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СЕКЦІЯ 1. Економіка і управління національним господарством
Бєлікова Н. В.
к.е.н., докторант,
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України,
м. Харків
ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНІХ ПРІОРИТЕТІВ
РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ ПОСИЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ
ПРОЦЕСІВ У СВІТІ
У період реформ першочергове значення для України набувають
проблеми вибору стратегічних напрямів зовнішньої орієнтації, зокрема вибір
інтеграційного об’єднання, до якого доцільно приєднуватися з метою
стимулювання соціально-економічного зростання. На сучасному етапі
розвитку, в умовах прискорення процесів глобалізації, матеріальне втілення
конкурентні переваги країни знаходять в реальній економічній інтеграції за
рахунок міждержавних угод і об’єднань. Це супроводжується прискореним
розвитком міжнародної торгівлі; формуванням нових економічних зв’язків;
виникненням змін в системі міжнародного поділу праці при одночасному
поширенні наукомістких технологій.
Відповідних змін під впливом інтеграції зазнає й інфраструктура, зокрема
система транспорту й комунікацій, банківська система, тощо.
Під впливом інтеграції відбувається зміна засад державного управління
національним розвитком, відбувається перехід до загальносвітових принципів
сталого розвитку, впровадження єдиних соціально-економічних стандартів.
Отже, поняття «інтеграція» та «глобалізація» пов’язані між собою, але
останнє несе більш широкий сенс та відображає сучасний процес трансформації
світу. Інтеграцію ж можна вважати інструментом глобалізації.
Поняття «інтеграція» вчені визначають на основі поєднання елементів
трансформації економічних систем різних країн світу, а також
інтернаціоналізації соціо-культурних відносин, що підсилюються швидким
розвитком науково-технічного прогресу. Так наприклад, А. Печчеі [1]
підкреслює таку головну ознаку процесу інтеграції, як надання можливості
країнам-учасникам та їх інститутам більш ефективно регулювати міжнародне
життя, а відповідно до цього вона є найбільш ефективним способом
співіснування на сучасному етапі розвитку людства.
Ф. Фукуяма [2] визначає інтеграцію як логічний результат нового
європейського ліберального проекту, в основі якого лежить сцієнтистська
парадигма європейської культури Нового часу, яка найбільш рельєфно
проявила себе в кінці ХХ ст.
Л. Михайлова та ін. [3] тлумачать інтеграцію як закономірний процес,
який є наслідком поступового «розкриття» країн, за якого декілька
монодержавних макроекономічних організмів крок за кроком поєднуються у
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єдиний полідержавний господарський простір, який з часом структурується в
новий, укрупнений, більш ефективний економічний організм.
Для наведених визначень притаманні як деякі спільні риси, так і
концептуальні відмінності, пов’язані із існуванням розмаїття теорій та
концепцій економічної інтеграції. Основні концептуальні погляди на процес
інтеграції узагальнено таким чином:
1. Федералізм, за яким процес інтеграції відбувається за допомогою
держави та уряду, що має дворівневу структуру. Державу пропонується
трансформувати так, щоб вона стала однією зі ступенів організації влади у
суспільстві.
2. Неомондіалізм в рамках якого інтеграція тлумачиться з позицій
створення нового культурно-ідеологічного простору, універсалізація
ліберальної демократії як кінцевої форми управління суспільством.
3. Функціоналізм – зосереджений на пошуку найбільш ефективних форм
економічної інтеграції, які б давали змогу країнам-учасницям інтеграційних
об’єднань реалізовувати свій економічний потенціал та створювати нові
стимули для прискорення соціально-економічного розвитку.
4. Теорія геоекономіки, за якою досліджуються процеси структуризації
світу в умовах глобалізації. Країни мають інтегруватися на принципах єдиної
ліберально-демократичної ідеології у єдиний ринковий простір, породжуючи
цим новий світ, що буде функціонувати за засадах геоекономіки.
5. Концепція «світ-система» розглядає глобальну економічну систему з
позицій трирівневої структури: центр, периферія і напівпереферія, що мають
різний потенціал, доступ до ресурсів та рівень соціально-економічного
розвитку.
Наведений перелік концепцій та теорій, в рамках яких досліджуються
процеси економічної інтеграції, не є вичерпаним, проте відображає основні
тенденції дослідження цього явища у ХХ - ХХІ ст.
Таким чином, аналіз загальносвітові тенденції об’єднання країн дозволив
дійти таких висновків:
1. Інтеграція країн у союзи та об’єднання є закономірним процесом
світового розвитку, що дозволяє країнам забезпечити ряд конкурентних переваг
в глобальній економічній системі.
2. Найбільш поширеними мотивами інтеграційних об’єднань є
економічні.
3. Найбільш перспективною формою інтеграції країн є м’яка (зони вільної
торгівлі та угоди про митний союз), що не створює умов для втрати
економічного й державного суверенітету.
Література
1. Печчеи А. Человеческие качества / А. Печчеи. – М.: «Инфра-М», 2005. – 348 с.
2. Фукуяма Ф. Конец истории? / Ф. Фукуяма // США - экономика, политика, идеология. № 5. -1990. - С. 39-54.
3. Євроекономічна інтеграція України [навчальний посібник] / Л. І. Михайлова,
Н. В. Волченко, Т. О. Зінчук, С. М. Кваша. – К,: «Центр учбової літератури», 2013. –
136 с.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АПК
В сучасних умовах посилення глобалізації світових господарських
зв’язків питання забезпечення конкурентоспроможності продукції АПК у
сфері зовнішньої торгівлі належить до пріоритетних завдань національного
економічного розвитку. Наявний економічний і агропромисловий потенціал
України та сприятливі природно-кліматичні умови дозволяють не лише
повною мірою насичувати внутрішній ринок вітчизняною продукцією, але й
успішно проникати на зарубіжні ринки, що дозволяє прогнозувати
ефективний розвиток експортної діяльності і посилення ролі країни у
міжнародній торгівлі. Однак обсяги, а особливо структура зовнішньої
торгівлі свідчать про те, що експортний потенціал вітчизняного АПК
реалізується далеко не повністю [1].
Ефективність агропромислового виробництва Київської області
безпосередньо пов’язана з розвитком зовнішньої торгівлі продукцією
сільського господарства та харчової промисловості, що в свою чергу залежить
від рівня розвитку інфраструктури аграрного ринку. Адекватні масштаби та
надійність інфраструктури визначають спроможність регіону брати участь у
міжнародній торгівлі. Тому розвитку інфраструктури зовнішньоекономічної
діяльності регіонального АПК необхідно приділяти значну увагу.
Сучасний розвиток торговельної інфраструктури стримується сукупністю
причин як суб’єктивного, так і об’єктивного характеру. До факторів, що
впливають на організаційну структуру зовнішньоторговельної інфраструктури
АПК відносяться специфіка сільськогосподарської продукції, технологічні
особливості виробництва та економічні умови реалізації.
Інфраструктура зовнішньоекономічної діяльності в Україні знаходиться
на стадії формування. Характерною особливістю становлення інфраструктури
зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах є те, що в ній виникло
багато посередницьких структур, так званих партнерів агропідприємств, однак
назвати їх інституціями інфраструктури можна лише умовно. Такі
посередницькі фірми не забезпечують прийнятну ціну для виробників, при
цьому маючи на цій посередницькій операції значний зиск, а виробники
втрачають значну частину прибутку [2].
Занепокоєння викликає той факт, що досить вагомою ланкою збуту
сільськогосподарської продукції стали нетрадиційні канали збуту, куди
відносяться і комерційні структури. Аналіз реалізації сільськогосподарської
продукції, виробленої на підприємствах Київської області, показує, що
переважна більшість продукції у 2012 р. була продана за нетрадиційними
каналами збуту. Саме за їх допомогою збувається 77% зернових культур, 93%
олійних, 75,3 % худоби та птиці в живій вазі. На ринку реалізується 80%
10

