури тощо. Арсенал сучасного державного управління
в сфері культури повинен збагатитися принципово новими соціальноекономічними важелями, зорієнтованими на вирішення таких складних завдань
як зменшення зовнішнього впливу на сферу культури та зростання загально
національного рівня культури населення у сферах продуктивної діяльності,
підтримка і сприяння соціальній адаптації проблемних категорій молоді,
звуження сфери негативного впливу західних інформаційних технологій,
зростання можливостей для реалізації культурного потенціалу населення.
У наших дослідженнях змістовно розглядається соціально-культурний
комплекс як полі структурне утворення, сукупність ресурсів і об’єктів, що
здійснюють культурно-просвітницькі заходи на державному, регіональному та
локальному (місцевому) рівнях.
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В економічно розвинутих країнах світу активно стимулюється соціальна
активність різних категорій працездатного населення у напрямку реалізації
культурно – просвітницьких заходів з усуненням будь-яких перешкод на цьому
шляху. Поряд з цим формуються сприятливі умови для створення нових видів
заходів у сфері культури на локальному та державному рівнях, що потребує
значних видатків, які досягають у переважній більшості країн з ринковою
системою господарювання до 3 % валового внутрішнього продукту.
В цілому еволюція сучасних методів державної соціальної політики у
розвинутих країнах світу відбувається у напрямі зростання їх гнучкості,
зміщенні акцентів з регламентуючих та обмежуючих заходів - на стимулюючі;
з впливу на кількісні параметри соціально - культурної сфери – до впливу
переважно на її якісні характеристики. Найбільш активним стимулюючим
агентом стає підприємництво, яке в межах встановлених державою соціальноекономічних пріоритетів та з урахуванням власних інтересів, істотно впливає на
такі соціальні параметри, як умови фінансування заходів, формування доходів
від успішної їх реалізації, забезпечення освітньо – просвітницького зростання.
Ці напрями трансформації методів сучасної соціальної політики повинні бути
критично осмислені, а їх позитивні моменти знайти втілення в сучасній
соціальній політиці України. На відміну від світової практики формування
сучасної соціальної політики відбувається в Україні емпіричним шляхом, тобто
через їх пристосування до економічної ситуації, що склалася.
Багатофакторна зумовленість методів державного регулювання розвитку
культури доводить необхідність їх класифікації з урахуванням як напрямів
цієї політики, так і специфіки використовуваних нею економічних важелів. В
основу такої класифікації доцільно покласти ознаки як об’єкта регулювання,
так і специфічні ознаки засобів, за допомогою яких здійснюється регулюючий
та координуючий вплив на соціально - культурний розвиток.
Оцінка сучасної практики правового регулювання соціально - культурних
відносин дає підстави для висновку про посилення колективно-договірних
засад та поступове налагодження взаємодії усіх суб’єктів в питаннях
стимулювання соціально-культурного розвитку, формування та реалізації
державної політики розвитку сфери культури,
перехід від періодичної
співпраці – до постійної. Однак одним з основних недоліків створюваного
нормативно-правового поля залишається відсутність системності.
Принципово важливим у формуванні цього блоку методів є те, що
основні фінансово-кредитні важелі повинні сприяти пропорційності між
попитом і пропозицією відповідного ринку послуг. За сучасної економічної
ситуації зростає значимість структурно-інвестиційних методів впливу на
основні характеристики і пропорції культурного розвитку - саме через вибір
пріоритетів інвестиційного характеру повинно відбуватися непряме
регулювання основних соціально - культурних параметрів. Необхідно
підкреслити, що за будь-якої економічної ситуації власне інвестиційний клімат
у сфері культури та рівень інвестиційної активності суб’єктів господарювання
визначає інтенсивність процесів оновлення
техніко-технологічної бази
соціально - культурного розвитку, насамперед, сформованої системи
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культурних уподобань. Під час економічної кризи внаслідок значного
скорочення обсягів інвестицій відбувається деградація системи пріоритетів у
соціально - культурній сфері, зростає спрацювання європейських практик,
погіршуються стереотипи.
По суті організаційно-економічні методи є тією ланкою, що з’єднує і
забезпечує взаємодію усіх суб’єктів соціально - культурного розвитку з єдиною
метою – досягнення збалансованості національної системи у сфері культури.
Між основними суб’єктами нерідко виникають певні суперечності, розв’язання
яких потребує активного втручання з боку органів державного управління;
нерозвиненість цієї складової зумовлює домінування стихійних процесів та
недостатню урегульованість процесів обігу та забезпечення якості культурно –
просвітницьких заходів.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КОРУПЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ВЛАСНОСТІ У
КРАЇНАХ ЄС
Корупція спричиняє зменшення прозорості і передбачуваності
національної системи прав власності, яка є ключовим фактором для розвитку
ринкових відносин. Причому система прав власності включає не лише
законодавчий захист майнових прав, а й інші складові інституційного
середовища, у якому опиняється економічний агент: національна нормативна
база, виконавчі та судові інституції, професійні спілки, національна система
соціального захисту, організації з захисту навколишнього середовища тощо [1].
Особливе місце серед факторів прийняття рішень економічним агентом посідає
не просто наявність, а відповідність нормативної бази розвиткові економічної
системи (визначеність процедур банкрутства, понять авторських прав та
інтелектуальної власності тощо). Ключовим каналом впливу корупції на
систему прав власності є негласний дозвіл на прийняття дискреційних рішень
уповноваженими особами при захисті майнових прав.

Рис. 1. Динаміка індексу захисту прав власності
(1 – найслабший захист, 7 – найсильніший захист)
Джерело: побудовано автором на основі [3, р. 410; 4, р. 388; 5, р. 390; 6 р. 366; 7 р.
346; 8 р. 364].
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Як бачимо з рис. 1, країни ЄС-15 мають у цілому високий рівень захисту
прав власності. Однак протягом останніх семи років цей показник знижується.
Це можна пояснити як загальносвітовою тенденцією, так і факторами,
спричиненими міжнародною економічною інтеграцією в рамках ЄС. Зокрема
інтеграція спричиняє зараження корупційними практиками, що переймаються
від нових країн-членів. Чотири країни ЄС-15 (Італія, Греція, Іспанія та
Португалія) мають традиційно низький рівень захисту прав власності (нижче 5),
а також порівняно високий рівень корупції. І тривалий період членства у ЄС не
спричинив поліпшення зазначених показників. Країни ЄС-13 відзначаються
помітно слабшим захистом прав власності. Зокрема всі країни, крім Естонії,
Мальти та Кіпру (за винятком 2012-2013 рр.), мають захист прав власності
нижче 5. Членство у ЄС не стало для них безумовним стимулом для
поліпшення захисту прав власності. Коливання індексу захисту прав власності
у цих країнах зумовлюється здебільшого внутрішніми факторами та загальними
економічними тенденціями.
Як бачимо з рис. 2, прослідковується чіткий зв'язок між корупцією та
захистом прав власності: країни з кращим захистом прав власності мають
менший рівень корупції.

Рис. 2. Зв'язок індексів сприйняття корупції та захисту прав власності, 2013 р.
Джерело: побудовано автором на основі [2; 3, р. 410; 4, р. 388; 5, р. 390; 6 р. 366; 7 р.
346; 8 р. 364]
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Однак виявлення такої залежності не дозволяє однозначно визначити її
напрям. Тобто і корупція і захист прав власності можуть одночасно виступати і
причиною , і наслідком.
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