баштанних культур, 49,9% плодів і ягід та 29,3 % овочів. Внаслідок
непрозорості комерційних каналів реалізації виникають цінові та фінансові
проблеми галузі, виробники витрачають багато часу на реалізацію і
одержують збитки [3].
Встановлено, що основними факторами, які обмежують розвиток
зовнішньоторговельної інфраструктури АПК Київського регіону, є
монополізація ринку крупними збутовими структурами, недостатньо ефективне
використання потенціалу фермерських господарств, відсутність ефективної
системи збуту продукції на зарубіжних ринках, матеріально-технічного та
виробничого обслуговування, труднощі в одержанні ринкової інформації,
консультаційних послуг правового, економічного, технологічного характеру,
відсутність механізму регулярної взаємодії між органами державної влади та
асоціаціями фермерських господарств.
Пріоритетними заходами щодо розвитку зовнішньоторговельної
інфраструктури АПК є: удосконалення інформаційного та консультаційного
забезпечення діяльності виробників сільгосппродукції; підтримка розвитку
сільськогосподарських
збутових
кооперативів;
створення
системи
протекціонізму регіональних виробників-експортерів продукції АПК.
Доведено, що у сучасних умовах важливим напрямом удосконалення
інфраструктурного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності АПК є
створення інформаційно-консультативної служби, яка буде враховувати
проблеми зовнішньої торгівлі регіону та включатиме в своїй структурі три
рівні: державний, регіональний та районний. Доцільно також формувати за
ініціативою агровиробників на районному рівні їх асоціації, а на рівні області –
створювати галузеві союзи, котрі посилять позиції сільськогосподарських
товаровиробників та сприятимуть їх виходу на зовнішній ринок.
Забезпечити активізацію подальшого зростання і розвитку зовнішньої
торгівлі продукцією АПК досліджуваного регіону можна за умови посилення
державної
підтримки
виробництва
агропродовольчої
продукції
та
стимулювання експорту.
Література
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И КОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРОВ В
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
В работах многих исследователей по вопросам регионального развития
отмечается, что на него воздействуют такие силы, как глобальная конкуренция,
научно-технический прогресс, региональная политика государства и другие
факторы, оказывая при этом как положительное, так и отрицательное влияние.
Регионы в условиях рыночной экономики вынуждены, зачастую жестко,
конкурировать друг с другом, глубже изучать рынки сбыта, запросы и
потребности клиентов и целевых групп, находить пути создания лучших по
сравнению с другими территориями конкурентных преимуществ им
необходимо более активно применять региональный маркетинг. В качестве
основных целей регионального маркетинга можно выделить следующие:
улучшение или сохранение конкурентоспособности расположенных в регионе
предприятий промышленности и сферы услуг, улучшение степени
идентификации граждан со своей территорией проживания, привлечение в
регион новых инвесторов, создание более высокого уровня известности [1].
Здесь подразумевается решение следующих задач: сочетание трех основных
функций территории - как места жительства, как места отдыха (природная
среда) и как места хозяйствования. Возможные конфликты интересов групп,
представляющих эти функции, решаются за одним столом в ходе дискуссий;
более точное определение и формулирование отдельных признаков, по
которым будет оцениваться конкретный регион; необходимость установления
работающих на перспективу, но, с другой стороны, и реально достижимых
целей регионального маркетинга; объяснение и доведение до граждан
содержание маркетинга региона; ориентирование на интересы граждан и
инвесторов поведения региональных органов власти и управления как базисной
предпосылки маркетинга региона; включение маркетинга городов и других
населенных пунктов как составной части общего регионального маркетинга.
Безусловно, в рамках политики регионального маркетинга необходимо,
во-первых, провести анализ возможностей региона. Для этого следует выделить
потребности и запросы целевых групп, изучить конкурентные рынки,
проанализировать производственные возможности региона, оценить емкость
рынка [2]. Далее требуется выбрать конкретные рынки сбыта (российские и/или
международные), оценить их емкости и определить стратегии действия на них.
На третьем этапе необходимо разработать комплекс маркетинга,
затрагивающий организацию производства в регионе в соответствии с
выявленными потребностями целевых групп, налаживание систем
материально-технического снабжения и товародвижения, организацию сбыта
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товаров на рынках и системы формирования спроса и стимулирование сбыта, а
так же осуществление грамотной товарной и ценовой политики. Выделяют
целый ряд стратегий в этом направлении работы с имиджем территории позитивный, слабый, негативный, смешанный, противоречивый, чрезмерно
привлекательный.
Опыт многих стран показывает, что следует использовать целый
комплекс маркетинговых стратегий, учитывая при этом ситуацию,
сложившуюся в регионе, его проблемы и возможности. Так, для развитых
регионов можно использовать долгосрочную комплексную программу
развития. Для регионов со значительно небольшими возможностями, в том
числе и финансовыми, следует постепенно переходить от простой стратегии к
более сложной. Например, начать с формирования имиджа, продвижения
имеющихся
конкурентных
преимуществ,
постепенно
переходя
к
формированию
привлекательной
инфраструктуры
и
долгосрочному
планированию маркетинговых усилий региона [3].
В любом случае, деятельность по «продвижению» региона должна
осуществляться усилиями не только администрации, но ее совместными
усилиями с бизнес-сообществом и населением, а именно:
1. Создание условий для развития промышленного производства и
малого предпринимательства.
2.Организационные мероприятия
по развитию отношений
агропромышленной интеграции предприятий города, района и области в
целом.
3. Оптимизация владения пользования и
распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности.
4. Организация
предоставления общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего
образования по основным общеобразовательным программам, организация
предоставления дополнительного образования
и
общедоступного
бесплатного дошкольного образования на территории муниципального образования, а также организация отдыха детей в каникулярное время.
5. Регулирование трудовых отношений. Социальная
поддержка
населения.
6. Организация электро-, газо-, тепло- и водоснабжения поселений.
7. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения.
8. Создание условий для обеспечения населения услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания.
9. Содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений.
10. Создание условий для жилищного строительства. Содержание муниципального жилищного фонда.
11. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
услугами организаций культуры. Охрана и сохранение объектов культурного
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наследия местного значения. Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения.
12.Организация сбора, вывоза и переработки бытовых и промышленных
отходов.
13. Организация благоустройства и озеленения улиц
14. Обеспечение
условий
для развития массовой
физической
культуры и спорта.
15. Создание условий для развития молодежной политики
16. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города.
17. Развитие системы отношений с избирателями для принятия
их
предложений и замечаний в качестве наказов.
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THE EFFICIENCY OF USING OF ADMINISTRATIVE RESOURCES OF
THE REGION
Russia is a mighty country, having a huge territory of 17 million sq. km., the
third of world resources, a favourable geographical situation for realizаtion of the
world trade. Development of economy of Russia confirms that exactly the market
mechanism in the fullest degree can consider inquiries of consumers and it can
purposefully influence radical changes of managing.
Modern marketing is the philosophy of а wide business directed on
energization of enterprise activity for the purpose of satisfaction of reasonable
requirements of clients.
The concept of marketing is the heart of system of free entrepreneurship. In
economy constructed on principles of competitive struggle, customs have a
possibility of choice under the goods of different companies. Consumers obtain those
of them which supply according to customs has the highest value. And the value of
goods is the function of apprehended value and prices of supply.
Marketing - providing the customs with the highest quality - plays an
extremely important role. It cannot be considered only as one of management
functions (together with manufacture, finances, personnel) [1]. The main goal of
management is search of ways of satisfaction of demands of customs. In the centre
of attention there should be a consumer. On the other hand, the role of the department
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of marketing in creation of value of supply should not be overstated. The marketing
concept is perspective when it connects separate kinds of activity into integration.
Marketing is a team business. A modern focused on the marketing approach to
management of region economy is a segmentation of the market and the definition of
those values of goods of territory which consumers especially require. Then
marketing is developed - the strategy of positioning for target segments [2]. After
marketing possibilities are defined then is realized the plan for particular work with
the help of team work. The company establishes a steady feedback on which basis
long-term relations with customs basis are constructed.
It is necessary to start marketing planning with the analysis of potential of the
market. The most effective technique for estimation of the general appeal of the
market according to which the level of profitableness of branch depends on 5 factors
suggested by M.Porter:
- Rivalry inside the branch;
- The domination of the customer;
- The substitute goods ;
- Potential new competitors;
- The domination of suppliers.
Successful realization of strategy assumes a tendency to set objects of all
employees of the company and the availability of knowledge and skills.
Successful realization of strategy assumes a tendency to set objects of all
employees of the company and the availability of knowledge and skills.
Political, economical and public changes create new restrictions carrying both
threats, and possibilities. Now they are state and non-governmental regulation of
markets. The approach to ethical standards changes, too. The management of
companies faces now a new problem of redefinition of social and ethical standards.
Now in scientific and technical and social-economical spheres are observed
tendencies of acceleration and development, consolidation of time, increase in
quantity and variety of changes characterizing conditions of functioning of firms [3].
Management should keep up with the changes occurring actually. Innovative
processes, their embodiment in new products and new technics are a basis of
economic development.
The modern world economy system is characterised by necessity of constant
growth of efficiency in the conditions of limitation of basic resources. And so there
is constantly reorganization of components making it and communications between
them for the purpose of increase of efficiency of use of resources carried out in this
system . It is reached due to incessant innovative activity of a national economy, in
various sectors and at various structural levels of region and all world economy as a
whole.
In the market conditions of managing every region should develop today as an
independent system.
And economic experience shows convincingly that Russia cannot have the
other way of development than formation of the economy based on knowledge, i.e.
economy of innovative type.
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The necessity for revision of existing methodological approaches to
development of innovative activity came to a head in Russia, adaptation of known but
if necesery development of new principles and mechanisms of innovative
development of economy, modernization of concepts of territorial marketing.
The list of used sources:
1. Pokhabov V.I. Bases of marketing/V.I.Pokhabov, V.V. Tarelko: - Minsk: «High school»,
2005 - 271p. 19. Теrehchеnko V. Marketing: new technologies in Rossii/ . - SPb, 2008,
p.412
2. S.D.Iljenkova
«Innovative
management»
http://exsolver.narod.ru/Books/Management/Innov_man/index.html
3. V.V. Goncharov «In search of perfection of management: Textbook for the higher
administrative personnel», M.MP "Souvenir", 2003.
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THE PERSON IS THE CENTRAL FIGURE OF REGIONAL ECONOMY
In the world economic literature the word "innovation" is interpreted as
transformation of potential scientific and technical progress into real progress
embodying in new products and technologies. The problems of innovations have
being developed in our country for many years within the limits of economic
researches of scientific and technological advance.
Innovations in a broad sense are understood as profitable use of innovations in
the form of new technologies, kinds of production and services, organizationaltechnical and social-economic decisions of industrial, financial, commercial,
administrative or other character. The period of time from origin of idea, creation and
distribution of innovation and to its use is conformed to name as a cycle of life
innovation. Taking into account sequence of work innovation life cycle is regarded as
innovative process. There are distinguished three logic forms of innovative process:
ordinary intraorganizational (natural), ordinary interorganizational (commodity) and
extended [1].
Innovation distribution is an information process, which form and speed
depend on capacity of communication channels, features of perception of the
information managing subjects, their abilities to practical use of this information, etc.
It is caused by the fact that the managing subjects operating in a real economic
environment, show the unequal relation to search for innovations and different ability
to their adoption .
One of the important factors of distribution of any innovation is its interaction
with the corresponding social-economical environment which essential element are
competing technologies. Subjects of innovative process are shared into following
groups: innovators, early recipients, early majority and lagging behind. But managing
subjects have to introduce one of alternative new technologies under the threat of
replacement from the market.
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For the fast distribution of an innovation is necessary the developed
infrastructure.
Innovative process has cyclic character, it shows a chronological order of
appearance of innovations in various areas of technics.
It can be noticed that the innovation is such a technical and economical cycle in
which use of results of sphere of researches and developing directly generates
technical and economical changes which have an opposite influence on activity of
this sphere.
In the market conditions of managing where commercial organizations have
full legal and economical independence, it can not be spoken about any introduction
of something [2]. This basic difference explains distinction in the maintenance of
separate concepts in the field of innovative management.
It can be said that innovation is a complex, complete, purposeful process of
creation, distribution and use of innovation, focused on satisfaction of demand and
interests of people with new means that leads to certain qualitative changes of
system condition (or areas where the innovation is realized) and promotes increase of
its efficiency, stability and viability.
Thus, from the moment of acceptance to distribution the innovation obtains a
new quality - it becomes an innovation (innovation). Process of introduction of an
innovation on the market is accepted to name a process of commercialization. The
period between occurrence of an innovation and itsrealization in an innovation
(innovation) is called as an innovative log. Now with reference to technological
innovations act the concepts which were established by the Management of Oslo and
reflected in the International standards in the statistics of science, technics and
innovations operate.
The international standards in the statistics of science, technics and innovations
are recommendations of the international organizations in the area of statistics of
science and innovations, providing their system description in conditions of market
economy [3]. According to these standards the innovation is the end result of the
innovative activity which has received an embodiment in the form of a new or
advanced product, introduced in the market, a new or advanced technological process
used in practical activities or in a new approach to social services.
In this way, the innovation is a consequence of innovative activity.
Indispensable properties of an innovation are scientific-technical novelty and
industrial applicability directed on improvement of life of inhabitants of a particular
region. It follows from premises that innovation as a result should be regarded taking
into account the innovative process. For an innovation are important in an equal
measure all three properties: scientific-technical novelty, industrial applicability,
commercial realizability. Absence of any of them affects negatively innovative
process, and results deterioration of life of the population of particular territory.
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РОЛЬ ТА НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО
КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Сучасний рівень суспільного розвиту безпосередньо пов’язаний із
науковими відкриттями здійсненими протягом трьох останніх століть та
впровадженням їх промисловими комплексами країн. Відповідно найбільшого
прогресу досягли ті країни в яких промисловість знаходиться на найвищому
ступені розвитку. Однак, у вітчизняній промисловості, яка орієнтується на
видобувну та з низьким ступенем переробки продукцію, таких трансформацій
не відбувається, що є одною із основних причин деградації національної
економіки в останні два десятиліття.
При чому, частка низькотехнологічної продукції у промисловому комплексі
країни постійно зростає. За даними інституту економічного прогнозування
НАН України: «… підприємства третього, далеко не передового, технологічного
укладу виробляють 58 % загального обсягу промислової продукції, а їх частка в
інвестиціях становить 75 %. І навпаки, підприємства четвертого, технологічного
укладу виробляють 38 % продукції, а їх частка в інвестиціях 20 %» [1, c. 16].
Глобалізація світової економіки, що супроводжується зростанням
транснаціональних компаній, стимулює міжнародне передання технологій і
«ноу-хау». При цьому, значно менша частина світу, що включає близько 15 %
населення, забезпечує практично всю іншу частину технологічними інноваціями.
Друга велика частина, що охоплює приблизно 50 % населення світу, здатна
впроваджувати ці технології у свою систему виробництва і споживання. Третя,
що включає приблизно 1/3 населення, є технологічно відсталою, тому що не
створює своїх технологій і не впроваджує іноземних [2, с. 51].
Відповідно, країни, які здатні продукувати інноваційні технології
знаходяться на найвищій ступені розвитку та забезпечують високий рівень
життя для своїх громадян; країни, які впроваджують чужі технології, при їх
ефективному використанні, можуть поступово скоротити відставання від
найбільш розвинутих країн та з часом увійти в їхню групу; а от країни, які не
впроваджують інновацій та їх громадян жде прогресуюче зубожіння.
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Україну, хоча вона і здатна продукувати в окремих галузях (перш за все в
космосо- та літакобудуванні) інноваційні технології, через їх обмеженість, слід
віднести до другої групи. При чому, протягом двох останні десятиліть наша
країна все більше наближається до третьої групи, оскільки збільшенню видатків
на наукові та наукові дослідження, розробку власних та впровадження чужих
новітніх технологій вона достатньої уваги не приділяє.
В результаті частка сировинних галузей в промисловості України
постійно зростає. Так, з 1990 по 2012 рік частка добувної промисловості в
промисловому комплексі країни зросла з 5,7 до 11,4 %, або в два рази. За цей же
період з 11,0 до 17,5 %, або в 1,6 рази зросла частка з низьким ступенем
переробки продукції металургійного виробництва та виробництва готових
металевих виробів (в 2000 році цей показник досяг 27,4 %). Водночас, за 22
роки виробництво електроенергії, газу та води зросло більш ніж в сім разів.
Через зміну цього показника в 2002 році фактичні дані дещо відрізняються від
наведених, однак, і зростання частки виробництва електроенергії з 3,2 % у 1990
році до 12,1 % у 2000 році є невиправдано високим [3].
Натомість, частка продукції машинобудування у промисловому комплексі
країни зменшилася з 30,7 % у 1990 році до 11,1 % у 2012 році, або в 2,8 рази.
Крім того, за цей же період з 10,6 % до 0,7 %, або в 15 разів зменшилася частка
легкої промисловості. Зазначене і зумовило загальне зменшення виробництва
продукції в Україні, втрату робочих місць і технічне відставання національного
господарства від промислово розвинутих країн світу.
В цілому частка промисловості у національному ВВП зменшилася з 36,0 %
у 1990 році до 28 % у 2012 році [3]. За часи незалежності наша країна практично
втратила судно- та літакобудування, виробництво металорізальних верстатів,
побутової та електронної техніки; різко зменшила виробництво вантажних
автомобілі та сільськогосподарської техніки.
На сьогодні в Україні найбільшим попитом серед промислової продукції
користуються легкові автомобілі, мобільні телефони, різноманітна комп’ютерна
техніка, телевізори, холодильники, пральні машини та інша побутова техніка,
однак, більшість із названої продукції в нашій країні не виробляється, або
складається із комплектів та деталей завезених із зарубіжних країн.
Питання, необхідності інноваційного оновлення промислової продукції та
виділення на ці цілі бюджетного фінансування неодноразово піднімалося у
вітчизняній науковій економічній літературі, проте, цілісної програми розвитку
машинобудівного комплексу, підкріпленої фінансовим забезпеченням, в нашій
країні за двадцять минулих років розроблено не було.
Наведене дозволяє зробити висновок, що структурні трансформації, які
відбулися в промисловому комплексі України за останні двадцять років
поглибили його технічне відставання від зарубіжних країн та зумовили
сировинну орієнтацію українського експорту і виробництво продукції з низьким
ступенем переробки. Тому, Кабінету Міністрів України необхідно розробити та
реалізувати комплексну програму інноваційного оновлення промислової
продукції, передбачити на ці цілі державне бюджетне фінансування та
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пільговий режим оподаткування для інвесторів, які фінансуватимуть освоєння
виробництва в Україні машинобудівної продукції підвищеного попиту.
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СПЕЦІАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ (СЕЗ) ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Суттєвою відмінністю розвитку сучасної світової фінансової системи є
високий рівень глобалізації та інтеграції. За таких умов одним із напрямів
стимулювання розвитку виробництва, покращання платіжного балансу та
одержання доступу до нових і новітніх технологій є утворення вільних
(спеціальних) економічних зон (СЕЗ) з особливим юридичним її митним
статусом, які створюють сприятливі умови для залучення іноземного капіталу.
Функціонування спеціальних економічних зон стали предметом
дослідження таких вчених, як: О.І. Амоша, М.Г. Білопольський, Д.Б.
Лук’янченко, Ю.В. Макогон, І.Л. Сазонець. Однак практичне функціонування
СЕЗ в сучасних умовах, необхідність розробки шляхів їх функціонування
потребує подальшого аналізування.
Метою нашого дослідження було визначення засад формування та
функціонування вільних економічних зон, а також практика їх застосування як
альтернатива офшорним зонам.
Складні умови здійснення підприємницької діяльності спонукають
українських підприємців до активного пошуку засобів планування та
мінімізації податків.
Оскільки офшорні зони допомагають компаніям
зменшити податковий тягар, сьогодні вони стали невід’ємною складовою
світової економіки. Створення компаній в офшорних зонах законом не
заборонено, а прибуток формально з’являється у суб’єктів господарювання
інших країн [3, с.17].
Разом з тим варто зазначити, що офшорний бізнес завдає шкоди
національній економіці, так як є ключовою ланкою у різноманітних схемах
легального та нелегального ухилення від оподаткування, важливим елементом
тіньової економіки, внаслідок чого держава втрачає значні суми коштів
надходжень до бюджету.
Сучасні умови ведення бізнесу є вкрай несприятливими для розвитку
підприємництва. Висока регульованість ринку та нестабільність валютного
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курсу змушують підприємства шукати шляхи виходу з ситуації, що склалася в
умовах кризи. Для того, щоб попередити відтік капіталу за кордон, в країні
необхідно створити умови, які були б привабливими для інвесторів та
сприятливими для ведення бізнесу.
Одним з варіантів є створення спеціальних економічних зон (СЕЗ). Згідно
із Законом України «Про загальні засади створення і функціонування
спеціальних (вільних) економічних зон», спеціальна (вільна) економічна зона –
це частина території України, на якій встановлюються і діють спеціальний
правовий режим економічної діяльності та порядок застосування і дії
законодавства України [1].
Статус спеціальних економічних зон із певними пільговими нормами
сприяє істотному зростанню прямих інвестицій вітчизняного та іноземного
походження шляхом активізації інвестиційної привабливості цих територій.
В Україні вже відома практика створення таких зон. Загалом в Україні
діють 11 спеціальних (вільних) економічних зон і ряд різних за масштабом
територій пріоритетного розвитку в 9 регіонах. Зокрема є спеціальні зони
зовнішньоторговельного,
торговельно-виробничого,
науково-технічного,
туристично-рекреаційного спрямування: “Курортополіс Трускавець”, “Яворів”
(Львівська область), “Донецьк”, “Азов” (Донецька область), “Порто-франко”,
“Рені” (Одеська область), “Закарпаття” (Закарпатська область), “Миколаїв”,
“Інтерпорт Ковель”, “Славутич” (м. Славутич Київської області) [5]. Однак
сьогодні процес створення спеціальних економічних зон в Україні
заморожений. Це пов’язано з неоднозначним трактуванням переваг та недоліків
таких зон органами влади та управління України, а також дуже специфічним
ставленням до них з боку міжнародних фінансових організацій [2, с.15].
Однак варто зазначити, що не зважаючи на ряд зауважень щодо
функціонування СЕЗ, деякі з них все ж були успішними. Зокрема, спеціальна
економічна зона «Яворів». Так, починаючи з 1999 р., досягнуто значних успіхів,
а саме: затверджено 90 інвестиційних проектів кошторисною вартістю 248,8
млн. дол. США, з них 52 інвестиційні проекти кошторисною вартістю 71,1 млн.
дол. США реалізуються; станом на 01.01.2009 р. залучено інвестицій на суму
31,9 млн. дол. США; обсяг промислової продукції в діючих цінах зріс майже в
10 разів; надходження до Зведеного бюджету Яворівського району зросли
більше, ніж у п’ять разів; сальдо надходжень до бюджетів усіх рівнів та сум
отриманих пільг є позитивним і становить майже 93,3 млн. грн., а бюджетна
ефективність її функціонування становить 12% [4, с.12].
Необхідно відзначити, що вже на п’ятому році діяльності СЕЗ «Яворів»
надходження до бюджету перевищили суму умовно нарахованих податків, що
не є загалом характерним для спеціальних економічних зон в перші роки їх
функціонування, оскільки в цей період підприємства переважно вносять кошти
на розвиток виробництва. На підприємствах СЕЗ «Яворів» створено 3653 та
збережено 2309 робочих місць. Рівень безробіття в Яворівському районі у
порівнянні з 1999 роком зменшився у п’ять разів [4, с. 14].
Як бачимо, першочерговим завданням державних органів є створення
сприятливих умов ведення бізнесу, які знівелювали б доцільність використання
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офшорних зон. Такою альтернативою може стати ефективна діяльність
спеціальних економічних зон.
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РАЗВИТИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В УКРАИНЕ
Среди стратегических задач следующего десятилетия - глубокие
качественные преобразования в энергетическом секторе экономики Украины.
Эти вопросы относятся к сложным в экономическом плане и во многом
определяют национальную безопасность государства. Украина удовлетворяет
свои потребности в природных энергоресурсах за счет собственной их добычи
примерно на 45%. В экономически развитых странах уровень энергетической
самообеспеченности ниже. Проблема заключается в другом - недопустимо
низкой эффективности использования энергоносителей и отсутствии
диверсификации источников их импорта. Низкой является эффективность
использования топливно-энергетических ресурсов. Энергоемкость ВВП в
Украине значительно выше, чем в экономически развитых государствах. Это
следствие деформированной структуры производства и энергопотребления,
использование устаревших производственных фондов энергетики, медленного
внедрения энергосберегающих технологий и ряда других причин [1, с.1]. В
сегодняшних реалиях на единицу ВВП в Украине потребляется в 3-5 раз
энергетических и материальных ресурсов больше, чем в экономически
развитых странах. Эту проблему нужно рассматривать и решать в двух
плоскостях. Первая - осуществлять трансформационные преобразования в
украинской экономике с переводом на выпуск продукции, изделий, товаров, на
технологии высоких технологических укладов (5,6 уровня). Вторая - перевод
украинской экономики на экономное потребление традиционных видов
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энергетических ресурсов, использования ресурсов возобновляемых источников
энергии. К возобновляемым источникам энергии относятся энергия ветра,
солнца, биомассы, гидро-, геотермальная энергии и другие.
В 2010 году доля энергетики с возобновляемых источников в общем
объеме энергопотребления в ЕС выросла до 12,4%. В 2009 году она составляла
11,7%, в 2008г. - 10,5%. Наибольшая доля этой энергетики от общего
энергопотребления в 2010 г. была в Швеции (47,9%), Латвии (32,6%),
Финляндии (32,2%), Австрии (30,1%) и Португалии (24,6 %). Меньше
использовалось на Мальте (0,4%), Люксембурге (2,8%), Великобритании (3,2%)
и Нидерландах (3,8%). Согласно Директиве ЕС от 2009 года, страны - члены
Евросоюза должны к 2020 году довести долю возобновляемой энергетики в
общем объеме потребления энергоресурсов до 20% [2, с.1]. Энергетика с
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) становится конкурентоспособной
по сравнению с традиционной, поскольку цена на ВИЭ постоянно снижается. В
Украине в настоящее время доля энергетики с возобновляемых источников
составляет менее 1% [3, с.1]. Фактически же приоритет развития
возобновляемых источников энергии дает дополнительные преимущества для
Украины
(энергетическая
независимость,
техническое
обновление
энергетического комплекса, уменьшение негативного влияния на окружающую
среду и здоровье людей, уменьшение смертности и аварийных ситуаций,
создание новых рабочих мест, уменьшение парниковых газов). К основным
преимуществам возобновляемых источников по сравнению с традиционными
можно отнести: неисчерпаемость; работают практически без обслуживания;
отпадает необходимость в добыче, переработке и доставке топлива; нет
необходимости использовать воду для охлаждения; нет необходимости в
транспортировке; не загрязняют окружающую среду. Альтернативные
источники энергии являются приоритетом развития энергетики во многих
странах, как экономически развитых, так и тех, которые развиваются. В Китае к
2020 году планируется поднять вклад возобновляемой энергии до 15%. В
Украине планируется лишь 4% к 2030 году [4, с.1].
В странах ЕС, как и в большинстве других стран мира, для
стимулирования производства ВИЭ, применяется 4 основных экономических
механизма:
1.Рыночные, а часто даже сверхрыночные, завышенные за счет
дополнительного налога, стоимости традиционных энергоресурсов (природного
газа, нефтепродуктов, угля).
2.Специальные повышенные тарифы на выработку электроэнергии из
возобновляемых источников – так называемые «зеленые тарифы».
3.Субсидирование конечному потребителю от 20 до 40% общей
стоимости покупки энергосберегающего оборудования и оборудования для
производства энергии из ВИЭ.
4.Четкие действующие государственные программы по использованию
ВИЭ [5,с.1].
Переход к расширенному использованию возобновляемых источников
энергии позволит решить не только энергетические вопросы, но и ряд
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существующих проблем, связанных с загрязнением окружающей среды,
глобальным потеплением (позволит достичь целей, задекларированных в
Киотском Протоколе), уменшит угрозу энергетического и экономического
кризиса, повысит уровень национальной безопасности и создаст сотни тысяч
новых рабочих мест.
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НТУУ «Київський політехнічний інститут»
ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Інтеграція України до світового співтовариства зумовлює необхідність
вдосконалення функціонування її валютного ринку як механізму, що забезпечує
взаємозв’язок між вітчизняною та світовою фінансовою системою. Таким
чином, у результаті підвищення впливу процесів глобалізації на економіку
України та в умовах світової фінансової кризи проблеми підвищення
ефективності функціонування вітчизняного валютного ринку набувають
особливої актуальності[1].
Методологічні основи аналізу валютних ринків викладені у працях таких
вчених як Р.Мандела, А.Гриценка, С.Шмідт та інші, але питання
функціонування валютних ринків у час кризи не має належного висвітлення.
Тому, метою даного дослідження є розгляд цього питання у повному розрізі на
прикладі аналізу валютного ринку України, виявлення проблем та перспектив
розвитку.
Валютний ринок – це система економічних відносин між його суб’єктами
щодо здійснення операцій з купівлі-продажу валют і валютних цінностей за
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допомогою сучасних засобів фінансової телекомунікації, де
цінами є
встановлені під впливом попиту і пропозиції обмінні курси [4].
Функціонування валютного ринку України має законодавчу основу і
операції на ньому регулюються до законодавства України про валютне
регулювання.
Однією з найскладніших проблем зовнішньоекономічної стратегії
України є підтримання правильного співвідношення різних векторів
міжнародного співробітництва.
Через світову фінансову кризу в 2009 році, а також у наслідку скорочення
зовнішнього попиту на світових ринках, в Україні відбулося зменшення попиту
на внутрішньому ринку. Хоча ВВП країни не втратило тенденцію росту [4].
Аналізуючи політику НБУ щодо регулювання валютного ринку України,
можна сказати, що у 2007 р. ним не було застосовано жорсткої фіксації
обмінних курсів, які формувалися на валютному ринку і відображали зміни
попиту і пропозиції [2].
Ситуація на готівковому ринку у той період свідчила про постійне
перевищення пропозиції іноземної валюти над попитом.
Унаслідок світової валютної кризи, починаючи з вересня 2008 р., ситуація
на валютному ринку різко змінилася. Значно скоротилися надходження
іноземної валюти в країну через економічний спад в інших країнах світу. Це
супроводжувалось значним посиленням девальваційних очікувань на тлі
підвищеного попиту на валюту у суспільстві. Відсутність економічних
передумов посилення курсу національної валюти призвело до початку
стрімкого знецінення гривні [2].
Загострення кризи та зменшення зовнішнього споживання спричинили
значний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському ринку. Але стабілізації
офіційного курсу вдалося досягти і, завдяки валютним інтервенціям та
впровадженню відповідних адміністративних заходів з валютного регулювання
Національного банку України було досягнуто зменшення девальваційного
тиску на гривню.
Для нейтралізації негативних наслідків світової фінансової кризи НБУ,
починаючи з жовтня 2008 р., були прийняті такі Постанови Правління НБУ: від
28.07.2008 р. № 216 “Про затвердження Положення про порядок виконання
банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в
іноземних валютах та банківських металів”, від 23.10.2008 р. № 336 “Про
внесення змін до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною
валютою” [4].
Результати аналізу стану й прогнозу розвитку валютного ринку України
вказують на необхідність проведення корінних змін, впровадження цілого
комплексу законодавчих, нормативно-правових і інших заходів з метою
вирішення актуальних проблем його розвитку,
процесів інвестування
економіки країни й забезпечення інтеграції в систему світового фінансового
ринку.
Всі ці інструменти реалізуються через валютну політику, головним
елементом якоъ слід вважати валютне регулювання – діяльність держави та
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уповноважених нею органів, спрямовану на регламентацію системи
міжнародних розрахунків і порядку здійснення операцій з валютними
цінностями. Таким чином, Україна повинна терміново провести економічні
реформи, які відповідали б її статусу країни з ринковою економікою й
відповідали б загальним тенденціям розвитку світових ринків [1].
Отже, валютний ринок України до кризи характеризувався стабільністю,
але наслідками її стали значне знецінення курсу гривні до іноземних валют,
зменшення кількості операцій на міжбанківському та готівковому валютному
ринку. Збалансувати ситуацію вдалося завдяки інтервенціям та впровадженню
відповідних заходів щодо валютного регулювання та контролю.
Але, все ж залишається можливість девальвації гривні на валютному
ринку України. Тому, валютна політика повинна бути спрямована на
лібералізацію валютного ринку, що супроводжується поступовим переходом до
плаваючого режиму курсоутворення.
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викладач
Одеський інститут фінансів УДУФМТ
РОЛЬ АГРОХОЛДИНГІВ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ АПК
Для сучасної економіки характерна тенденція концентрації виробництва
та капіталу. Стосовно агропромислового комплексу України ця тенденція
проявляється в появі агрохолдингів – акціонерних товариств, які володіють або
розпоряджаються акціями двох або більше корпоративних підприємств [1].
Станом на 1 липня 2011р структура землеволодіння серед
агропромислових підприємств в Україні виглядає наступним чином: угіддя
розміром до 100 га мають 32 949 підприємств або 68,3% від усіх підприємстввласників сільськогосподарських угідь, або, у сукупності, 987 тис. га або 4,7%
від загальної площі сільськогосподарських угідь; площею від 100 до 1000 га –
9790 підприємств або 20,3% - у сукупності 3627,8 тис. га або 16,8%; площею від
1000 до 10000 га – 5365 підприємств або 11,1% - у сукупності 14069 тис.га або
65,1%; площею більше за 10000 га – 152 підприємства або 0,3%, що володіють
2886,8 тис. га або 13,4% [2, с.51].
Таким чином, бачимо, що найбільша частина землі зосереджена у
володінні підприємств з розміром угідь від 1000 до 10000 га, а частка
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підприємств, яким належить понад 10000 га, хоча й не є превалюючою у
сукупному землеволодінні, але є досить вагомим економічним фактором. Тому
актуальним є питання дослідження позитивного та негативного ефекту, який
має концентрація агропромислового виробництва.
З одного боку, у великих за розміром підприємств у розпорядженні
більше ресурсів, які вони мають змогу направити на розробку інновацій та
модернізацію виробництва, що дозволить досягти більшої ефективності
сільськогосподарського виробництва. Окрім того, великі підприємства
отримують вигоду від ефекту масштабу: вони мають можливість більш
раціонально використовувати техніку, отримувати знижки при оптових
закупівлях продукції, не залежати від посередників при збуті продукції. Такі
припущення підтверджуються й статистичними даними: співставлення даних
показують тенденцію зростання врожайності культур при збільшенні розміру
підприємства, так показники середньої врожайності зернових, соняшнику та
цукрових буряків на підприємствах до 50 га – відповідно 22,8, 10,5 та 256,6
ц/га, на підприємствах від 500 до 1000 га – 23,5, 16,2 та 382,3 ц/га відповідно
[3].
З іншого боку, переважання агрохолдингів породжує соціальні проблеми.
Дрібні фермерства банкрутують, що веде до зростання безробіття, погіршення
рівня життя на селі. Агрохолдинги мають головні офіси за межами сільських
територій і часто не схильні інвестувати в розвиток інфраструктури села,
сплачують податки до бюджетів більш високих рівнів, залишаючи місцеві
бюджети без додаткових коштів від використання земельних угідь. Окрім того,
агрохолдинги орієнтовані на виробництво обмеженого асортименту продукції,
що має високий рівень рентабельності, зокрема, велика частка такої продукції
виробляється для експорту.
Таким чином, концентрація виробництва дозволяє підвищити
ефективність господарської діяльності, але концентрація виробництва у вигляді
агрохолдингів спричиняє й негативні наслідки та викликає нові проблеми.
Альтернативним методом використання ефекту масштабу є концентрація
виробництва у вигляді обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів –
об’єднання сільськогосподарських товаровиробників з метою спільного
виконання обслуговуючих по відношенню до виробництва функцій – купівлі
оборотних засобів, збуту продукції, її транспортування, зберігання, спільного
використання техніки.
У теперішній час державою передбачені певні форми підтримки
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів: компенсування 90%
вартості вітчизняної техніки на основі конкурсного відбору. Важливим
позитивним зрушенням стало чітке визначення обслуговуючого кооперативу як
неприбуткової організації згідно з новою редакцією Закону «Про
сільськогосподарську кооперацію» від 19 січня 2013 року.
Вважаємо доцільним приділити більше уваги інформаційній підтримці
сільськогосподарських кооперативів – таким заходам як надання
консультаційної допомоги при створенні кооперативу, розповсюдження
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інформації про передові агротехнології, популяризації кооперативної ідеї
взаємодопомоги.
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗРІВНОВАЖЕНОГО РОЗВИТКУ В АГРАРНОМУ
СЕКТОРІ
Сучасні реалії господарювання в сільському господарстві зумовили
необхідність пошуку дієвих механізмів та інструментів, які б забезпечили не
тільки ефективне функціонування, а й досягнення зрівноваженого розвитку в
соціальному та екологічному аспектах.
Для переходу на шлях до зрівноваженого розвитку кожна держава має розробляти
власну програму дій, з урахуванням власних, існуючих в даний період, тенденцій

у соціальній, економічній та екологічній сфері.
Так, в Україні розроблено ряд нормативних документів, що регулюють
взаємовідносини між даними сферами. Верховною Радою України 21 грудня
2010 року прийнято Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної
екологічної політики на період до 2020 року».
Щодо сільського господарства, то на сьогодні розроблена державна
програма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, яка дозволить
комплексно підійти до вирішення основних питань в аграрному секторі.
Основними завданнями, визначеними Програмою є підтримка національного
виробника, технічне переоснащення сільського господарства, поліпшення
інвестиційного клімату та розвиток міжнародного співробітництва. Для
реалізації цих завдань передбачено ряд інвестиційних проектів в галузі
тваринництва, сільгоспмашинобудування тощо. Загалом, завдяки програмі,
планується збільшити прямі іноземні інвестиції в АПК.
У межах програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки
розроблено і впроваджено механізм заохочення працевлаштування молоді в
сільській місцевості. Щороку кількість молодих фахівців, які погодилися
працювати на селі, має бути не менш як 2,5 тисяч. При цьому, вже з другого
півріччя повинна діяти система надання ваучерів на перенавчання громадянам
України віком до 45 років з метою підвищення їх конкурентоспроможності на
ринку праці, а також система консультаційної підтримки громадян, які прагнуть
займатися підприємницькою діяльністю [1].
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З екологічної точки зору, на сьогодні важлива увага приділяється в
сільському господарстві – органічним продуктам. Так, на більшості потужних
вітчизняних підприємств (33,8% від загальної їх кількості) вже впроваджені
міжнародні системи управління безпечністю продукції. Це дає змогу не тільки
забезпечити українського споживача високоякісною продукцією, а й вийти на
зовнішні ринки.
Але не можна виробляти екологічно-чисту продукцію на підприємстві,
коли навкруги існує бідність, особливо на селі, та слабо розвинена
інфраструктура. Тому перехід на екологічно-чисту продукцію змушує
змінювати середовище навкруги. В першу чергу – це розробка програм
соціального розвитку села в кожній місцевості. В результаті, саме виробництво
буде відповідати європейському рівню.
Для успішної реалізації ідей та вирішення вищенаведених проблем в Україні
необхідно змінити пріоритети при розробці економіко-екологічної, соціальної

сільськогосподарської політики, створивши сприятливий інвестиційний клімат;
вдосконалити нормативну базу, необхідно створити відповідні нормативноправові умови для зрівноваженого розвитку, особливо на регіональному рівні;
вдосконалити розвиток місцевого самоврядування, що стосується основних
проблем зрівноваженого розвитку територій, особливо сільських та інші.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ В
УКРАЇНІ
Питання монополії на українському ринку є досить актуальним, адже
сьогодні забезпечення економічного зростання, поліпшення якості та рівня
життя населення можна досягти шляхом створення позитивних умов для
ефективного функціонування природних монополій, які утворюються
переважно на ринку комунальних послуг.
Проблеми природних монополій досліджувались у працях багатьох
вітчизняних вчених-економістів, зокрема таких як В. Лагутін, Г. Башнянин, Г.
Филюк, Р. Августин, Л. Карбовник, В. Базилевич та ін.
Метою даної роботи є дослідження особливостей функціонування
природних монополій на ринку України та їх впливу (позитивного чи
негативного) на економіку нашої держави.
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Слово «монополія» (від грец. «monos» - один, «poleo» - продаю) означає
захоплення юридичною чи фізичною особою частини або всього ринкового
простору і встановлення на ньому свого панування [2, с. 107]. Широкого
поширення монополія набула наприкінці XIX і на початку XX століття.
Зараз найбільш поширеним в науковій літературі є наступне визначення:
монополія – це підприємство чи група підприємств, що випускає велику
частину продукції певної галузі і може диктувати ціну на ринку. Саме ця
можливість диктування ціни є найбільш визначальним критерієм монополії. У
світі монополією вважається те підприємство, що займає 30 % ринку [5, с. 20].
Відповідно до законодавства України природна монополія – стан товарного
ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за
умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей
виробництва (у зв'язку з істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю
товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що
виробляються суб'єктами природних монополій, не можуть бути замінені у
споживанні іншими товарами (послугами), у зв'язку з чим попит на цьому
товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж
попит на інші товари (послуги) [1, ст. 1].
Природна монополія виникає внаслідок об'єктивних причин. Вона
характеризується ситуацією, коли попит на даний товар у кращому ступені
задовольняється однією або декількома фірмами. У її основі особливості
технологій виробництва й обслуговування споживачів. Тут конкуренція
неможлива або небажана. В Україні монополії можуть утворюватися з різних
причин, однією з них є урядова політика, спрямована на контроль над
виробництвом певної продукції чи надання певних послуг.
Зараз ринками, де домінують природні монополії є:
 Електроенергетика (високовольтні мережі, обленерго);
 Зв’язок (телефонні мережі, послуги пошти);
 Транспорт (залізниці, порти, аеропорти, трубопроводи);
 Житлово-комунальні послуги (водоканали, централізовані системи
теплопостачання).
В теперішній час на вітчизняних ринках нараховується 8
загальнодержавних ринків природних монополій. Це
«Укренерго»,
«Укртранснафта», «Укрзалізниця», «Нафтогаз України», «Украерорух»,
Відкрите
акціонерне
товариство
"Одеський
припортовий
завод",
"УКРПОШТА", концерн РРТ [6].
Від ефективності функціонування природних монополій залежить стан
української економіки та можливість економічного зростання. Близько 10%
ВВП припадає на послуги зв’язку і житлово-комунальної сфери, ще 10% - на
обсяг виробництва «Нафтогаз України».
Діяльність цих підприємств регулюється Господарським та Цивільним
кодексами, Законами України: «Про природні монополії», «Про захист від
економічної конкуренції» тощо. Варто зазначити, що в цілому діяльність
комунальних підприємств сьогодні збиткова. Природні монополії переживають
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кризу, з якої їх може вивести тільки нове законодавство про місцеве
самоврядування і оновлення практики його застосування і захисту.
Та попри економічну кризу монополії перешкоджають ефективному
функціонуванню машинобудування, металургійної та хімічної промисловості за
рахунок постійного підвищення цін на свої товари чи послуги. Монопольно
високі тарифи на різні види транспорту, зв’язок, газ, електроенергію
скорочують міжрегіональні зв’язки, спричинюють збитковість віддалених
підприємств та переорієнтацію їх переважно на місцеві ринки, де попит є
обмежений. Це є негативною стороною природних монополій.
З іншого боку, ліквідація галузей природної монополії є економічно
недоцільною насамперед тому, що найвища ефективність функціонування
галузі забезпечується лише за умови наявності одного виробника [4, с. 49].
Таким чином , можна зробити висновок, що природні монополії в
національній економіці, незважаючи на економічну нестабільність, нерідко
зловживають своїм домінуючим становищем на внутрішньому ринку. Існуючий
механізм формування цін і тарифів дозволяє природним монополістам
завищувати розміри необхідних витрат і встановлювати самостійно монопольні
ціни.
Галузі природних монополій протягом останніх років залишаються
одними із найбільш прибуткових галузей економіки, крім галузі житловокомунального господарства. Найголовнішою причиною збитковості цієї галузі
вважається факт позбавлення її державної підтримки та невідповідність тарифів
із реальними витратами на утримання помешкань.
Для підвищення ефективності діяльності природніх монополій в Україні
необхідне створення конкурентного середовища та вдосконалення механізму
ціноутворення.
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ РАЗВИТИЯ НАНОЭКОНОМИКИ
Современное социально-экономическое развитие передовых государств
во многом определяется эффективным использованием факторов и ресурсов
НТП. Доля технологических инноваций в объеме ВВП развитых стран
составляет от 70% до 90%. Причем огромное значение в последнее время
придается развитию нанотехнологий – научно-технологическому направлению,
сформировавшемуся на стыке физики, химии, биологии, медицины и
материаловедения. По оценкам, в обозримом будущем нанотехнологии
способны будут совершить в обществе переворот, по своим масштабам
превышающий даже последствия широкого распространения компьютеров.
Наноиндустрия занимается производством материалов и изделий
сверхмалых размеров на основе изучения свойств различных веществ на
молекулярном и атомарном уровнях. В метрической системе нанометр (нм) – а
именно от этого слова произошла приставка «нано» в термине
«нанотехнология» - соответствует миллимикрону (а это единица измерения
длины, равная одной миллиардной метра или 10-9). Для сравнения толщина
человеческого волоса в среднем равна 50 тысяч нм [1].
И хотя в настоящее время исчерпывающего определения понятия
«нанотехнология» пока не существует, по аналогии с микротехнологиями
можно сказать, что нанотехнологии оперируют величинами порядка одной
миллиардной доли метра. В целом под нанотехнологиями обычно понимают
совокупность
методов
и
приемов,
обеспечивающих
возможность
контролируемым образом создавать и модифицировать объекты, включающие
компоненты размером не более 100 нм хотя бы в одном измерении и в
результате этого получившие принципиально новые качества, позволяющие
осуществлять их интеграцию в полноценно функционирующие системы
большего масштаба. В более широком смысле к нанотехнологиям относят
также еще и методы диагностики и исследования такого рода объектов.
Кроме нанотехнологий при рассмотрении вопроса о развитии
наноиндустрии следует учесть также развитие наноматериалов и
наносистемной техники, являющихся составными элементами наноиндустрии
[2]. Наноматериалы – это материалы, содержащие структурные элементы,
геометрический размер которых хотя бы в одном измерении не превышает 100
нм и благодаря этому обладающие качественно новыми свойствами, в том
числе с заданными функциональными и эксплуатационными характеристиками.
Под наносистемной техникой обычно понимают созданные полностью
или частично на основе наноматериалов и нанотехнологий функционально
законченные системы и устройства, характеристики которых кардинальным
образом отличаются от характеристик систем и устройств аналогичного
назначения, созданных по традиционным технологиям. Таким образом,
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наноиндустрия – это вид деятельности по созданию продукции на основе
нанотехнологий, наноматериалов и наносистемной техники.
Говоря о развитии наноиндустрии, следует иметь ввиду, что в этом
случае предполагается рассмотрение широчайшего спектра разнообразных и не
всегда напрямую связанных между собой проблем в различных областях науки
и техники, где уже используются соответствующие технологии и методы. И
хотя поэтому нанотехнологии целесообразно рассматривать не как единое
целое, а больше всего лишь как обобщенное понятие, следует признать, что
наноиндустрия в целом оказывает революционизирующее воздействие на
развитие
информационных
и
телекоммуникационных
технологий,
биотехнологий, средств безопасности и ряд других. В результате за последние
годы десятки стран приняли национальные программы развития наноиндустрии
в качестве высшего национального приоритета. Среди них такие развитые
государства, как США, Япония, Германия, Франция, Китай и ряд других.
Так, в Китае, например, в последнее время работает около 800 компаний,
занимающихся внедрением нанотехнологий, а также более 100 профильных
научно-исследовательских институтов, абсолютное большинство из которых
ориентировано на удовлетворение нужд оборонно-промышленного комплекса
этой страны. Другие развитые государства также выделяют огромные средства
на оборонные разработки в сфере нанотехнологий. Россия по показателю
объема суммарных затрат на развитие наноиндустрии находится в числе
лидеров, причем, в более чем 20 субъектах Российской Федерации имеются
крупные центры развития нанотехнологий (например, в таких городах, как
Белгород, Ижевск, Чебоксары и т.д.). Вместе с тем одной из серьезнейших
проблем в этой сфере в отечественной экономике является проблема массового
внедрения изобретений и патентов, полученных при создании наноматериалов
и нанотехнологий. Такого рода проблемы, как известно, являются одними из
ключевых в сфере НИОКР в России еще с советских времен (своего рода
ахиллесовой пятой этой сферы). Другой серьезной проблемой эффективного
развития наноиндустрии является неразработанность системы статистического
учета развития наноиндустрии.
Следует также отметить, что нередко вместо термина «система
наноиндустрии» все чаще используют термин «наноэкономика», причем под
наноэкономикой нами понимается система воспроизводственных отношений,
связанных с производством и использованием нанотехнологий, наноматериалов
и наносистемной техники. Правда, существует и другой вариант использования
термина «наноэкономика». Так, Г. Клейнер выделяет 5 иерархических уровней:
мега-, макро-, мезо-, микро- и наноуровень, а также соответствующие
экономические дисциплины: международная экономика, макроэкономика,
мезоэкономика, микроэкономика и наноэкономика [3]. На наноуровне
предметом изучения экономической теории становятся отношения единичного
разделения и кооперации труда отдельных работников, конкуренции и
монополии индивидов на знания, навыки и умения внутри профессиональных
групп, формирование и реализация ценности и полезности их труда. Таким
образом, объектом наноэкономики в таком ее понимании является отдельный
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индивид, физическое лицо. На наш взгляд, оба подхода имеют право на
существование, но в дальнейшем мы будем придерживаться первого варианта.
Для эффективного развития наноэкономики большое значение имеет
разработка и создание системы показателей, в различных аспектах
характеризующих современное состояние и динамические параметры развития
наноиндустрии. Причем речь идет о создании именно системы показателей,
когда используется комплексный подход и учитываются по крайней мере все
основные аспекты и элементы формирования и развития наноэкономики.
Разумеется, в этой системе обязательно должен быть раздел, в котором
рассматриваются показатели, характеризующие развитие наноэкономики в
целом и на разных уровнях управленческой иерархии: на мировом и
международном уровнях, на национальном, отраслевом и региональном
уровнях, а также на уровне отдельного предприятия (организации) и его
отдельных структурных подразделений.
Здесь, прежде всего, речь идет о таких показателях, как суммарный объем
разработки и использования наноизделий, выраженный в стоимостных и
натуральных единицах измерения, а также суммарные затраты на создание и
внедрение такого рода изделий на разных уровнях управленческой иерархии.
Кроме этого, в эту группу показателей обязательно должны войти показатели,
характеризующие удельный вес, долю стоимости наноизделий в общей
стоимости продукции, которую выпускает данный хозяйствующий субъект.
Следует также включить показатели, характеризующие социальноэкономическую
эффективность
использования
нанопродукции
и
наноиндустрии в целом – как общие показатели эффективности, так и частные
показатели (производительность труда, фондоотдачу, материалоемкость,
капиталоемкость и пр.).
Динамику наноэкономики характеризуют такие показатели, как рост и
прирост нанопродукции, темп роста и темп прироста ее. Структурные
изменения характеризуются таким показателям, как изменение доли стоимости
нанопродукции в общей стоимости выпускаемой продукции данным
хозяйствующим
субъектом
(предприятием,
отраслью,
регионом,
народнохозяйственным комплексом в целом).
Любое промышленное изделие характеризуется определенным уровнем
качества, которое в настоящее время является одной из важнейших
характеристик степени конкурентоспособности продукции. Повышение
качества особенно актуально для отечественных товаров в настоящее время,
когда российская экономика пытается осуществить переход от экономики
сырьевого типа к развитой современной инновационной экономике.
Формирование и развитие наноиндустрии является одним из ключевых
направлений реализации такого рода перехода, в связи с чем вопрос об оценке
уровня качества наноизделий стоит особенно остро. Важнейшим аспектом
качества продукции является ее надежность, т.е. свойство изделия сохранять во
времени
в
определенных
границах
значения
всех
показателей,
характеризующих способность осуществлять определенные функции в
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конкретных режимах и в условиях использования, технического обслуживания,
ремонтов, хранения и перевозки.
Надежность является важным свойством нанопродукции и поэтому
показатели надежности относятся к основным показателям, характеризующим
качество продукции. Они отображают способность нанопродукта с течением
времени реализовать требуемые функции в заданной системе. Эти показатели
характеризуют
особенности
безотказности,
долговечности,
ремонтопригодности и сохраняемости. Безотказность представляет собой
способность нанопродукта постоянно сохранять работоспособность в течение
определенного периода времени или отдельной наработки, которая проявляется
в возможности безотказной деятельности. Ремонтопригодность – это свойство
нанопродукции, которое состоит в приспособленности его к предупреждению и
выявлению причин появления отказов, повреждений и ликвидации их
последствий в результате проведения ремонтов и технического обслуживания.
Восстановление
нанопродукции
обусловливается
средним
временем
восстановления до определенной величины показателя качества и степенью
возобновления. Под сохраняемостью понимается способность наноизделия
сохранять исправное и работоспособное, годное к использованию и
эксплуатации состояние в течение времени после хранения и перевозки.
Средний срок сохраняемости и назначенный срок хранения являются
показателями сохраняемости. Долговечность – способность нанопродукции
сберегать работоспособность до наступления предельного состояния при
установленном сроке технического обслуживания и ремонта. Средний ресурс и
средний срок службы являются показателями долговечности, причем понятие
«ресурс» используется при характеристике долговечности по наработке
изделия, а «срок службы» - при характеристике долговечности по
календарному периоду времени. При этом выделяют единичный показатель
надежности, который характеризует одно из качеств наноизделия и
комплексный показатель, характеризующий несколько качеств, составляющих
надежность нанопродукции.
Важно определять также показатели технологичности нанопродукции. К
наиболее важным показателям из этой группы относятся такие, как удельная
материалоемкость наноизделия, его удельная трудоемкость изготовления,
удельная энергоемкость изготовления и эксплуатации наноизделия, а также
средняя оперативная длительность технического обслуживания данного
наноизделия. В целом показатели технологичности выражают обобщенную
характеристику рациональности примененных в продукции конструкторских и
технологических решений и наилучшее распределение расходов на всех
стадиях жизненного цикла нанопродукции.
Актуальна проблема статистической оценки технологичности не только
наноизделия в целом, но и составных наноэлементов в сложной конструкции.
Технологичность конструкции – это свойство, отражающее, насколько четко
учитываются требования имеющейся технологии и системы освоения
производства, транспортировки и технического обслуживания изделия.
Технологичная конструкция обеспечивает минимизацию длительности
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производственной деятельности и расходов материалов на всех фазах
жизненного цикла продукта. К основным показателям технологичности
конструкции, в которой имеются наноэлементы, можно отнести следующие:
удельный вес нанодеталей в их общем количестве в данном изделии,
коэффициент межпроектной унификации (т.е. заимствования) наноэлементов
устройства, коэффициент унификации технологичности нанопроцессов и ряд
других.
Учитывая, что в развитии наноиндустрии в России в настоящее время
одним из наименее эффективных звеньев является серийное, массовое
производство наноизделий, большое значение имеет разработка показателей
стандартизации и унификации нанопродукции, отражающих степень
применения стандартных, унифицированных и неповторимых компонентов в
составе продукта. Напомним, что стандартизация – это система разработки и
определение требований, норм, правил, характеристик, выраженных в
стандартах как обязательных, так и рекомендуемых для выполнения при
производстве продукции. Стандартизация является очень значительным
фактором повышения качества продукции и ускорения НТП на разных уровнях
общественной иерархии. Унификация является одним из методов
стандартизации и под унификацией понимается привидение объектов
одинакого конструктивного назначения к единой форме по определенным
качествам и рациональное снижение количества этих объектов на основе
сведений об их эффективном использовании. При унификации определяют
наименьшее необходимое, но достаточное количество типов, разновидностей,
типоразмеров, компонентов, деталей, имеющих высокие показатели качества и
взаимозаменяемости. Вследствие стандартизации и унификации появляются
единые требования к качеству наноизделий, охране и условиям труда
работников на предприятиях.
К показателям стандартизации и унификации относятся коэффициенты
применяемости, повторяемости составных частей наноизделия, унификации
изделий, нового оригинального конструирования, серийности, экономической
эффективности стандартизации нанообъекта. Помимо данных показателей
также рассчитываются коэффициенты повторяемости и унификации по
конструктивным компонентам. Таким образом, показатели стандартизации и
унификации
характеризуют
насыщенность
товара
обыкновенными,
унифицированными компонентами, которыми являются входящие в него
конструкции, приборы, агрегаты, комплекты и пр. Одним из важнейших
направлений и методов стандартизации является агрегатирование, под которым
понимается способ создания машин, установок, конструкций, узлов, аппаратов
и других изделий из унифицированных агрегатов, устанавливаемых в изделии в
различном количестве и в разных комбинациях.
Обострение экологических проблем обусловливает необходимость
статистического учета степени вредного влияния на окружающую среду,
возникающего при производстве, применении и эксплуатации наноизделия. Для
количественной оценки используют показатели экологичности продукции,
являющемся одним из основных свойств, обусловливающих уровень ее
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качества. К основным показателям экологичности нанопродукции относятся
такие показатели, как содержание вредных примесей в нанопродуктах, выбросы
вредных веществ в окружающую среду вследствии нанопроизводств, оценка
уровня шума, вибрации, радиоактивного загрязнения окружающей среды
(научное направление, в рамках которого исследуются вопросы влияния
развития наноиндустрии на состояние окружающей среды, можно назвать
наноэкологией).
Кроме экологических показателей при разработке системы показателей,
характеризующих формирование и развитие наноэкономики, следует
рассмотреть вопрос о целесообразности создания других групп показателей,
таких, как, например, эргономические, эстетические и иные группы
показателей. Эргономические показатели отображают удобство и комфорт
использования нанопродукции. Так, психологические показатели применяются
при установлении соответствия наноизделия возможностям восприятия и
переработки информации, а также психологическим качествам человека.
Другая разновидность эргономических показателей – антропометрические
показатели применяются при установлении соответствия конструкции изделия
величине, форме и массе человеческого тела и его отдельных составляющих,
входящих в контакт с наноизделием. К этой категории относятся также
гигиенические, физиологические и психофизиологические показатели.
Так, гигиенические показатели используются при установлении
соответствия наноизделия гигиеническим заявкам жизнедеятельности и
работоспособности человека при реакции его с изделием. Иначе говоря,
гигиенические показатели определяют соответствие изделия санитарногигиеническим нормам. Физиологические показатели применяются при
установлении соответствия наноизделия физиологическим особенностям
человека и функционированию его органов чувств (например, соответствие
устройства наноизделия силовым и скоростным особенностям человека или
соответствие конструкции наноизделия зрительным и психофизиологическим
особенностям человека).
Эстетические показатели нанопродукции характеризуют ее эстетическое
воздействие на человека. Показатели этой группы связаны с комплексным
качеством – эстетичностью, воздействующим на восприятие человеком
нанопродукции с точки зрения ее внешнего вида. Это качество определяется
такими простыми признаками, как форма, гармония, композиция, стиль и т.д. В
соответствии с этим эстетические показатели характеризуют соответствие
наноизделия окружающей среде, стилю, информационно-художественное
оформление нанопродукции, ее гармоничность и выразительность,
оригинальность дизайна упаковки и пр.
Перечисленные группы показателей отображают, на наш взгляд,
основные аспекты процесса формирования и развития наноэкономики. Однако
сказанное совсем не означает, что со временем система показателей,
характеризующих наноиндустрию (в этой связи эту систему можно назвать
системой нанопоказателей), не претерпит существенных изменений и в нее не
будут добавлены новые разделы показателей. В заключении также следует
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добавить, что показатели всех перечисленных групп следует рассматривать на
разных уровнях управленческой иерархии: мега-, макро-, мезо-, микро- и
миниуровне.
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МОДЕЛЬ ВПРОВАДЖЕНЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
ВАЖЕЛІВ В АНТИКРИЗОВУ ПОЛІТИКУ ДЕРЖАВИ
Антикризова політика держави буде доцільною за умови її проведення й
впровадження не тільки на державному, тобто на макрорівні рівні, на якому
вона повинна створюватися, виокремлювати масштаб її проведення, виділяти
основні напрями, пріоритетні завдання та ін. На цьому рівні влада найвищого
державного рівня, а саме на рівні Президента, Верховної Ради, міністерств та
відомств, повинна використовувати позитивний міжнародний досвід
розвинених країн. При цьому буде відбуватися специфічний процес 1.1. (див.
рис. 1), а саме отримання досвіду розвитку іноземного інформаційнокомунікаційного простору в цілому, новини, інновації удосконалення різних
економічних процесів у цій сфері, їх аналіз та перетворення у інформаційнокомунікаційні важелі, з подальшим їх пристосуванням до існуючих умов
господарювання та постійне їх удосконалення та доповнення з урахуванням
особливостей нашої країни на безперервної зміни економічного та політичного
клімату.
Після здійснення вищевказаних процесів антикризова політика повинна
«спускатися» та впроваджуватися на більш низькому мезорівні, а саме на
регіональному, обласному, місцевому рівні влади, також за допомогою органів
місцевого самоврядування. При цьому інформаційно-комунікаційні важелі
будуть застосовуватися в процесі (2.1) передавання перетворених на більш
високому рівні матеріалів з метою просвіти, сповіщення, оприлюднення,
підвищення рівня обізнаності економічних суб’єктів наступних рівнів у цій
області, пристосування відповідних інформаційно-комунікаційних важелів до
умов окремої області, регіону, міста, селища з урахуванням їх промислової,
виробничої та ін. специфіки та рівня розвитку та застосування сучасних
інформаційно-комунікаційних
технологій,
сприяння
їх
подальшому
удосконаленню.
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Наступним кроком застосування інформаційно-комунікаційних важелів в
антикризовій політиці держави буде їх впровадження на мікрорівні, а саме на
рівні різних економічних державних та недержавних інститутів, підприємств,
організацій, установ тощо. Даний процес (3.1) представлятиме собою надання
потрібних пояснень, роз’яснень, новітніх методик, щодо удосконалення
господарської діяльності, інтенсифікації та прискоренні різних інформаційнокомунікаційних процесів.
Подальший
вплив
результатів
впровадження
інформаційнокомунікаційних важелів (4.1; 5.1) пришвидшить процес отримання та засвоєння
інформації кінцевими адресатами, тобто населенням та удосконалить зворотній
зв'язок від кінцевих адресатів до найвищих органів державної влади через всі
вищевказані рівні. Це призведе до підвищення загального рівня культурного,
освітнього, інтелектуального розвитку населення, а, отже, до зміцнення
людського капіталу країни в цілому та допоможе як найшвидше на найбільш
ефективно подолати наслідки фінансово-економічної кризи країни за
допомогою актуальних, сучасних та ефективних інформаційно-комунікаційних
важелів.
Міжнародний досвід
6.1

1.1

5.1 найвищого рівня
Влада
3.1

Влада на регіональному, обласному, місцевому рівнях
Економічні
інститути (державні
та недержавні)

2.1

3.1

Підприємства,
організації, установи
тощо

4.1

Населення
Рис. 1 Модель впровадження інформаційно-комунікаційних важелів в
антикризову політику держави
Результатом застосування інформаційно-комунікаційних важелів в
антикризовій політиці держави буде загальне підвищення рейтингу країни в
області застосування ІКТ (6.1) та підвищення інформаційно-комунікаційних
зв’язків нашої країни із зовнішнім світом в цілому, що дозволить розширити та
удосконалити інформаційно-комунікаційний простір на мегарівні.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ
Конкурентоспроможність – один з найважливіших чинників, що
забезпечує сталий розвиток будь-якої галузі в цілому та окремого підприємства.
Сьогодні, з розвитком ринкових відносин, посиленням процесів глобалізації та
міжнародної конкуренції, питання підвищення конкурентоспроможності
підприємств агропромислового комплексу (АПК) набуває особливої
актуальності.
Проблеми формування конкурентоспроможності сільськогосподарської
продукції досліджувалися в роботах багатьох вітчизняних вчених:
О.І. Кондратюка [1], О.В. Копистко [2], О.І. Ліпанової [3], Н.А. Ольховської [4].
та багатьох інших.
Метою роботи є аналіз конкурентоспроможності сільського господарства
України, проблем її формування та шляхів підвищення.
Україна має значні можливості для розвитку аграрного сектору та
перетворення його у високоефективну сферу економіки. Сприятливі ґрунтовокліматичні передумови, родючі землі сприяють подальшому його розвитку,
отриманню врожаїв сільськогосподарських культур в обсягах, достатніх для
забезпечення внутрішніх потреб і формування експортного потенціалу.
В сучасних умовах сільськогосподарська продукція займає значну
частину у зовнішній торгівлі України. Сільське господарство залишається
єдиною галуззю, яка має позитивне сальдо зовнішньої торгівлі.
Зовнішньоторговельний обіг продукції агропромислового комплексу
України за 2012 рік склав 26,1 млрд.
дол. США або 17,2%
зовнішньоторговельного обігу України. При цьому, експорт продукції
аграрного сектору за вказаний період становив 18,2 млрд. дол. США або 26,5%
від загального експорту України; імпорт – 7,9 млрд. дол. США або 9,5% від
загального імпорту України. Позитивне сальдо склало 10,3 млрд. дол. США [5].
Найвагомішими чинниками позитивного сальдо сільськогосподарської
продукції за даний період були: високі обсяги експорту зернових культур –
38,5% від загального експорту сільськогосподарської продукції, олії – 22,7%, а
також насіння олійних культур - 9,4% [5].
Регіональна структура експорту сільськогосподарської продукції за 2012
рік: країни Азії – 30,3% (5515,7 млн. дол. США); країни ЄС– 27,9% (5079,3 млн.
дол. США); країни СНД – 20,3% (3697,7 млн. дол. США); африканські країни –
19,2% (3495,2 млн. дол. США); США – 0,1% (24,5 млн. дол. США); інші країни
– 2,1% (378,8 млн. дол. США) [5].
Але існують чинники, які значною мірою перешкоджають зміцненню
конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на зовнішніх ринках,
а саме: низький рівень розвитку вітчизняної фінансово - кредитної системи;
відсутність галузевих кооперативних банків; нерозвиненість в Україні сфери
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страхування кредитних та виробничих ризиків; нерозвиненість інфраструктури
АПК, що призводить до збільшення вартості виробництва, значних втрат
продукції під час її транспортування та зберігання.
До конкурентних переваг сільського господарства України можна
віднести майже унікальне поєднання ресурсів для виробництва
сільськогосподарської продукції й близькість до міжнародних ринків, а також
те, що забезпеченість земельними ресурсами в господарствах України в
середньому значно вища, ніж у європейських країнах.
Для
підвищення
конкурентоспроможності
сільськогосподарської
продукції необхідно вирішувати такі завдання:
 створення новітніх технологій вирощування та підвищення урожайності
сільськогосподарських культур;
 забезпечення приросту поголів’я худоби;
 забезпечення сільськогосподарських виробників сучасною технікою;
 підготовка висококваліфікованих кадрів для села;
 фінансування сільськогосподарського виробництва;
 вдосконалення цінової політики;
 урахування специфіки виробництва сільськогосподарської продукції в
регіонах.
Отже, конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції України
відіграє визначальну роль у розвитку національної економіки і визначає
конкурентоспроможність України на світовому ринку. Україна має значні
можливості для розвитку аграрного сектору. Важливою умовою підвищення
конкурентоспроможності підприємств є ефективне використання ресурсів,
залучення кваліфікованого персоналу, впровадження досягнень сучасного
менеджменту, використання повною мірою інноваційних, фінансових та
інформаційних можливостей підприємств.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
В ринковій економіці необхідною умовою успішного функціонування і
розвитку промислових підприємств та досягнення конкурентних переваг є
формування на нарощення економічного потенціалу.
Потенціал - це сукупність природних умов і ресурсів, можливостей,
запасів і цінностей, що можуть бути використані для досягнення певних цілей
[3, c.33].
Економічний потенціал підприємства - це система відносин економічної
власності між людьми у взаємодії з розвитком продуктивних сил та базисними
елементами господарського механізму, що виступають основним джерелом
розвитку економічної системи, її можливостей [3, c.34].
Питання оцінки ефективності формування та використання потенціалу
підприємства розглядали О.В. Градов, Ю.Ю. Донець, Е.В. Лапін, Л.А.
Квятковська, Л.Д. Ревуцький, І.М. Рєпіна, Т.М. Кібук .
Метою роботи є дослідження проблем формування і розвитку
економічного потенціалу підприємства в галузевому аспекті.
Нарощування потенціалу за рахунок резервів - основне завдання
підприємства. При цьому слід враховувати, що сильні сторони є потенціалом
підприємства, а слабкі - резервом потенціалу. Завданнями підприємства є
використання сильних позицій за одночасного усунення слабких сторін.
Формування потенціалу підприємства має відбуватися із врахуванням
результатів оцінки та стратегічних цілей розвитку. Під час формування
потенціалу підприємства важливо підібрати окремі його складові у такий
спосіб, щоб вони у своєму найкращому поєднанні забезпечили прояв
позитивного ефекту синергії. Особливе значення під час формування
потенціалу
підприємства
мають
питання
створення
привабливого
інвестиційного іміджу підприємства з метою створення передумов для
залучення інвестицій у проекти його розвитку. Це передбачає формування
інвестиційного потенціалу підприємства [2, с.27-32].
Актуальність дослідження легкої промисловості полягає в тому, що вона
є однією з найважливіших серед галузей виробництва непродовольчих товарів.
Продукція легкої промисловості йде на задоволення потреб населення, а також
використовується в інших галузях промисловості у вигляді сировини та
допоміжних матеріалів. Формування економічного потенціалу підприємств
дають змогу визначити перспективи функціонування легкої промисловості.
Легка промисловість України протягом останніх років зіткнулась з рядом
проблем. До основних причин треба віднести фінансову кризу,
нерівноправність в системі оподаткування, існування так званого «сірого»
імпорту, що можуть призвести до руйнівних наслідків. Скорочення обсягів
42

виробництва спостерігається у всіх галузях промисловості України, в тому
числі й легкій, що пов'язано з інертністю кризових явищ [1, с.18-20].
Тривожить ситуація і на внутрішньому ринку країни. Ринки практично
заполонила продукція нелегального виробництва, яка ввезена без сплати мита,
зборів. За офіційними даними, офіційний імпорт продукції легкої
промисловості становить 5 %. Проте більше 80 % продукції галузі потрапляють
до України нелегально. Статистика показує, що річний оборот ринку одягу
становить 500 млн дол США.
В основному, ринок легкої промисловості України насичений продукцією
підприємств Туреччини - 32 %, Китаю - 15 %, країни Балтії, Чехії, Польщі - 15
%, Росії, Білорусі - 9 %, вітчизняними товарами - 13 % та інші. Досить
негативним залишається і той факт, що легка промисловість в Україні є
малоприбутковою для пересічних працівників даної галузі. Тут середня місячна
зарплата в 2 рази менша, ніж показник заробітної плати загалом по
підприємствам промисловості [ 5 ].
Проте, не дивлячись на ряд проблем, які склалися в розвитку легкої
промисловості України, все ж таки її варто розглядати як перспективну галузь.
За оцінками експертів ринок одягу та взуття входить в 20 найрозвинутіших
ринків України, українці витрачають на взуття та одяг приблизно 30-40 % свого
місячного доходу, що перевищує показники в країнах Зх. Європи. За
прогнозами Міністерства промислової політики України об'єм виробництва
продукції легкої промисловості в 2012 році збільшиться на 61,5 % або на 2
млрд. грн. у порівнянні з 2009 і 2010 роками [ 5 ].
Отже, вирішення проблеми формування потенціалу підприємства, може
значно вплинути на подолання негативних явищ ринкових відносин.
Передумовою і важливою складовою будь-якого підприємства є потенціал,
тому кожному суб'єкту господарювання необхідно знати і розуміти теоретичні
основи, закономірності процесу формування, структуру, джерела зростання,
методи оцінювання й напрями ефективного використання такого потенціалу.
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СИНЯ ЕКОНОМІКА – НОВИЙ ПОГЛЯД НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК
Між традиційними економічними та екологічними потребами існують
гострі суперечності. Вони полягають у тому, що традиційні підходи до оцінки
економічної ефективності вимагають якнайшвидшої віддачі від вкладених
коштів, а природоохоронні вимоги диктують необхідність довготривалих
інвестицій, терміни окупності яких не відповідають правилам традиційної
економіки. Сучасні компанії зосереджені виключно на скороченні витрат і,
отже, їхня глобальна стратегія направлена на пошук найдешевших засобів
виробництв товарів та послуг. Прагнення отримати більш дешеву продукцію
приводить до збільшення грошового попиту в місцевій економіці, яка втрачає
робочі місця, що призводить до зменшення купівельної спроможність, що, в
свою чергу, призводить до зменшення грошової маси, яка циркулює в громадах
і це призводить до економічного спаду. Яскравим прикладом цього є
економічна ситуація в Іспанії та Греції - країнах, які постраждали як від
сучасних тенденцій в економіці, так і від надмірних витрат уряду. Науковий
аналіз існуючих економічних тенденцій дає підстави стверджувати, що сучасна
економічна модель не здатна забезпечити гарантоване право місцевих громад, а
особливо молодої її частини, на повноцінну роботу що гарантуватиме
гармонійний розвиток сьогоднішніх і майбутніх поколінь.
Настав час будувати економіку на принципово нових засадах, які б
гарантували стабільний соціально-економічний розвиток суспільства та
збереження довкілля. На прикінці ХХ століття в економічній теорії стали
інтенсивно відстоюватися ідеї «зеленої економіки» - висхідний економічний
розвиток суспільства без змін довкілля із застосуванням «відновлювальних
технологій» як джерел енергії так і сировини. Зелена модель економіки занадто
дорога і непристосована до сучасних економічних реалій. Вона більш
романтична ніж практична, оскільки потребує значних фінансових затрат на які
здатні лише багатії або уряди країн, більшість з яких живе сьогодні у
трильйонних боргах.
Сьогодні потрібно перейти до конкурентної бізнес-моделі, яка дозволяє
виробникам запропонувати краще за найнижчими цінами шляхом
впровадження інновацій, які генерують численні вигоди, а не тільки збільшення
прибутку. Ця економічна філософія була названа «синьою економікою» і
вперше застосована в 1994 році професором Гюнтером Паулі, коли його
запросила Організація Об'єднаних Націй провести наукове дослідження бізнесмоделей майбутнього. Сьогодні, синя економіка – це теорія, що підкріплена
більше ніж 180 конкретними прикладами, які дають підстави стверджувати, що
це можливо, щоб при менших капіталовкладеннях генерувати більше доходів,
при одночасному створенні нових робочих місць і, як і раніше конкурувати на
світовому ринку. Сутність синьої економіки, у якій основним критерієм
44

результатів виробничої діяльності є, на відміну від традиційної економіки, не
прибуток, а інтегральний еколого-економічний ефект. В основі синьої
економіки лежить розуміння логіки природних систем, збалансованості, які
виходять за рамки звичайного збереження ресурсів. В синій економіці, стала
ефективність досягається заміною того, що не потребує розвивати нові
промислові виробництва, але пропонує значну кількість нових робочих місць,
цінні продукти і соціальну справедливість.
В синій економіці сформульовано перелік основних принципів. Головний
принцип полягає в каскаді поживних речовин і енергії в процесі діяльності
екосистем. Каскад подібний до водоспаду, де відсутня потреба у затраті
додаткової енергії - вода тече з силою тяжіння. Вона переносить живильні
речовини між біологічними царствами поглинання корисних речовин: у вигляді
корму для мікроорганізмів кормові водорості, водорості живляться іншими
видами, тобто відходи одного стають їжею для іншого. Каскадні енергії та
поживні речовини призводять до стійкості за рахунок зниження або усунення
використання додаткових ресурсів, таких як енергія і усунення затрат на
утилізацію відходів, що не тільки зменшує забруднення навколишнього
середовища, але і унеможливлює неефективне використання матеріалів. В
екосистемах немає відходів тому що побічні продукти одного процесу входять
в інший процес.
Принципи синьої економіки тісно пов'язані з моделями існування
екосистем, та виглядають наступним чином:
- всі процеси стійкі та нетоксичні;
- використовуються ті ресурси, що знаходяться локально і відповідають
екологічним та людськім потребам місцевої громади;
- енергетичні ресурси використовуються такі, що наслідують природні
явища і які залежать від законів фізики;
- завжди застосовується принципи каскаду енергії і поживних речовин;
- відходи не залишаються, все, що створюється в процесі є цінним;
- кожен процес і продукт грає свою унікальну роль у повній зайнятості
населення;
- наука постійно звертається до інновацій для вирішення системних
проблем.
Україна могла б теж виграти від впровадження принципів природних
систем та інновацій «Синьої економіки». Тільки уявімо місто, де при переробці
твердих побутових відходів виробляється газ метан, який за допомогою
доступних вихрових технологій розділяється на гідроген, що замінює потреби
газу, а карбон застосовується у багатьох індустріях міста (наприклад, хімічній).
А стічні теплі води, для прикладу, використовуються для рибних ферм і
вирощування водоростей, що забезпечить місцеве населення не лише новими і
дешевими продуктами харчування, але й дозволить мати біопаливо. Таким
чином потреба у закупівлях газу може знизитись і взагалі відпасти, що дасть
омріяну енергетичну незалежність нашій державі.
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Звичайно, зробити це непросто. Для повноцінної реалізації такого підходу
необхідна відповідна державна політика, яка буде проводити такі зміни в
суспільстві.
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SPREADSHEET FOR CALCULATING ENERGY SAVINGS OF HOME
RENOVATION
Energy efficiency is synonymous with a new worldview and philosophy. It is a
means to improve the quality of energy services at a reasonable cost to society and
the ability to reduce energy consumption through the implementation of concrete
measures to save energy. Energy efficiency means any measure or set of measures,
the outcome of the application, which reduces energy consumption, while
maintaining the level of comfort in the home and reduce energy consumption per unit
of production in the industry, while protecting the environment.
Energy audit is the basis for determining the energy characteristics of buildings
and to create energy efficiency programs. The investigation was carried out through a
systematic approach and methods for identifying, evaluating and analyzing the
energy flows and costs in maintaining the microclimate in buildings, the development
of measures to reduce energy costs while ensuring the quality of the refurbishment.
Under the Energy Efficiency Act / EEA / Ordinance № RD-16-294 for energy
efficiency be energy users as follows: producers of goods and services, which have
annual energy consumption equal to or greater than 3,000 MWh; energy customers
with a total useful floor area of the building, more than 1000 m2 and subject to
energy certification.
According to the content of the types of investigation activities of audit is
simplified, detailed and controlling. Simplified investigation is that carried out
surveys, measurements and energy calculations in a limited volume, which
determines the potential to reduce energy costs of existing sites of energy users with
an accuracy of ± 15% and provides a list of measures to reduce costs energy by
approximately valuation.
Detailed investigation is that a detailed survey of the sites of energy users,
detailed measurements, accurate energy modeling determines the potential for
reducing energy costs with an accuracy of ± 5%; a list of measures to reduce energy
costs with a detailed techno-economic and environmental assessment; a warranty as
to attain the energy savings in the implementation of prescribed measures; a basis for
certification of building. Detailed investigation covering these devices and systems:the means of measurement of input in site energy flows;- systems for fuel combustion
and inbound on site energy flows;- systems for electricity;- heat transfer systems water, steam-condensing, air;- supply systems;- compressed air systems;- processes
and systems;- electrical equipment of industrial machines, units and facilities;lighting systems;- assurance systems microclimate;- systems for the preparation of
hot water for domestic use;- measuring and control;- building envelope elements.
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Controlling investigation - it can be simple or detailed inspection or include
certain elements of them. It is used to verify the results of previous audits energy
efficiency.
To examines the energy efficiency in housing refurbishment can be easily done
using a spreadsheet (fig. 1).

Fig. 1. Spreadsheet - a tool for calculating energy savings for upgrading insulation of
buildings
The steps for calculating the energy savings through spreadsheet are as follows:
Box L5 of the table is introduced (fig. 1) [4] :
Fеl - space component of the renewed isolation [m2];
In L6 cell of the table is introduced:
Uc - Thermal conductivity factor before renovation [W/m2*K];
In cell L7 table is introduced:
Uн - Thermal conductivity factor after renovation [W/m2*K];
In cell L8 is introduced:
а – correction factor depending on climate zone;
In cell L9 is introduced:
b - correction factor depending on the type of heating system and used energy
source;
In cell L10 is introduced:
c - correction factor according to clock and weekly duration of heating the
building;
In cell L11 is introduced:
HDD - heating degree days [K*day/year]
The formula (fig.1) that calculated and displayed in the table’s cell L14, energy
savings for 1 year FES, [kWh / year] is as follows:
(1)
FES=Fel * (Uс - Uн) * HHD * 24 * a * c * (1 / b) / 1000
With MS Excel spreadsheet illustrates and convenient data is entered
accurately calculated and displayed the results in energy savings in upgrading the
insulation and heating systems of existing residential and public buildings [5].
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CALCULATION OF THE ENERGY EFFICIENCY BY REGULATORY
REQUIREMENTS FOR BUILDINGS
Certification of the energy performance of buildings is to verify the current
status of energy consumption in buildings, energy performance and compliance with
the scale of the energy consumption. Any building can be certified according to the
ordinance for building certification by the Minister of Energy and Energy Resources
and the Minister of Regional Development and Public Works, with the exception of:
buildings and monuments within the scope of the Monuments of Culture and
Museums and the Law on Protected Areas; worship of legally registered religions in
the country; temporary buildings with a planned time of use of two years; farm
buildings farmers used for farming;- Industrial buildings; buildings used as directed
for 4 months a year; single buildings with a gross floor area of up to 50 m2.
Subject to mandatory certification all buildings in operation with a total floor
area of over 1,000 square metersAlso subject to mandatory certification and all other
buildings - state and / or municipal-owned property, with a gross floor area of over
1,000 square meters. Owners of buildings are required to implement measures to
improve energy efficiency prescribed by the energy audit within three years from the
date of receipt of the audit results. Contracting authorities are required to obtain an
energy performance certificate of a building within a period not earlier than three
months and not later than 6 years from the date of its commissioning. By issuing the
certificate energy performance of buildings are certified by Energy Passport, which is
part of the technical passport of the building.
Energy performance certificates are Category A and B. Category A certificate
is issued to buildings with a value of the integrated energy performance
corresponding to class C of the energy scale of the energy consumption and to
buildings placed in service until 1990, with the value of the integrated energy
performance corresponding to class C of energy scale of the energy consumption.
The validity of the certificate of category A is seven years or ten years if the building
were introduced measures to use renewable energy sources for energy needs of the
building.
Category B certificate is issued for buildings with a value of the integrated
energy performance corresponding to class D in energy scale of the energy
consumption. No certificate shall be issued for buildings that are not met the
requirements for certification category B. The validity of the certificate of category B
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is: three years or five years if the building were introduced measures to use renewable
energy sources for energy needs of the building.
The main purpose of the report is to show the developed algorithm (fig. 1) and
a program with a programming language MatLab [1, 2, 7] that calculates the energy
savings according to the legal requirements for the energy performance of residential
and public buildings.
Start
Fрзп, SHDc, SH Dн, ηс , ηн

I

FESни =Fрзп*( SHDc/ ηс - SH Dн/ ηн)

FES

O

End
Fig. 1. Block diagram of the program; I – Input, O – Output
According to the steps of the algorithm, the following data are introduced [6]:
- Fgfa - gross floor area of new buildings of a certain type placed in service
during the year, [m2]
- SHDс - specific annual heat consumed for heating of buildings of this type
according to the requirements in 1991 [kWh/m2/yr.]
- SHDн - specific annual heat consumed for heating the buildings of this type
according to the new requirements [kWh/m2/yr.]
- ηс – efficiency of the heating system according to the requirements of 1991
(seasonal)
- ηн - efficiency of the heating system for the new requirements (seasonal).
Program calculates and displays FES - saved energy by heating in a year
[kWh/yr.].
Characteristics of information technology for the assessment of energy savings
and its algorithm are as follows:
- easily, quickly and accurately process, calculate and analyze data;
- all information using the program stored in a file that can be opened, viewed
and printed;
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- the certificate issued is well justified by actual facts under the Energy
Efficiency Act.
Therefore, the use of the proposed program for calculating the energy
efficiency of buildings, according to regulatory requirements is a useful tool in the
process of auditing and certification.
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SPREADSHEET ENERGY AUDITING OF LIGHTING OF BUILDINGS
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Hot water
Electricity
Общо
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100
100
100

54
39
15
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EU standards
kWh/m2/yr.
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44
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55

27
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59

Comparison
100 %

Actually reported
energy
consumption *
kWh/m2/yr .
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Office area
systems
(building
systems):

Comparison
100 %

Buildings consume more energy than any other sector of our economy. They
represent about 40% of energy consumption and 36% of its emissions of CO2.
Increasing the energy efficiency of residential and business buildings leads to save
energy and reduce costs and negative environmental impact.
Our study (Tabl.1), conducted in the period January 2011 to December 2012
shows that lighting consumes an overwhelming portion of 19% of the world's
electricity. In many public and commercial buildings, lighting accounts for 40% or
more on energy costs, which means that the potential for energy savings is enormous.
Switching to more efficient lighting is one of the cheapest ways to reduce the use of
electricity and vapor / heat loss, which lead to global warming. Lighting has great
potential for improving energy efficiency in buildings.
Tabl.1 Energy consumption for heating, hot water and electricity kWh/m2/god.

37
26
73
39

Alternative values in
U accordance with
Directives EU
low energy /
passive Houses
(refer Cepheus)
kWh/m2/yr.
22
9
11
42

Measures to improve energy efficiency are the actions that lead to verifiable
and measurable or estimable energy efficiency. Major investments must focus on
improving the systems for heating, hot water, ventilation and air conditioning,
lighting, implementing high quality building and insulation materials. Expected wider
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uptake of micro-measurement and control systems for automated energy management
systems in buildings; lighting control systems; automated heating control; control
systems for ventilation; control systems for air-conditioning; control systems for
domestic hot water. The choice of the lighting apparatus will depend on the intended
use of the building, but with equipment which is widely applicable to effective
lighting.
Energy-efficient fluorescent lamps -this is definitely one of the best alternatives
for efficient lighting system. These lamps save about 35% of the voltage standard
fluorescent, and the equally long life. Although energy-efficient bulbs are more
expensive than standard fluorescent, energy-saving fully offset the high price.
Efficient lighting systems, replacing standard fluorescent also have better light color.
Energy-efficient fluorescent lamps with electronic work that up to 75% quieter than
conventional ballasts. Payback period of these improvements is 1-2 years.
LED technology - LED light allows for a high degree of brightness, low power
consumption, using only a few watts. Highly efficient LED light sources are
extremely energy-from 50 to 80% less energy consuming, as compared with the
traditional ones. Also important characteristics of LEDs that do not contain harmful
substances - UV and IR radiation, no mercury and sodium, with no color filters.
Another way of achieving greater energy efficiency is the use of redirects
systems using daylight. With the use of daylight is significantly reduces the use of
energy for lighting buildings with up to 75%.
Energy efficiency can be achieved by the replacement of old lights with new
ones, more efficient. For this purpose was developed MS Excel spreadsheet to
calculate the energy savings where introduces the following data: [4]
Box L5 of the table is introduced (Fig. 1):
Pc - power of the old lamp for replacement or average power of the lamps sold
in the market in 2007 for a new lamp [W];
In L6 cell of the table is introduced:
Pн - new power efficient lamp [W];
In cell L7 table introduces:
nh - number of working hours (in the absence of data taken 1000 hours / year
for residential and 2,500 hours / year for public buildings) [h / year];

Fig. 1. Calculation of energy saving with spreadsheet
52

In cell L8 introduced:
Frep – correction factor takes into account that some bought new lamps replaces
existing immediately. This factor is 1 when replacing an existing lamp.
The spreadsheet calculated and displayed in the table cell L11, energy savings
from a lamp when replacing existing or purchase new lamps in residential buildings
[kWh / year].
Using MS Excel spreadsheet illustrates and convenient data is entered
accurately calculated and displayed the results in energy savings in upgrading the
lighting of existing residential and public buildings. [5]
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЛИНГА В
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
Основу рыночной экономики составляют предприятия разных форм
собственности, использующие экономические ресурсы для осуществления
коммерческой деятельности. В настоящее время предприятия являются
экономически и юридически самостоятельными хозяйствующими единицами,
полностью отвечающими за результаты своей деятельности. Рыночная
экономика предполагает наличие альтернатив, требует осуществлять выбор
ресурсов, коммерческих партнеров, источников финансирования, форм и
способов инвестиций. Недостаток информации о текущем состоянии и о
перспективах деятельности предприятия требуют формирования новых
подходов к управлению и инструментов их внедрения.
Таким инструментом является контроллинг. Именно контроллинг
переводит управление предприятием на качественно новый уровень,
интегрируя, координируя и направляя деятельность различных служб и
подразделений предприятия на достижение оперативных и стратегических
целей.
Одним из универсальных инструментов, при использовании которого
реализуются функции управления затратами предприятия и система управления
предприятием в целом, является бюджетирование.
Бюджетирование, как система детального краткосрочного планирования,
оперативного учета и контроля исполнения утвержденных бюджетов, анализа
отклонений и регулирования деятельности с целью достижения намеченных
результатов, вызывает необходимость существенной трансформации плановой,
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учетной и аналитической работы на основе интегрированного подхода к
основным управленческим функциям и позволяет вывести систему управления
финансами на качественно новый уровень, который характеризуется
«прозрачностью» принимаемых управленческих решений с точки зрения
финансовых последствий, наличием реальной возможности управления
финансовыми результатами и денежными потоками структурных единиц и
предприятия как единого целого.
Для сельскохозяйственных предприятий, внедрение бюджетирования
позволяет не только эффективно выполнять все перечисленные функции, а еще
нивелировать такой отрицательный фактор для управления процессом
производства сельскохозяйственной продукции как сезонность.
Благодаря особенностям функций бюджетирования, а также самих
бюджетов, возможно нивелировать отрицательное влияние сезонности на
эффективность принимаемых управленческих решений:
- временная определенность. Бюджет должен относиться к
определенному периоду времени, а бюджетный период иметь временные
границы. Это поможет руководителю сосредоточиться на процессах и целях,
присущих конкретному периоду времени;
- многовариантность. Процесс бюджетирования требует рассмотрения
нескольких вариантов развития рыночной и производственной ситуации.
Учитывая растянутость сельскохозяйственных операций во времени, в течение
которого в современных условиях может многое измениться, эта особенность
очень актуальна и полезна для управленцев;
- пригодность для принятия управленческих решений. В отличие от
бухгалтерских форм отчетности, бюджет не имеет стандартной формы
представления. Его форма и содержание зависят от потребностей и
особенностей деятельности предприятия. Учитывая сезонность в сельском
хозяйстве, его форма и содержание могут отличаться в разные времена года или
отрезки производственного цикла;
бюджет
способствует
координации
между
различными
подразделениями, что очень важно, например, в разгар «сезона», когда от
быстроты и слаженности в реализации управленческих решений напрямую
зависит их эффективность, и эффективность деятельности предприятия в
целом;
- бюджет как средство мотивации. Например, текущий бюджет составлен на
небольшой отрезок времени, который совпал с интенсивной обработкой
многолетних насаждений ядохимикатами. Основные статьи расходов и
возможности экономии будут касаться именно этих операций. Помимо этого,
может составляться и попроцессный бюджет для обработки. Следовательно,
агроном по защите растений будет осознавать, что от эффективности его
деятельности в значительной мере зависит выполнение всего бюджета. Такая
ответственность не только за результаты своей работы, а и за результаты
деятельности всего предприятия будет мотивировать работника к качественному
выполнению своих обязанностей с минимальными затратами.
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СУЧАСНИЙ СТАН ФУНКЦІОНУВАННЯ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Хлібопекарська промисловість України є однією з найбільш важливих
для країни з позиції забезпечення харчової безпеки. Її головним завданням є
забезпечення якісною хлібопекарською продукцією всіх верств населення
України. Незважаючи на свою соціальну значимість, частка продукції
хлібопекарської галузі в структурі реалізованої промислової продукції
виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів постійно
знижується і в 2012 році становила лише 5% [1, 2].
Обсяги виробництва хлібобулочної продукції в натуральному виразі
мають тенденції до поступового скорочення. Якщо в 1990 роках річні обсяги
виробництва хліба і хлібобулочних виробів становили 6,7 млн. тонн, то в 2012
році ця цифра досягла лише відмітки в 1,607 млн. тонн [1, 2]. Порівняно з 2011
роком обсяги виробництва хлібобулочної продукції зменшились в 2012 році на
9,16%.
Скорочення обсягів виробництва хлібобулочних виробів в першу чергу
пов’язують із скороченням чисельності населення України. Аналіз показав, що
попри наявність залежності між виробництвом хліба і хлібобулочних виробів та
чисельністю населення, головна причина падіння обсягів виробництва в
іншому. Вважаємо, що це пояснюється неточністю статистичних даних, які не
враховують обсяги виробництва на приватних підприємствах, міні-пекарнях, в
супермаркетах. Крім того, на обсяги виробництва впливають зміни структури
харчування та смаків споживачів, які можуть переорієнтовуватись на інші
продукти-замінники.
Сама структура виробництва хлібобулочних виробів значно не змінилась.
Відповідно до традицій і звичок споживачів найбільшу частку в структурі
виробництва хлібобулочних виробів займає хліб пшеничний, виробництво
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якого, однак, має тенденцію до зменшення. Так, якщо в 2007 році 50,6%
припадало на виробництво пшеничного хліба, то в 2012 році ця частка
становила лише 45,3% [1, 2]. В свою чергу, відбувається зростання в структурі
виробництва хліба житньо-пшеничного, пшенично-житнього та виробів
булочних.
Лідерами по в виробництву хлібобулочних виробів є місто Київ, а також
Дніпропетровська, Донецька та Харківська області. Ці ж області є лідерами і по
чисельності населення. Найчисленніша Донецька область займає третє місце по
виробництву хлібобулочних виробів. Дніпропетровська область займає друге
місце і по виробництву продукції, і по чисельності населення. І, нарешті, місто
Київ – лідер по обсягу виробництва продукції – займає третє місце по
чисельності населення. Ці чотири регіони є економічно розвинутими, з
найбільшою кількістю населення, яке має відносно високий дохід.
Наразі найбільшими виробниками хлібобулочних виробів в Україні є
ТОВ «Торговий дім «Золотий урожай», ПАТ «Київхліб», концерн «Хлібпром»,
ПАТ «Хлібні інвестиції». При цьому аналіз основних виробників показав, що
протягом 2010-2012 років на українському ринку хлібобулочних виробів
активно йшов перерозподіл виробничих активів, і ці тенденції концентрації та
укрупнення виробництва будуть продовжуватись.
І незважаючи на те, що хлібопекарська галузь знаходиться в не
найпривабливішому становищі, вона повністю забезпечує потребу населення
України в хлібобулочних виробах. Це підтверджується коефіцієнтом
співвідношення між фактичним і раціональним споживанням (індекс
достатності споживання хлібних продуктів), який має бути більшим або
дорівнювати одиниці. Споживання хлібних виробів на 1 особу протягом 20002011 рр. перевищувало раціональні норми споживання.
Хлібові, як продукту, який має велику соціальну значимість, приділяється
надмірна увага з боку державних та місцевих органів влади. Близько 70%
продукції хлібопекарних підприємств підлягає регулюванню цін на сорти хліба
масового споживання [3].
На вартість та якість хлібобулочних виробів суттєво впливає якість і ціна
борошна. Для того, щоб компенсувати зростання ціни на борошно і, відповідно,
зберегти низьку ціну на хліб, Аграрним фондом передбачається поставка
хлібопекарським підприємствам борошна з державних ресурсів. Проблема
полягає в тому, що обсяги борошна, які надходять з Аграрного фонду
задовольняють лише близько 40% необхідної потреби в борошні [3]. Крім того,
досить часто виробникам хлібобулочної продукції невигідно транспортувати
борошно Аграрного фонду з інших регіонів, оскільки транспорті витрати
нівелюють всю економію з використання цього борошна. Також великою
перешкодою є вимога 100% передплати за борошно Аграрного фонду. В той
час як купувати продукцію інших постачальників виробники можуть з
відстрочкою платежу, хоч і за більш дорогою ціною.
Ще однією проблемою є брак обігових коштів на підприємствах
хлібопекарської промисловості. Незважаючи на те, що продукція має
обмежений термін реалізації і, відповідно, реалізується протягом 1-3 днів,
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оплата за продукцію від торговельних мереж надходить через 1-3 місяці [4].
Така ситуація значно знижує ліквідність і платоспроможність хлібопекарських
підприємств, уповільнює їх ділову активність, що в кінцевому випадку впливає
на їх прибутковість.
Такими чином, проведений визначив негативні тенденції виробництва і
споживання хлібобулочної продукції та окреслив основні проблеми
функціонування хлібопекарської галузі.
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INFORMATION TECHNOLOGY FOR ASSESSING THE ENERGY
EFFICIENCY OF BOILER INSTALLATION
Over the period 2000 to 2010 the final energy consumption in Bulgaria has
increased by 5%, which places our country in a leading position in Europe in
inefficient use of energy. The increase is due not so much of the processing industry
as energy consumption from transport and population. The main purpose of this
report is based on analysis of the legislation and state of the energy sector in Bulgaria
to offer an algorithm for assessing the economic feasibility of the investment in boiler
installation for energy production. The proposed algorithm supports investors in the
process of forming an objective evaluation and justification of business ideas and
solutions in this area.
The program is implemented through the MatLab programming language and
calculate energy savings when replacing existing or buying a new boiler in industrial
and residential buildings [1, 2, 7]. The algorithm is described by block - scheme (fig.
1).There are introduced following variables [6]:
ηс – efficiency of the old boiler (seasonal) (For new boiler must be the average
efficiency of boilers marketed in 2007);
ηн - efficiency of the new boiler (seasonal);
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SHD - specific annual heat consumed for heating the heated spaces replace
boiler [kWh/m2/yr.];
А – heated area of the new boiler [m2].
The formula that calculates and displays the amount of energy saved by
replacing the boiler in a year FES [kWh / yr.] is as follows (1):
(1)
FES=(1/ηс - 1/ηн)* SHD*А
Assessment of energy savings with information technology is a modern tool for
objective analysis of the impact of the implementation of energy efficiency measures.
The application of information technology expands management capabilities, which
is linked to the creation of intelligent systems.
Developed information technology support engineering calculations and
assessments of energy efficiency, which include the determination of:
- preconditions and assumptions;
- characteristics of the site and the type of measures to improve energy
efficiency, which will be assessed;
- climatic data, other external and internal factors that will be used for
engineering analysis.
Information technology includes algorithms, the main program and subroutines
developed methodologies aimed at improving energy efficiency in residential and
public buildings.
Start
ηс, ηн, SHD, А

I

FES=(1/ηс - 1/ηн)* SHD*А

O

FES

End
Fig. 1. Block diagram of the program; I – Input, O – Output
After accumulating enough information can be compared the planned project
characteristics with actual outcomes achieved and to do a full cost analysis. The
amount of energy saved is the difference between the energy used before and after
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the system purchase or replacement . Using a database can accurately assess the real
impact of the measures - actually maintained temperature in the building in terms of
design temperature depending on the outside temperature, coolant flow, etc.
In this report, the evaluation of the economic viability of investments in energy
production used the concept of levelized costs (price) of electricity (levelized cost of
electricity - LCOE). This indicator shows the discounted costs (investment and
operational) throughout the life cycle of the given energy per unit of energy and is
measured in lev/MWh or €/MWh. The chosen approach allows to compare the unit
price of electricity from the boiler installation to that produced from old energy
systems. Levelized cost of electricity is a more accurate indicator, taking into account
the time value of money and create a realistic picture of the financial parameters
associated with the investment. Investment costs constitute about 80-90% of total
expenses and include the cost of hot water modules, inverters, mounting structures
and other support elements, the cost of planning, design, procurement and
construction of the network connection, and the cost of management and
administration. Operating costs include maintenance costs energy facilities,
insurance, payroll, benefits, materials, spare parts and others. In order to facilitate the
computations in the calculation of levelized cost of electricity, the report works with
an average annual values of costs and energy output.
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PROGRAM FOR CALCULATION OF THE ENERGY EFFICIENCY OF
SOLAR COLLECTORS
Bulgaria's international commitments, in particular those laid down in
Directive 2009/28 EU, European Union require tracking current states of energy
production from renewable sources and what is the progress in achieving the targets,
namely 16% of energy consumption in the country is from such sources.
Companies are starting to explore new strategies and solutions to increase their
competitiveness in a dynamic global market and thus focus their attention on the
choice of modern and powerful ERP system. Bulgarian companies undertake process
change iniatives for a variety of different reasons but especially for achieving
energetic efficiency. The intelligent systems allow the companies to organize
efficiently the operation of the businesses-procedures as well to ensure transparently
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processing the finance data and to manage the production processes, the requests, the
payments, the savings and all activities.
Buildings consume more energy than any other sector of our economy. They
represent about 40% of energy consumption and 36% of its emissions of CO2.
Improving energy efficiency in buildings in which we live and work will lead to
savings in energy and costs and reduce negative environmental impact.
Approximately 60% of energy consumption in buildings is due to the heating
and hot water, which means that the potential for energy savings is enormous.
Improvements can be made not only for heating systems and other technologies, but
also in isolation. Higher targets for energy savings and reduction of CO2 emissions
can be achieved by combining perfectly coordinated components to create an
efficient and fully integrated systems.
The sun is an inexhaustible energy source that converts solar energy into
energy of the future, because it can solve environmental and energy problems of
mankind. For this reason, the laws of different countries promote investment in solar
energy, ensuring high purchase prices of energy generated by Solar PV parks.In
Bulgaria Energy Act also guarantees 100% return on investment and turning it into a
long and profitable investment. When installing a solar domestic hot water systems
can achieve energy efficiency by selecting the optimum process of specified quality
at minimum energy consumption. Power consumption can be reduced by using new
information technologies. Energy efficiency is achieved by using renewable energy
sources and implementation of intelligent systems.
The aim of the report is to show the specially developed program for
calculating the energy efficiency of solar collectors. The program uses a
programming language MatLab [1, 2, 7], whose algorithm is shown by the block
diagram (fig. 1).
Start
USAVE, n c, F cp

I

FES c c = F cp * USAVE / n c

O

FES cc

End
Fig. 1. Block diagram of the program; I – Input, O – Output
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To calculate energy savings using solar collectors for domestic hot water in
residential and public buildings shall put the following data [6]:
USAVE - an average annual saving of specific heat of 1m2 solar collector
[kWh/m2];
nc - efficiency of replacing the existing system for domestic hot water (with a
new installation is assumed average efficiency of commercially available systems in
2007);
Fcp – collector area, [m2];
The program calculated and displayed:
FESсс - amount of energy saved by installing solar collectors for domestic hot
water for a year [kWh/yеаr].
The program stored working information in a file that can be opened, viewed
and printed. With the help of this information technology can be achieved fast and
accurate data processing, control and objective analysis of the impact of the
implementation of energy efficiency measures.
Studies show that solar collectors reducing costs in the long run. Instant results
can be seen in the monthly electricity bills. Repayment of investment costs is after
about 4 years, depending on the consumption of hot water. According to statistics,
each person consumes about 40 liters per day, thus using solar collectors leads to over
30% savings accounts. In summer, this percentage jumps over 80. Installation of solar
systems contributes to the independence of households and businesses especially in a
constantly escalation electricity prices.
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INFORMATION TECHNOLOGY FOR ENERGY MANAGEMENT OF
HOUSEHOLD APPLIANCES
Energy management is a planning, organizing and control the operation of
facilities, consuming and reporting energy of household appliances. Benefits of
energy management are reducing energy costs; maintain and increase energy savings;
improving energy accounting; improved operation and maintenance of facilities and
equipment; reduction of environmental pollution.
The main purpose of the energy management program is to ensure quality of
the products or the microclimate in buildings with minimal energy costs and
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preventing environmental pollution. Basic principles of energy management are: cost
management rather than MWh energy; managing energy costs in accordance with the
capabilities of the technological equipment; measurement and control only major
energy flows and manage energy costs through continuous monitoring.
Our study conducted in the period January 2011 to December 2012 shows that
approximately 60% of energy consumption in buildings is due to the heating and hot
water, which means that the potential for energy savings is enormous. Lighting
consumes an overwhelming portion of the 19% of the electricity in the household. In
many industrial and commercial buildings, lighting accounts for 40 percent or more
of the cost of electricity. The transition to more efficient lighting is one of the
cheapest ways to reduce the use of electricity and vapor / heat, leading to global
warming. Examples are Energy-efficient fluorescent lamps – save about 35% of the
standard fluorescent voltage and have an equally long life; LED Technologies – 50 to
80% less energy consumption.
Three-quarters of energy consumption is used for heating and cooling by up to
90% of this energy can be reduced through energy efficient methods. Replacement of
existing or purchase new appliances in buildings aims to increase energy efficiency,
which is determined by measuring and / or estimating consumption before and after
the replacement of existing or purchase new appliances in residential buildings [6].
The main investments should be focused on improving systems for heating, hot
water, ventilation and air conditioning, lighting, implementing high quality building
and insulation materials.
Start
I

AEC c, AEC h

FESa=AEC c–AEC h

O

FESa

End
Fig. 1. Block diagram of the program; I – Input, O – Output
This necessitates the creation of computer programs and control systems for
measurement and evaluating energy efficiency of household appliances like:
Automated energy management systems in buildings and households; Lighting
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control systems; Automated heating control systems; Control systems for ventilation;
Control systems for air conditioning; Control systems for industrial and domestic hot
water.
When creating the control and executive subsystems will use high-tech means
such as: infrared cameras to monitor the temperature distribution on the premises;
manageable curtain airbags; more automated and self-closing doors; motors with
microprocessor control; warning systems to changes in the conditions of use;prevention systems in emergency situations; systems for fire protection; ballast for
fluorescent lighting; new energy-saving lamps for lighting.
For this purpose we have developed an algorithm for a computer program.
Program is implemented with the MatLab programming language to calculate the
energy savings from the replacement of existing or purchase new appliances in
residential buildings [1, 2, 7]. The algorithm described by the block diagram (fig. 1).
Calculating energy savings when replacing existing or buying new appliances
(refrigerators, washing machines, televisions, etc.) in residential buildings is done by
entering the following data [6]:
AECc - the replacement of existing equipment - an average annual energy
consumption of the old appliance or average consumption of commercially available
devices in 2007yr. [kWh/yr];
AECh - when buying a new appliance, the average energy consumption of new
equipment [kWh/yr].
The program calculated and displayed:
FESа - amount of energy saved by replacing an old or buy a new household
appliance [kWh / years] calculated by the formula:
FESa=AEC c–AEC h
(1)
Developed information technology for energy management support
engineering calculations and assessments of energy efficiency, which includes
determining the characteristics and type of the object.
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ
НА ПРОДУКЦІЮ ПІДПРИЄМСТВ БУРЯКОЦУКРОВОГО
ПІДКОМПЛЕКСУ
На сучасному етапі економічного розвитку агропромислового комплексу
України однією із стратегічно важливих галузей є бурякоцукрове виробництво,
яке поєднує в собі виробництво товарного цукру, світлих нафтопродуктів та
інших побічних продуктів. Однією з важливих умов ефективного
функціонування підприємств бурякоцукрової галузі є вирішення проблем
ціноутворення на основну та побічну продукцію. Адже ринковий механізм цін
активно впливає на формування відповідних народно-господарських і
галузевих пропорцій, визначає суспільну необхідність затраченої на
виробництво продукції праці та є одним із головних важелів їх скорочення на
основі раціональної організації виробництва та впровадження науковотехнічного прогресу [6].
Дослідженню проблем ціноутворення на продукцію бурякоцукрового
виробництва були присвячені праці Варченко О.М., Гальчинської Ю.М.,
Печенюка А.В., Саблука П.Т., Святченка Л.О., Стасіневич С.А., Чорної Л.О.,
Шпичака О.М. та багатьох інших вчених. Проте окремі аспекти державного
регулювання процесу ціноутворення на основну та побічну продукцію
підприємств бурякоцукрового підкомплексу є недостатньо вивченими і
потребують додаткових досліджень.
Головним об’єктом ціноутворення є ціна, її роль на підприємствах
агропромислового комплексу постійно зростає. Відповідно до економічного
енциклопедичного словника, ціна – це грошове вираження вартості [5 с.539].
Вона є одним з головних інструментів конкурентної боротьби, перерозподілу
ресурсів, переливання капіталу, один із основних елементів маркетингової
політики підприємства та досить могутній важіль управління економікою.
Правильно встановлена ціна дає можливість підприємству успішно працювати
та мати стабільні прибутки[6]. Процес ціноутворення на продукцію
підприємств бурякоцукрового підкомплексу підлягає постійному державному
регулюванню і вимагає від підприємств дотримання певних вимог та правил,
які сприяють підтриманню стабільної ситуації на цукровому ринку країни.
Одним з головних законодавчих актів, які здійснюють регулювання ціни є
ЗУ «Про ціни та ціноутворення», який поширюється на всі підприємства й
організації незалежно від форм власності, підпорядкованості і методів
організації праці та виробництва,передбачається встановлення та застосування
цін та тарифів та контроль над ними [4].
Головним нормативно-правовим актом, який передбачає регулювання
ціноутворення на основну продукцію бурякоцукрового виробництва є ЗУ «Про
державне регулювання виробництва та реалізації цукру», який передбачає
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встановлення мінімальної закупівельної ціни на цукор та цукровий буряк, яка
для цукрових буряків визначається як нижня межа ціни при укладанні угод
купівлі-продажу цукрових буряків для виробництва цукру в межах квоти «А», а
мінімальна ціна на цукор – це нижня межа ціни на цукор при укладанні угод
купівлі-продажу на внутрішньому ринку України в межах квоти «А», причому,
мінімальні ціни на цукрові буряки та цукор квоти "А визначаються щорічно
Кабінетом Міністрів України за пропозиціями центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, з урахуванням
базисної цукристості (16%).Тобто, мінімальна ціна на цукор та цукрові буряки
встановлює нижню межу їх вартості, яка має зазначатися в договорах купівліпродажу, а верхня їх величина є необмеженою. Затверджені мінімальні ціни на
цукрові буряки та цукор є обов’язковими для всіх суб’єктів підприємницької
діяльності незалежно від форми власності [3].
Варто зазначити, що протягом останніх двох років мінімальна
закупівельна ціна на цукровий буряк та цукор затверджувалася двічі на
маркетинговий рік, що було спричинене надмірним попитом та низькою
пропозицією, в результаті чого цукрові підприємства не могли здійснювати
реалізацію цукру у зв’язку з тим, що ринкова ціна була нижча від законодавчо
затвердженої.
Правила встановлення зазначених мінімальних цін визначено Порядком
визначення мінімальних цін на цукрові буряки та цукор, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України «Про деякі питання державного
регулювання виробництва і реалізації цукру» від 2 червня 2000 р. № 868. Згідно
з названим Порядком мінімальна ціна на цукрові буряки визначається з
урахуванням нормативних витрат, пов’язаних з виробництвом 1 тонни
цукрових буряків у заліковій вазі базисної цукристості 16 відсотків на умовах
франко-поле, і мінімального прибутку та податку на додану вартість [7].
Одним із побічних продуктів цукрового виробництва є меляса, яка є
сировиною для розвитку стратегічно важливої продукції – виробництва
біоетанолу – екологічно чистого альтернативного палива. Важливим
нормативним документом, який регламентує діяльність з виробництва
альтернативних видів палива є ЗУ «Про альтернативні види палива», у якому
зазначено основні види альтернативного палива, особливості відносин у сфері
їх виробництва та використання [1].
Підприємства-виробники альтернативних видів палива, в тому числі
біоетанолу з бурякової меляси, підлягають економічному стимулювання з боку
держави у вигляді податкових пільг. Відповідно ЗУ «Про оподаткування
прибутку підприємств» статті 7 підпункту 7.13.10 зазначається, що тимчасово,
строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2010 року, звільняється від
оподаткування прибуток виробників біопалива, отриманий відпродажу
біопалива. Крім того, виробники біоетанолу звільняються від сплати акцизного
збору, тобто акцизний збір з виготовлення біологічних видів палива моторного
обчислюється за нульовою ставкою до 1 січня 2014року [2].
Проведений аналіз дозволяє зробити висновок про те, що ціноутворення
на продукцію підприємств бурякоцукрового підкомплексу вимагає постійного
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контролю та нагляду з метою регулювання кількості виробництва та реалізації
цукру, усунення негативних явищ на цукровому ринку, в тому числі усунення
диспаритету цін на продукцію бурякоцукрового виробництва. Попри існуючу
законодавчу базу не вдається уникнути ситуації, коли ринкова ціна на цукор є
нижчою від документально затвердженої. Тому розглянувши основні
нормативно-правові документи у сфері державного регулювання ціноутворення
на цукрові буряки та цукор, варто зазначити, що назріла гостра необхідність
удосконалення процесу ціноутворення на бурякоцукрову продукцію загалом та
впливу на неї держави зокрема.
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SPREADSHEET - ENVIRONMENT FOR ENERGY SAVING
CALCULATION
The data availability and the ability of recovery is essential for a precise and
accurate assessment of energy savings in energy efficiency methodologies. Most
accurate information and a set of necessary data is important to be provided before
any assessment.
When ones we have reliable data it is would be easy to input data and
calculated the results, necessary for the implementation of a methodology that aims to
demonstrate the impact given by the specific steps or groups of steps proposed to
improve energy efficiency.
MS Excel spreadsheet is used for input, processing and output of interrelated
data when performing calculations using formulas and functions, data visualization
graphs, charts, etc. [5].
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The main advantage of spreadsheets is the ability to calculate the numerical
data using different standard or user defined formulas and equations. It is user
friendly way to configure and use in the proposed program built-in functions, where
the information inputted in formulas or functions will be automatically recalculated
[3].
Each table can be formed in different ways depending on its proposed usage.
The spreadsheet offers a graphic representation of data(with charts), that helps
user quickly and easy analyze and forecast the processes.
Below, on fig. 1 is given an example which introduces the said above.
In cell L3 table input (fig. 1):
SECIс - specific energy consumption for the production of the unit before
applying energy saving measures kWh / unit / year;
In cell L4 table input :
SECIн - specific energy consumption for the production unit after
implementing energy saving measures kWh/unit/year;
In cell L5 table input:
W - output during the year (t, m2, number, etc.);
Calculated and displayed in cell L8 table, saved energy to manufacture a
product in the industry for one year FES [kWh / year] [4].
The example above, gives us enough arguments on the simplicity and easiness
using information technologies, in order to collect and calculate data for the needs of
better and efficient energy management, and gives the opportunity to undertake steps
that leads to energy savings[1].

Fig. 1. Implementation of algorithms for energy savings in the industry in a
spreadsheet
In the end we can make the following conclusions:
 MS Excel is a good and convenient tool for objective analysis of the
impact of the energy saving steps applied in industry and other fields of
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human activities. It is obvious that one of the significant advantage is- easy
data transfer and processing.
 Energy saving systems are focused on efficient energy management
using innovative technologies. Due to modern information technologies
they combines flexibility, functionality, and leads to energy efficiency. The
information technologies can be effectively used in each of the methods
applied for energy saving [2].
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CALCULATION OF ENERGY SAVINGS ACCORDING TO LEGAL
REQUIREMENTS FOR BUILDINGS
The implementation of energy saving approaches directly leads to cost
reduction. Furthermore, energy saving methods reduce the consumption of valuable
natural resources (coal, gas, fuels) and reduce the release of harmful substances
which pollute the air and destroy the ozone layer. Proper energy management and
saving reduces both the overall usage of these resources and environmental pollution.
The spreadsheets can be used to accurately and easily calculate energy saving
in cases of renovation of existing residential or public buildings [1].
The energy used for heating and cooling purposes can be reduced by 80-90%
by modern methods and technologies.
Energy saving in the renovation of existing residential and public buildings,
according to the legal requirements for the energy characteristics, are calculated by
MS Excel spreadsheet [3] in the following example shown in fig.1 below.
The following data are input in the table cells [6]:
Cell L5 input (fig. 1):
- Frzp – gross floor area of new buildings of a certain type in operation during
the year [m2];
Cell L6 input:
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- SHDс - specific heat consumed yearly for heating buildings by type of
requirements for 1991 [kWh/m2/year];
Cell L7 input:
- SHDh - specific heat consumed yearly for heating buildings by type with new
requirements [kWh/m2/year];
Cell L8 input:
- ηс – efficiency of the heating system according to the requirements of 1991
(seasonal);
Cell L9 input:
- ηh - efficiency of the heating system for the new requirements (seasonal).
Results calculated and displayed in cell L12:
FES - Energy savings for heating for 1 [kWh/year].

Fig. 1. Energy savings in a spreadsheet table
The spreadsheet table application to the evaluation and estimation of energy
saving has the following advantages [3]:
- Accurate calculation of the real impact of energy savings;
- Complete analysis of the energy performance of renovated buildings can be
made using the obtained results.
Most accurate information before any calculation of saving is essential. Data
collection and processing and result calculation are important for a precise and
accurate assessment of energy saving in the renovation of existing residential and
public buildings [2].
MS Excel spreadsheet is used for input, processing and output of interrelated
data when performing calculations using formulas and functions, data visualization
graphs, charts, etc. [7].
The main advantage of spreadsheets is the ability to calculate numerical data
with formulas. It is user-configurable to make such uses or proposed program built-in
functions where the information formulas or functions are automatically recalculated.
The spreadsheet offers a graphical representation of data (with charts) and
helps to quickly and easily analyze and forecast processes and phenomena.
Each table can be formed in different ways depending on its intended use.
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CALCULATION OF ENERGY SAVING WITH A VIEW TO
REPLACEMENT OR PURCHASE OF AIR CONDITIONING SYSTEM
The costs of replacing or buying a new air conditioning system can be reduced
by efficient methods [5].
The MS Excel spreadsheet table is used to calculate the energy savings when
replacing or buying a new air conditioning system [6].
The following data are input in the table cells [1, 2, 3]:

Fig. 1. Calculation of energy saving when replacing or buying a new air conditioning
system using a spreadsheet table
Cell L5 input (fig. 1): EERc – seasonal energy efficiency ratio of the new
equipment;
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Cell L6 input: EERн – seasonal energy efficiency ratio of the old equipment
(for the purchase of new equipment, the average energy efficiency ratio of equipment
on the market in 2007 is considered);
Cell L7 input: Pfn – nominal cooling capacity of the equipment [kW];
Cell L8 input: nh' – total annual number of hours of operation of the equipment
[hours];
Cell L9 input: fu – partial load factor (in the absence of data taken 0.58).
In cell L10 nh=nh' * fu is calculated and input, effective annual number of hours
of operation at rated output [hours].
Cell L14: FES – energy saving for heating for 1 year [kWh/year] is calculated
and input.
The quantity of saved energy is the difference between the energy used before
and after replacement or purchase of a new air-conditioning system [6].
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Фаріон С.Я.
аспірант
Національний університет „Львівська політехніка”
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ МАЙНОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ У
СТРУКТУРІ СУКУПНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Для успішного функціонування та розвитку підприємства в сучасних
ринкових умовах важливого значення набуває реалізація підприємством його
можливостей ефективно використовувати наявні майнові ресурси та існуючі
резерви покращення результатів виробничо-господарської діяльності [1, c.29].
Щоб забезпечити ефективне використання та нарощування майнового
потенціалу підприємства керівникам підприємства варто врахувати вплив
кадрового, інформаційного, фінансового, інвестиційного, маркетингового та
інших типів потенціалу підприємства [2, c.135].
Майновий потенціал підприємства характеризує можливості ефективно
використовувати майно, що перебуває у користуванні підприємства, та при
71

Виробничий
потенціал

Кадровий
потенціал

Інформаційний
потенціал

Маркетинговий
потенціал

Майновий
потенціал

Фінансовий
потенціал
Управлінський
потенціал
Інвестиційний
потенціал
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Функціональна складова потенціалу

Ресурсна складова потенціалу

необхідності здійснювати його мобілізацію в процесі виробничо-господарської
діяльності з метою забезпечення сталого функціонування та розвитку
підприємства на ринку [3, c. 5]. Майновий потенціал підприємства тісно
взаємодіє із іншими типами потенціалу. Взаємозв’язки майнового потенціалу із
іншими типами потенціалу підприємства відображені на рис. 1.

Інноваційний
потенціал
Сукупний потенціал підприємства

Рис. 1. Взаємозв’язки майнового потенціалу із іншими типами потенціалу
підприємства
Примітка: розроблено автором

Ресурсна складова потенціалу охоплює кадровий, майновий,
підприємницький та інформаційний потенціал і характеризує можливості
підприємства ефективно використовувати наявні ресурси та здійснювати їх
мобілізацію. Майновий потенціал підприємства як частина ресурсної складової
потенціалу поєднується із кадровим, інформаційним та підприємницьким
потенціалом для забезпечення виробничо-господарської діяльності.
Використання кадрового потенціалу вимагає наявності певної
матеріально-технічної бази для забезпечення господарської діяльності
підприємства. У свою чергу на обсяги нарощення майнового потенціалу
безпосередньо залежать від знань, умінь і навичок, досвіду та компетентності
персоналу, який здійснює його формування і використання. Взаємодія
майнового та інформаційного потенціалів також характеризується
двосторонньою залежністю. На обсяги та складові майнових цінностей впливає
наявна інформація щодо попиту на продукцію підприємства, стан фінансового
ринку та рівень конкуренції, тенденції розвитку галузі тощо, на основі якої
приймаються рішення щодо нарощення, сталого відтворення, скорочення або
зміни структури майнового потенціалу підприємства. За допомогою
підприємницького потенціалу майновий потенціал поєднується з іншими
видами ресурсного потенціалу для здійснення виробничо-господарської
діяльності та досягнення цілей підприємства.
Функціональна
складова
потенціалу
включає
виробничий,
маркетинговий, фінансовий, інвестиційний, інноваційний та управлінський
потенціали підприємства. Ці типи потенціалу характеризують можливості
підприємства щодо ефективного здійснення основних видів та напрямів
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діяльності для забезпечення сталого функціонування та досягнення цілей
підприємства. Взаємозв’язок майнового потенціалу із виробничим,
маркетинговим, фінансовим, інвестиційним, інноваційним та управлінським
потенціалами здійснюється опосередковано через взаємозв’язок ресурсної та
функціональної складових потенціалу підприємства.
Взаємозв’язок виробничого та майнового потенціалів характеризується
тим, що з однієї сторони, виробництво продукції неможливе без використання
основних засобів та оборотних активів, а з другої – у процесі виробництва
здійснюється збільшення майнових цінностей підприємства. Впливи майнового
потенціалу на маркетинговий, фінансовий, інвестиційний, інноваційний та
управлінський потенціали підприємства також має двосторонній характер.
Підсумувавши вищесказане, можна зробити висновок, що майновий
потенціал підприємства є важливою складовою сукупного потенціалу
підприємства. Як ресурсна складова потенціалу, майновий потенціал
підприємства лежить в основі будь-якого виду потенціалу, оскільки всі сфери
діяльності підприємства у більшій чи меншій мірі вимагають залучення
майнових цінностей.
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Фроленко О.М.
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
ПЕРЕДУМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Розвиток кожної компанії направлений на зміцнення її позицій на
внутрішніх та зовнішніх ринках, що досягається шляхом постійного оновлення
асортименту продукції, пошуку нових споживачів, вибору нових каналів збуту,
зменшенню витрат, завдяки технологічному оновленню. Розвиток суб’єктів
господарської діяльності та економіки країни в цілому можна забезпечити
екстенсивним шляхом (розширення обсягів виробництва та збуту), інтенсивним
науково-технічним (використання досягнень науки та техніки з метою
підвищення конкурентоспроможності) та інноваційним науково-технічним
шляхом, що передбачає безперервне оновлення асортименту продукції та
технологій виробництва, удосконалення системи управління виробництвом і
збутом.
Компанії економічно розвинутих країн все частіше обирають
інноваційний шлях розвитку, так як частка інновацій (нових технологій,
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продуктів, способів їх реалізації та організації виробництва) у загальному
обсязі отримуваного ними прибутку постійно зростає. Як бачимо,
впровадження інноваційних процесів впливає на економічний розвиток
господарських структур у майбутньому. Разом з тим, багато вітчизняних
компаній, які стали на інноваційний шлях розвитку стикаються з багатьма
проблемами пов’язаними з забезпеченням інноваційної діяльності.
З погляду деяких компаній інноваційну діяльність необхідно розглядати
як один з основних засобів їхньої адаптації до постійних змін зовнішнього
середовища. Інноваційна діяльність означає процес створення, впровадження та
поширення інновації. Сутністю інновацій та інноваційної діяльності компанії є
зміни, які розглядаються як джерело доходу. Саме тому, незважаючи на досить
високий ризик неприйняття інновацій на ринку, інноваційна діяльність
виступає необхідним елементом розвитку компанії.
Інноваційна діяльність, як і будь-яка інша діяльність потребує певного
забезпечення, яке гарантує реалізацію інноваційних розробок. До комплексного
забезпечення інноваційної діяльності традиційно відносять: фінансове,
інформаційне та правове забезпечення.
Правову основу для забезпечення інноваційної діяльності на мікро- та
макро- рівнях становлять національні законодавчі та нормативно - розпорядчі
акти, мережа спеціалізованих правових інститутів і корпус фахівців, які
забезпечують практичне застосування правової бази. Основні положення про
інноваційну діяльність містяться в основному законі України «Про інноваційну
діяльність». Правила, норми забезпечення інноваційної діяльності показані в
багатьох актах законодавства. Необхідно зазначити, що в законодавчій базі
України присутні певні правові норми, що регулюють процес здійснення
стандартизації. Так, Законом України «Про стандартизацію» визначається, що
стандартизація це діяльність, яка полягає у встановленні положень для
загального і багаторазового застосування щодо наявних чи можливих завдань з
метою досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній сфері,
результатом якої є підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та
послуг їх функціональному призначенню, усуненню бар'єрів у торгівлі і
сприянню науково-технічному співробітництву.
Фінансове забезпечення входить до складу системи ресурсного
забезпечення необхідними видами ресурсів, а саме: трудових, матеріальних та
фінансових. Інновації з погляду фінансування є інвестиціями, що направлені в
розробки та впровадження нових технічних засобів виробництва та продукції.
Фінансування інновацій може бути успішним завдяки наявності відповідного
механізму його реалізації. Стратегічне призначення фінансового механізму –
створення такої системи відносин та інтересів, яка б не допускала виникнення
проблем. Здійснення інноваційної діяльності вимагає від підприємства –
інноватора різних доступних джерел. Такими джерелами можуть бути: власні,
залучені, позикові грошові кошти, вітчизняні та зарубіжні інвестиції. Серед
власних коштів підприємств левова частка належить амортизаційним
відрахуванням, які призначаються для простого відтворення, але практично
вони відіграють значно більшу роль, оскільки оновлення основного капіталу
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за їх рахунок здійснюється на новій техніко-технологічній основі. В
дійсності вони не завжди використовуються за економічним призначенням.
Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності є комплексним
поняттям, що охоплює сукупність первинних та вторинних даних,
організацію збереження накопиченої інформації, способи її подання та
методи перетворення, правила організації банку даних, методи кодування
та пошуку інформації. Необхідною умовою при цьому є мінімальні витрати
по пошуку необхідної інформації, які споживач тратить для вирішення
своїх конкретних завдань. Завдання інформаційного забезпечення в зв’язку з
вибором пріоритетів інноваційного розвитку зводяться до позицій країни з ряду
сучасних напрямів науки та техніки, виявлення масштабів інноваційної
діяльності (витрат на нововведення), типів інновацій, пов’язаних з
впровадженням або нових продуктів, або нових виробничих методів.
Враховуючи все вищесказане, бачимо, що інноваційна діяльність відіграє
ключову роль в стратегічному розвитку окремої компанії, галузі, регіону та
країни та повинна забезпечуватися певними передумовами. Дефіцит державних
коштів та обмеженість власних ресурсів підприємств вказують на необхідність
розробки дієвого механізму фінансування з метою активізації інноваційної
діяльності компаній, а суперечливість законодавчої бази звертає увагу на
гостру необхідність її вдосконалення.
Стратегічний розвиток держави визначається увагою, яку приділяють в
даній державі до розвитку науки, культури, техніки та технології. В свою чергу,
і наука, і техніка, і технологія можуть ефективно розвиватися тільки за
наявності відповідних умов, якими є правові, нормативно-методичні, фінансові
та інформаційні передумови.
Гончаренко І.М.
аспірантка, асистент,
Київський національний університет технологій та дизайну
АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ЛЕГКОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
В умовах посилення світової конкуренції та стрімкого економічного
зростання окремих держав ключову роль у збереженні та підвищенні позицій
країни відіграє її промисловий розвиток. Проте промисловість України
характеризується низькою інноваційною активністю підприємств та низькими
фінансовими результатами їх операційної діяльності.
Одним із важливих видів промислової діяльності є легка промисловість,
яка є багатогалузевим комплексом з виробництва товарів народного
споживання вона складається з 17 підгалузей, в яких функціонує понад 10 тисяч
підприємств і забезпечує зайнятість менше 100 тис. робочих місць. Легка
промисловість забезпечує населення життєво необхідною продукцією та
виконує важливу соціальну функцію. Сьогодні з понад 10 тисяч підприємств
галузі, у текстильній промисловості - близько 2,5 тисяч, з виробництва готового
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одягу і хутра - близько 6 тисяч, шкіри і шкіряного взуття - близько 1,5 тисяч.
Практично усі підприємства легкої промисловості приватизовані, а частка тих,
що знаходяться у державній власності, становить менше 1 %. Галузь володіє
потужним виробничим потенціалом, здатним виробляти широкий спектр
товарів широкого вжитку і промислового призначення, але потужність легкої
промисловості України за роки незалежності зменшилась у десятки разів. [1]
Пріоритетність даної галузі визначається швидким обігом капіталу, низькою
енергоємністю виробництва (1-3% валових витрат), незначним впливом на
довкілля та наявністю висококваліфікованих кадрів в усіх регіонах. До
основних причин треба віднести фінансову кризу, нерівноправність в системі
оподаткування, існування так званого «сірого» імпорту, що поряд із зниженням
конкурентоспроможності вітчизняних товарів та споживчого попиту на них
можуть призвести до руйнівних наслідків [2].
Питома вага легкої промисловості в загальному обсязі реалізованої
продукції складала у 2010 році лише 0,8%. Між тим, ємність внутрішнього
ринку товарів легкої промисловості оцінюється на рівні 40 млрд. грн. щорічно,
серед яких, за офіційними даними, вітчизняні товари складають лише 8,5 млрд.
грн. Протягом останніх років легка промисловість України зіткнулась з рядом
проблем, які призвели до стійкого погіршення показників її діяльності. [3].
Аналіз показників показує, що найбільший спад рівня виробництва в
галузі спостерігався у 2007-2009 рр., що обумовлено впливом глобальної
фінансової кризи. Спад виробництва в галузі продовжився й у 2009 році, після
чого, з 2010 року спостерігалося зростання деяких показників, зріс фінансовий
результат підприємств і зменшилися збитки, але збільшилась кількість
збиткових підприємств і зменшилась рентабельність. Ступінь зносу основних
засобів залишається дуже високою.
Це було зумовлено, передусім, такими факторами, як:
- посилення негативного впливу фінансової кризи, внаслідок чого
підприємства не були в змозі отримати короткострокові кредити на поповнення
обігових коштів для закупівлі сировини, допоміжних матеріалів та запасних
частин;
- запровадження спрощеної системи оподаткування, яка створила нерівні
умови конкуренції на ринку країни і призводить до розукрупнення великих
підприємств;
- зростання імпорту даних товарів, в тому числі завезених контрабандно
та із заниженням митної вартості;
- нерозвиненість системи збуту, що змушує вітчизняні підприємства
вдаватися до давальницьких контрактів;
- відсутність виробництва спеціалізованого обладнання для виготовлення
товарів легкої промисловості та запасних частин до нього та ін.
Визначальним фактором, який може сприяти фінансовому оздоровленню
підприємств легкої промисловості, є впровадження наукоємних технологій,
необхідних для виробництва конкурентоздатної продукції.
Основні причини, що перешкоджають розвитку легкої промисловості, це:
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- неконтрольований імпорт та відсутність нормативної бази захисту
внутрішнього ринку від контрабанди товарів;
- втрата ринків збуту внаслідок згортання системи оптової торгівлі та
перенесення оптового обігу на ринки;
- гостра нестача обігових коштів, відсутність середньо- і довгострокового
кредитування на сприятливих умовах;
- дефіцит стратегічно важливих для галузі видів сировини [4].
Підвищення конкурентоспроможності легкої промисловості також
неможливе без її виходу на інноваційно-інвестиційний шлях розвитку, що
спрямований на створення і впровадження сучасних технологій і обладнання.
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ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОЇ ІНТЕГРАЦІЇ НА ЛОГІСТИЧНУ
СИСТЕМУ ПІДПРИЄМСТВА
У сучасній економіці логістична діяльність підприємства спрямована на
інтеграцію його підрозділів у єдину внутрішню логістичну систему та
подальше включення останньої до зовнішніх логістичних систем. Метою цієї
діяльності, зазвичай, є забезпечення доступу підприємства до наявних у
середовищі функціонування потоків матеріальних, фінансових, сервісних або
інформаційних ресурсів та збільшення потужності відповідних складових
логістичних потоків внутрішньої логістичної системи [1, с. 52; 2].
Вказані заходи покликані забезпечити довгострокове виживання
підприємства, отже, є стратегічними. Оцінка готовності підприємства до їх
реалізації складає одну з важливих проблем сучасного менеджменту через
недостатній рівень розробленості методичного інструментарію оцінки їхнього
впливу на поточну ефективність діяльності підприємства. Дуже перспективним,
на наш погляд, у цьому сенсі є розвиток групи показників левериджу [3; 4; 5,
с. 47-49].
1. Показник виробничого (операційного) левериджу демонструє вплив
збільшення / зменшення виручки на зміну валового прибутку підприємства.
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Оскільки валовий прибуток враховує лише виробничі витрати, найбільший
вплив на які здійснюють матеріальні логістичні ресурси, операційний леверидж
може використовуватись для оцінки наслідків залучення матеріального потоку
зовнішньої логістичної системи.
2. Фінансовий леверидж відображає зміну чистого прибутку в результаті
додаткового притоку залученого капіталу. Саме чистий прибуток підприємства
враховує вплив додаткових фінансових витрат та доходів, тому цей показник
левериджу придатний для оцінки наслідків приєднання до фінансового потоку
вищої логістичної системи.
3. Менш розповсюджений, показник логістичного левериджу дозволяє
визначити зміну чистого прибутку в результаті нарощування / скорочення усіх
логістичних витрат. Застосування логістичного левериджу найбільш доцільне
при потребі врахувати наслідки залучення комплексного логістичного потоку,
що поєднав усі складові.
Проведений аналіз існуючих показників левериджу дозволив зробити
кілька висновків:
а) ефективність інтеграції підприємства до сервісного та інформаційного
потоків зовнішньої логістичної системи може оцінюватись шляхом зіставлення
логістичного, фінансового та операційного левериджів. При цьому пряме
віднімання значень левериджу недоцільне через різну глибину впливів різних
складових логістичного потоку на внутрішню логістичну систему підприємства
– від валового до чистого прибутку;
б) будуючи показник левериджу, придатний для відокремленої оцінки
впливу інформаційної складової зовнішнього логістичного потоку,
результуючим показником доцільно обрати фінансовий результат від
операційної діяльності (прибуток / збиток), який враховує адміністративні
(управлінські) витрати;
в) повна порівнянність різних коефіцієнтів левериджу може
забезпечуватись доповненням моделей їх визначення неврахованими витратами
й доходами до моменту отримання чистого прибутку (або збитку). Згідно вимог
факторного аналізу, подібне доповнення має проводитись шляхом елімінації
впливу незадіяних складових зовнішнього логістичного потоку.
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ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ
РОСЛИННИЦТВА
Ефективність виробництва є специфічною категорією економічної науки.
Складність даної категорії виявляється в тому, що існують різні трактування
вимірювання результатів і витрат виробництва.
Ефективність виробництва – це економічна категорія, що відображає
сутність процесу розширеного відтворення. Визначення ефективності
виробництва полягає в оцінці його результатів. Такими результатами можуть
бути обсяги виробленої продукції рослинництва у натуральному або вартісному
виразі.
Категорія ефективності автором розглядається у двох аспектах: як
результати виробництва та як обсяг витрат, що зумовили появу цих результатів.
При цьому слід спиратися на наступні підходи до визначення ефективності:
1) ресурсний – економічні результати зіставляються з обсягами
виробничих ресурсів, що використовуються у процесі виробництва;
2) витратний – економічні результати порівнюють з виробничими
витратами, які безпосередньо пов’язані з їх досягненням;
3) ресурсно-витратний – проводиться економічна оцінка наявних ресурсів
та витрат.
Необхідно розрізняти поняття “ефект” (результат) і “ефективність”.
Ефект – це результат тих чи інших заходів, які здійснюються в
сільськогосподарському виробництві. Ефективність виробництва визначається
як відношення ефекту (результату) до витрат (ресурсів), що забезпечили цей
результат.
У рослинництві розрізняють наступні види ефективності: виробничотехнологічну, виробничо-економічну, еколого-економічну й соціальноекономічну.
Виробничо-технологічна
ефективність
відображає
ефективність
використання ресурсів (земельних, матеріальних і трудових) у процесі
виробництва. Основними показниками цього виду ефективності є землевіддача,
фондовіддача, матеріаломісткість, трудомісткість та інші.
Виробничо-економічна ефективність характеризує сукупний вплив на
рівень виробництва виробничо-технологічної ефективності та економічного
механізму. Вимірюється вартісними показниками: собівартістю, валовою
продукцією, доходом від реалізації, прибутком.
Еколого-економічна
ефективність
характеризує
економічну
результативність процесу виробництва продукції рослинництва з
урахуванням впливу сільського господарства на навколишнє середовище. Вона
відображає ефект від витрат, пов’язаних з ліквідацією або попередженням
забруднення і руйнування природного середовища, що виникають у процесі
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виробничої діяльності, а також втрати продукції рослинництва внаслідок
погіршення екологічної ситуації.
Соціально-економічна ефективність, будучи похідною від виробничоекономічної, показує рівень реалізації економічних інтересів і ефективність
роботи підприємства в цілому. Для її характеристики використовують систему
економічних показників: вартість продукції на одиницю земельної площі,
норма прибутку, рівень рентабельності, фонд споживання у розрахунку на
одного працівника.
Підвищення ефективності виробництва означає, що на кожну одиницю
витрат (ресурсів) одержують більше продукції і доходу. Крім того, на
ефективність виробництва продукції рослинництва впливає низка чинників:
родючість ґрунту, зональні та природно-кліматичні умови, сезонність
виробництва,
використання
живих
організмів,
забезпеченість
високопродуктивними технічними засобами, рівень розвитку технологій,
організаційно-економічні заходи.
Отже, узгодження наявних підходів щодо визначення ефективності
виробництва продукції рослинництва вимагає проведення поглибленого
теоретичного аналізу категоріально-понятійного апарату, що дозволить
здійснити достовірне визначення результативності операційних процесів у
рослинництві.
Клим М. В.
Буковинський державний фінансово-економічний університет
ЗНАЧЕННЯ ПДВ ДЛЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Податок на додану вартість належить до числа непрямих податків і
характеризується чітко вираженою фіскальною спрямованістю. Водночас він
істотно
впливає
на
фінансово-господарську
діяльність
суб'єктів
підприємництва-платників ПДВ: фінансові результати та фінансовий стан. При
цьому слід враховувати, що платниками ПДВ є переважна більшість
підприємств виробничої сфери, торгівлі, частково сфери послуг.
На сьогодні актуальною є проблема впливу ПДВ на фінансові результати
та фінансовий стан суб'єктів підприємництва, що пов'язано зі сплатою податку
у процесі придбання товарно-матеріальних цінностей, оплати виконаних робіт і
отриманих послуг; надходженням цього податку на рахунки суб'єктів
підприємства, які реалізують товари, роботи, послуги.
Механізм впливу податку на додану вартість на фінансово-господарську
діяльність платників ПДВ-суб'єктів підприємництва є досить складним. Він
залежить від низки положень, визначених законодавчими та іншими
нормативними документами щодо податку на додану вартість. Це стосується:
визначення об'єкта оподаткування та ставки податку; умов формування та
відшкодування вхідного ПДВ; встановлення податкового періоду; формування
податкового кредиту та його погашення; часу виникнення податкових
80

зобов'язань щодо сплати ПДВ до бюджету; звільнення від ПДВ ряду сфер
діяльності; надання податкових пільг за окремими видами діяльності.
Провести об'єктивне оцінювання механізму впливу ПДВ на фінансовогосподарську діяльність його платників, а також запропонувати заходи щодо
мінімізації негативних наслідків такого впливу.
У вітчизняних наукових працях багато уваги приділяють дослідженню
економічної сутності, аналізу ефективності, механізму сплати та
адміністрування ПДВ. Ці теми стали об'єктами досліджень О. Амоші, В.
Загорського, Ю. Іванова, І. Луніної, А. Соколовської, О. Чередниченко, М.
Азарова, Ф. Ярошенка та ін.
Податок на додану вартість виступає зручним податковим важелем, який
допомагає державі наповнювати бюджет за рахунок технічно простого
збирання і наявності широкої бази оподаткування. На сьогодні податок на
додану вартість є основним джерелом доходів загального фонду Державного
бюджету України. Починаючи з 2003 р., його питома вага в податкових
надходженнях бюджету зросла з 23,2 % до 55,6 % у 2012 р.. Це підтверджує
вагому роль цього податку в формуванні доходів держави.
В України існують численні недоліки адміністрування ПДВ, спричинені
недосконалістю податкового законодавства, що призводить до негативного
впливу на фінансово-господарські рішення його платників. ПДВ виступає
істотним чинником, здатним стимулювати або стримувати ділову активність
платників цього податку [1, c. 178].
Податок на додану вартість є ціноутворюючим елементом та може
істотно впливати на загальний рівень цін, оскільки входить до ціни
реалізованих товарів (виконаних робіт і наданих послуг). Цей податок обмежує
величину прибутку підприємств, тому що в умовах конкуренції не завжди
можливе підвищення ціни на величину цього податку, особливо у випадках
підвищення ставки ПДВ [3,c. 27]. Підвищення цін на суму цього податку може
призвести до зниження попиту, тому що ПДВ, який сплачує підприємство,
прямо пропорційний еластичності попиту на продукцію та обернено
пропорційний еластичності пропозиції. Коли сформовані на ринку попит і
пропозиція дають змогу встановлювати ціну, включаючи до неї ПДВ, на рівні,
що задовольняє потреби підприємства для продовження господарської
діяльності, то тягар податку несе кінцевий споживач. Якщо ж такі умови
відсутні, то витрати зі сплати ПДВ лягатимуть на продавця товару (виробника).
Враховуючи це, підприємству необхідно сформувати ціну на товари (роботи,
послуги) таким чином, щоб сплачений податок не призвів до скорочення
попиту, зниження обсягів продажу і прибутку, відволікання обігових коштів,
зниження фінансової стійкості, платоспроможності, ліквідності та фінансових
труднощів у майбутньому.
В окремих випадках ПДВ може дорівнювати або бути більшим за
отриманий прибуток і стягуватись навіть за рахунок амортизаційного фонду,
фонду оплати праці та інших витрат. Це є актуальним, особливо в умовах
фінансової кризи та зниження курсу національної валюти, коли більшість
доходів підприємства знецінюються, частка прибутку в ціні продукції
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скорочується, а порівняно висока ставка ПДВ і його зростаюча питома вага у
ціні товару спричинює спад попиту на продукцію. Внаслідок ПДВ сплачується
за рахунок тієї частини обігових коштів, яка необхідна підприємствам для
ведення поточної діяльності [4,c. 118].
Відповідно такі умови позбавляють суб'єкти господарювання ресурсів
розвитку та призводять до їх фінансової неспроможності та погіршують
фінансовий стан.
Чинна в Україні система авансових платежів до бюджету, тобто до
моменту одержання фактичного прибутку від реалізації, та механізм сплати
ПДВ, який передбачає, що податкове зобов'язання може виникнути до моменту
надходження коштів за реалізовану продукцію на рахунок продавця, змушують
підприємство залучати зовнішні ресурси для проведення належних податкових
виплат. Ці ресурси у зв'язку з високими темпами інфляції та ризиками в Україні
стають все дорожчими та важко доступнішими. Залучення дорогих банківських
кредитів веде до ускладнення загального фінансового стану підприємства,
знижує його фінансову стійкість та ліквідність, оскільки обтяжує сплатою
відсотків [2,c. 209].
Погашення зобов'язань з ПДВ за рахунок власних ресурсів відволікає з
обігу підприємства частину коштів. Оскільки підприємства мають різні обсяги
закупівлі сировини, товарно-матеріальних цінностей, умови їх оплати, пільги,
джерела і терміни відшкодування, а також те, що періоди формування вхідного
ПДВ (виникнення податкового кредиту) і його відшкодування не збігаються, то
виникає часовий розрив між періодом іммобілізації обігових коштів на сплату
ПДВ до бюджету та її компенсацією за рахунок відповідного джерела. Таким
чином, чим тривалішою буде іммобілізація обігових коштів, тим негативнішим
буде вплив ПДВ на фінансово-господарську діяльність суб'єкта
господарювання. Час іммобілізації обігових коштів підприємства-платника на
сплату податку залежить від часу списання коштів з його банківського рахунку
за придбані товари (роботи, послуги) та часу надходження ПДВ від реалізації
продукції, а саме зарахування коштів від покупця на рахунок платника податку.
Термін іммобілізації обігових коштів також залежить від часу одержання
відшкодування з державного бюджету. Тривалий розрив між моментом
виникнення податкового зобов'язання і моментом надходження коштів на
рахунок підприємства за реалізовані товари (роботи, послуги) призводить до
істотного відволікання обігових коштів, що погіршує показники фінансового
стану і в перспективі може спричинити банкрутство.
У левовій частці випадків досліджуваний податок змушує підприємство
перераховувати кошти до бюджету ще до того, як вироблену продукцію
реалізовано, а це в умовах інфляційних процесів зобов'язує суб'єкти
господарювання мати власних обігових коштів значно більше, ніж необхідно
для процесу виробництва і збуту [2,c. 201].
Отже, діючий в Україні механізм стягнення податку на додану вартість
потребує вдосконалення у напрямку зменшення його впливу на фінансовогосподарську діяльність суб'єктів підприємництва. Цей податок є
ціноутворювальним елементом продукції підприємства, тому впливає на обсяги
82

її реалізації. Відволікання обігових коштів, зумовлене сплатою податку, за
відсутності реальних джерел їх поповнення та несвоєчасне повернення ПДВ
державою призводить до зниження економічної активності, обсягів
виробництва, несвоєчасних розрахунків з бюджетом, цільовими фондами,
постачальниками та кредиторами. Як наслідок – зниження чистого прибутку
призводить до погіршення фінансових результатів та фінансового стану
підприємства, що в умовах кризи фінансової системи ставить його на межу
виживання і може призвести до банкрутства.
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Бурхливий процес комерціалізації та глобалізації з кожним роком
охоплює все більше число людей усіх країн світу, постійно збільшується
кількість підприємств та організацій, що втягуються у сферу підприємницької
діяльності. Зростання кількості виробників різних товарів та послуг у
загальному процесі глобалізації веде до збільшення інтенсивності руху
грошових потоків, що в умовах нестабільності світової економіки приводить до
виникнення фінансових проблем. Особливо гостро вони проявляються в
процесах безпосередніх розрахунків у певних галузях та ринках країн з
нестабільною економічною та політичною ситуацією. Тут збільшуються
фінансові затримки, утворюються безнадійні кредиторські та дебіторські
заборгованості, що викликає зниження швидкості обороту грошових коштів,
перевитрати фінансів і непередбачувані витрати людських та матеріальних
ресурсів.
Змінний режим розрахунків, часті зупинки грошових потоків і скупчення
заборгованостей є причинами підвищеного фінансового ризику на ринках в
нестабільних економіках світу. Більшість контрагентів постійно піддається
впливу світових тенденцій та виявляє недовіру до нових гравців ринків.
Одночасно зростає і кількість невиплат фінансових заборгованостей, що
призводить до банкрутства цілих виробничих ланок, що одночасно можуть
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стосуватися людей в усьому світі. Понад 60 % усіх фінансових проблем
приходиться на регіони з найменшим державним регулюванням, при цьому на
стабільних ринках країн світових лідерів, концентрується 30 % усіх криз.
Забезпечення швидких і безпечних фінансових відносин у сучасних
умовах функціонування на світових ринках вимагає застосування комплексу
заходів планувального і організаційного характеру щодо ефективної оцінки
фінансового стану контрагентів. До числа планувальних заходів відноситься
побудова нових та вдосконалення існуючих ринків, де під чітким державним
контролем будуть функціонувати тільки надійні гравці, що забезпечують
вдосконалення функціонування фінансових механізмів, налагодження співпраці
сучасних фінансових інститутів.
Організаційні заходи сприяють упорядкуванню функціонування та
співпраці між контрагентами на фінансовому рівні при вже існуючих ринках та
усталених відносин. До числа таких заходів можна віднести державні закупівлі,
використання гарантій та поручительств, створення акредитивів, та інше.
У той час, як організація заходів планувального характеру вимагає, крім
значних капіталовкладень, досить великого періоду часу, організаційні заходи
здатні навести не тільки до тимчасового, але порівняно стабільного ефекту, а в
ряді випадків організаційні заходи виступають у ролі єдиного засобу для
вирішення фінансової проблеми. Мова йде про організацію фінансових
відносин на історично сформованих ринках, які часто важко піддаються
нововведенням та контролю держави. Крім того, розвиток та функціонування
фінансових інститутів нерідко пов’язано з ліквідацією ряду підприємств та
організацій, що не завжди є доцільним та соціально актуальним.
При організації заходів щодо налагодження та побудови фінансових
відносин особлива роль належить впровадженню нових методів діагностики та
аналізу як власного підприємства, так і інших контрагентів: стану та руху
основних засобів, платоспроможності, кредитоспроможності, ділової
активності, та інші. При цьому оцінка фінансового стану є одним з основних
засобів забезпечення безпеки грошових відносин. Кількість ситуацій,
необхідних для регулювання, на найбільших ринках світу з великою активністю
безупинно зростає і в деяких випадках досягає пікових значень.
За останні роки в нашій країні та інших інтенсивно ведуться роботи із
створення складних автоматизації систем для аналізу та діагностики
підприємств у масштабах глобальних ринків світу.
Досвід експлуатації таких систем переконливо свідчить про їхню
ефективність у вирішенні фінансових проблем.
Оцінка фінансового стану являє собою комплекс організаційних заходів
на існуючих підприємствах, які забезпечують безпеку та достатню швидкість
обертання активів. До числа таких заходів відносять управління розрахунками,
який, як правило, вирішує більш вузькі завдання.
З урахуванням того, що регулювання є лише окремим випадком як
управління, так і організації руху грошових потоків, варто розглянути види
управління підприємством в цілому.
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У відповідності зі ступенем централізації можна розглядати два види
управління: локальне і системне. Обидва види реалізуються нижчеописаними
способами:
- при локальному управлінні відповідність нормальному фінансовому
стану забезпечують норми та нормативи на ринку, який розташований
безпосередньо у державі;
- при системному контролі, як правило, стабільність та ефективність
досягається за допомогою команд, що надходять по спеціальних каналах зв'язку
з керуючого пункту транснаціональних компаній (при тимчасових проблемах
та в ряді певних труднощів безпеку грошових розрахунків можуть
забезпечувати і локальні управління).
Таким чином, для забезпечення функціонування світового фінансового
ринку, виникає гостра необхідність детального вивчення та розробки нових
сучасних методів діагностики та оцінки фінансового стану гравців ринку. І,
враховуючи саморегулювання установлених ринків розвинутих країн, контроль
за новоствореними ринками з новими контрагентами потребують особливого
державного втручання.
Коваленко Л.А.
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ЗАСТОСУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІАГНОСТИКИ В СИСТЕМІ
АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
В сучасних умовах кризовий стан окремих підприємств в умовах ринку є
природнім. Кризові ситуації можуть виникати на будь-якій стадії діяльності
підприємства як в період його становлення і розвитку, так і в період стабілізації
і розширення виробництва.
Підприємство схильне до різних видів криз (економічних, фінансових,
управлінських). Одним з видів фінансової кризи є банкрутство, тобто
нездатність фірми виконувати свої поточні зобов'язання. Крім цього, фірма
може відчувати економічну кризу, тобто діяти в ситуації, коли матеріальні і
грошові ресурси використовуються неефективно, та кризу управління, коли
неефективно використовуються людські ресурси.
Виникаючи на будь-якій із стадій життєвого циклу підприємства,
фінансова криза, гальмує його поступальний розвиток, значно подовжуючи
відповідну стадію цього розвитку. Характеризуючи цю особливість фінансової
кризи, слід також підкреслити, що її прояв на кожній із стадій життєвого циклу
підприємства має свої нюанси, які необхідно враховувати в процесі
антикризового фінансового управління.
Комплекс діагностичних процедур є очевидною стартовою фазою будьякого управлінського процесу, особливо в кризових умовах. Подібно до того, як
хворий людський організм потребує ґрунтовної діагностики перед початком
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лікування, підприємство повинно пройти не менш ретельну діагностику, перш
ніж приступити до процесу фінансового оздоровлення.
Діагностика в економіці (від грец. Diagnostikos) – процес розпізнавання
проблеми та її позначення.
Діагностика – це система заходів, в тому числі й аналітичних,
спрямованих на визначення величини відхилення стану системи від бажаного
або нормативного, та основних причин цього відхилення, для вироблення
управлінських впливів з метою приведення системи в потрібне русло. Іншими
словами: діагностика потрібна для управління параметрами мети, коли
відхилення від траєкторії або коридору параметрів є нестабільною ситуацією.
Основна проблема, яку вирішує діагностика: встановлення необхідного та
достатньо якісного і кількісного поля порівнянь та кількісних нормативів
показників
об'єкта
дослідження,
враховуючи
тенденції
розвитку
господарюючого суб'єкта, галузі, з метою подальшого порівняння (оцінки)
поточного стану параметрів об'єкта дослідження з параметрами, визнаними в
даний момент оптимальними або домінуючими.
Діагностика включає в себе збір необхідної інформації про організаційне
функціонування, аналіз цих даних і висновки для потенційних змін і поліпшень.
Таким чином, діагностика передбачає вибір втручання, яке передбачає систему
заходів, що задовольняють потреби підприємства в розвитку. Це положення
виходить з того, що кожне підприємство повинно розглядатися як механізм, що
перебуває в стані безперервного вдосконалення своєї діяльності.
В умовах кризової фінансової ситуації відновлення фінансового стану
підприємства здійснюється поетапно.
1. Усунення неплатоспроможності є найбільш нагальним завданням у
системі заходів фінансової стабілізації, що забезпечується двома шляхами:
- зменшенням розміру поточних зовнішніх і внутрішніх фінансових
зобов'язань організації в короткостроковому періоді, прийняттям на себе
менших за обсягом нових зобов'язань;
- збільшенням суми грошових коштів, що забезпечують погашення
прострочених та виконання термінових зобов'язань.
2. Відновлення фінансової стійкості. Неплатоспроможність організації
може бути усунута протягом короткого періоду за рахунок здійснення
аварійних фінансових операцій, але якщо самі причини неплатоспроможності
будуть залишатися незмінними, незабаром організація знову може виявитися
неплатоспроможною. Тому важливо одночасно усунути негативні причини або
різко обмежити їх вплив на фінансову стійкість організації.
3. Забезпечення фінансової рівноваги в тривалому періоді. Повна
фінансова стабілізація досягається тільки тоді, коли організація забезпечила
тривалу фінансову рівновагу в процесі свого функціонування, створила умови
для самофінансування, розвитку виробництва та усунення старих і нових загроз
фінансового покращення результатів діяльності.
Таким чином, кризову ситуацію необхідно діагностувати на початкових
етапах з метою своєчасного використання можливостей її нейтралізації.
Діагностика фінансового стану підприємства показує, за якими напрямами
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потрібно проводити роботу, дає можливість виявити найважливіші аспекти та
найслабкіші позиції у фінансовому стані підприємства. Важливо систематично
спостерігати за змінами в системі показників, що відображають наявність і
розміщення коштів, реальну і потенційну фінансові можливості, маючи при
цьому об'єктивні критерії оцінки фінансового стану.
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IMPLEMENTATION PROCESS OF REAL OPTION VALUATION –
THEORETICAL APPROACH
Current unstable macroeconomic and market conditions, also with the respect
on still ongoing global crisis, characterized by the existence of elements of
uncertainty and risk, represent a pressure among the other things on the firm’s
investment thinking and activities. The basic rule – the selection such kind of
investment opportunity that is able to contribute to increase in firm’s market value
and economic benefit to owners – must be extended to include a valuation of
investment project’s flexibility.
In the strict sense of our article, the term “investment project” is viewed as a
firm’s activity that is associated with capital budgeting and investment activities into
real assets. The flexibility in connection with the investment decision-making process
is seen as the managerial ability to modify a chosen investment project under the new
circumstances (information that minimize the level of uncertainty). Then is logic that
the flexibility has “a value” that should be taken into account when potential
investment opportunities are evaluated. The concept evaluation based on acceptance
of uncertainty, risk and potential flexibility is known as Real Option Valuating or
Real Option Theory.
Based on Lander, Shenoy real options are a type of option where the
underlying asset is real (as opposed to financial), and they exist when managers have
an opportunity, but not the requirement, to alter the firm’s operating and/or
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investment strategy [6, p.2]. Then in this case, the underlying asset represents a
project’s cash flow (its specification depends on identified type of real option).
Nowadays, since S. C. Mayer (1977) as the first defined the term „real option“,
the real option theory has been viewed as the alternative to the traditional valuation
methods of investment projects (based on discounted CF) especially by many
academic researchers. Although the discussed approach has with no doubts huge
advantages in comparison to the traditional valuating methods, many corporate
managers and experts from practice have objections to its implementation into
practice. As the most frequent are usually mentioned:
- Valuation process of investment opportunities using real option approach is
very long and in comparison to the traditional methods also very complicated
(especially due to complicated process of their quantification).
- Inexperienced management is not always able to think in the context of real
options and is not able to identify them in potential investment opportunities.
Alternatively, due to not enough skilled and experienced managers
inappropriate real options and input variables (needed for valuating of real
options) are identified.
- Not all investment opportunities obtain also the element of flexibility and
considering it in each case is irrelevant. It should be emphasized that while
almost any investment opportunity is a subject to uncertainty (key value driver
of real option), the project’s flexibility to react to resolved uncertainty is
missing and thereby also certain option rights.
- There are many theoretical limitations, which must be met before the real
option approach is applied; if no, the valuation may lead to the distorted
results. Even the analogy of financial and real options has certain
shortcomings. As Scholleová states, the analogy is viewed as a good tool from
quality perspective, but from the quantity perspective there are few restrictions
that should be taken into account in the process of real option valuation
[7, p.59]. Among the most important belongs: restriction on marketability of
underlying assets (financial options are traded continuously in contrast to real
options and thereby there is a problem with the appraisal of the value of
underlying asset and determination of its volatility), market imperfection (close
to the previous restriction), complexity of real options and the existence of
exotic option rights, endogeneity problem (associated with the management
decision on the timing of initial capital expenditures and their volume), agency
and insider trading problem and competitors (there is a possibility that a real
option is shared by a company and its competitor/s, thereby competitor/s may
influence parameters of real option, such as start time of investment project,
initial expenditures, their volume and time structure, additional initial
expenditures and thereby all value of underlying asset).
- Other theoretical limitations refer to the chosen methods of real option
valuation. In this connection, especially Black-Sholes and Binomial methods
are most preferable. Etc.
Whereas the real option approach is, appropriate to apply in strategic
investments (generally, decisions undertaken in this area commit a firm to behave in
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a certain direction for a longer time), it is needed to implement this kind of thinking
systematically into all main levels of organization structure. It is recommended to
start with strategic level (responsibility for identification of investment opportunities,
potential flexibility, and later selection) and continuing through operation levels
(responsibility for determination of variable inputs, quantification of real option,
determination of total effects on investment and control). For instance Bräutigam and
col. suggest a framework that consists from organizational, strategic, valuation and
control layers (all of them except strategic can be linked with the operational level of
organization). They emphasizes that their framework and the methodology used
afterwards were designed to reduce the impact of human errors in whole process of
real option valuation [3, p.18].
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ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Для успішної фінансово-господарської діяльності підприємств в сучасних
економічних умовах більшого значення набувають інновації й інноваційна
діяльність, які є важливим інструментом створення й підтримки конкурентних
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переваг. Низька інноваційна активність вітчизняних підприємств перешкоджає
процесу ефективного практичного освоєння інноваційних розробок.
Негативний вплив на інноваційну активність вітчизняних підприємств
оказують безсистемність і розпорошеність інновацій, слабка зацікавленість
працівників у розробці та впровадженні інноваційної продукції, відсутність
комплексного застосування інновацій, недосконалість економічного механізму
управління інноваційною діяльністю підприємств. Питання організації,
управління, фінансування, оцінки економічної ефективності інноваційної
діяльності підприємств досліджували такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як А.
Гречан, М. Денисенко, Т. Воронкова, А. Коренний, О. Кузьмін, А. Кутейников,
І. Макаренко, С. Покропивний, Й. Петрович, П. Перерва, Я. Плоткін, А.
Пригожин, А. Савченко, М. Чумаченко, Й. Шумпетер, А. Яковлєв, О. Кантаєва,
Є. Галушко. Проте незважаючи на значну кількість досліджень з цієї
проблематики, існує потреба в подальшому її вивченні.
Комплексну характеристику результатів впровадження інновацій на
виробництві надає визначення показників ефективності. Враховуючи ринковий
характер взаємодії всіх учасників процесу впровадження інновацій, важливе
значення має саме оцінка економічної ефективності. Традиційне поняття
економічної ефективності - це відношення величини результату (ефекту) до
витрат ресурсів, спрямованих на отримання цього результату. Економічна
ефективність – це відносна оцінка результатів впровадження інновацій, яка
базується на абсолютній оцінці – економічному ефекту. В працях вченихекономістів немає єдності думок щодо видів ефектів від впровадження
інновацій та методів визначення ефективності. Необхідно зауважити, що майже
всі автори визначають «ефект» як результат, а «ефективність» як
результативність процесу, проекту або витрат. Досить цікаве визначення
поняття «ефекту» пропонує Іванієнко В.В., де «ефект» розглядається як
«абсолютна величина будь-яких цілеспрямованих змін у системі» [1]. В цьому
визначенні автор наголошує на системності і підкреслює якісний результат
досягнутого за умови реалізації цілей організації за рахунок мінімальнонеобхідних витрат.
З урахуванням розглянутого вище пропонуємо під ефективністю
інноваційної діяльності підприємства розуміти кількісне вираження її
результативності за допомогою системи показників, які характеризують
відношення результатів інноваційної діяльності та витрат на її здійснення.
Варто звернути увагу на той факт, що результати інноваційної діяльності
підприємств можуть носити як кількісний, так і якісний характер свого виміру.
Наприклад, колектив авторів [2] у своїй роботі вказують на те, що будь-який
результат інноваційної діяльності підприємства у вартісному виразі
узагальнюється економічним ефектом, а інші результати, які не можна оцінити
у вартісному виразі, не можуть поглинаються економічним ефектом і існують
самостійно. Тобто, виходить, що усі кількісно виражені результати є
складовими економічного ефекту, як єдиного цілого, а ті різновиди отриманих
результатів, які є якісними створюють можливість свого окремого існування,
оскільки їх не включають до загального економічного ефекту як системної
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категорії. За проведеними дослідженнями виділено наступні види ефектів
інноваційної діяльності підприємства: економічний, екологічний, соціальний,
науково-технологічний, маркетинговий, ресурсний.
Кожен із результатів інноваційної діяльності підприємства потребує свого
аналізу й оцінки, як окрема своєрідна категорія, з тією метою щоб достовірно
визначити та оцінити рівень та масштаби загального інноваційного ефекту,
головна роль в існуванні якого все ж таки належатиме рівню економічних
результатів (економічного ефекту). Проте, усі види інноваційних ефектів
пов’язані між собою тісним взаємозв’язком та взаємодією. Між ними за
наявності певних умов може виникнути так звана «ланцюжкова реакція», тобто
розвиток і розширення одного із видів ефектів спричиняють появу все нових і
нових результатів інноваційної діяльності, які, у свою чергу, здійснюють
безпосередній вплив на розвиток, динаміку та масштаби змін базового виду
ефекту. За проведеними дослідженнями видів ефектів від інноваційної
діяльності та їх взаємодії, можна зробити наступні висновки: 1) кожен із видів
інноваційний ефектів як в кількісному так і в якісному вимірі можуть
самостійно існувати та проявлятися незалежно від причин їх виникнення; 2)
різні види ефектів від інноваційної діяльності підприємства можуть впливати як
позитивно так і негативно на загальний результат від інноваційної діяльності
підприємства, відповідно посилюючи або послаблюючи загальний результат від
інноваційної діяльності; 3) сукупний економічний ефект від інноваційної
діяльності підприємства знаходиться під безпосереднім впливом інших ефектів
такої діяльності незалежно від характеристики їх видів.
В узагальненому вигляді абсолютна економічна оцінка інноваційної
діяльності - це сумарний прибуток, який отримує підприємство від всіх
напрямів інноваційної діяльності. Відносна економічна оцінка інноваційної
діяльності – це ефективність (відношення сумарного прибутку до сумарних
витрат) інноваційної діяльності.
Література
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Смоляр Р.А.
студентка
Київський національний університет технологій та дизайну
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИТРАТ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
В сучасних умовах функціонування промислових підприємств для
успішної їх фінансово-господарської діяльності усе більшого значення
91

набувають питання організації витрат та управління витратами. Всі
підприємства зацікавлені в отриманні стабільних прибутків, загальна величина
яких давала б змогу забезпечувати технічний розвиток підприємства та
вирішувати соціальні питання. Найпростішим способом досягнення цієї мети
було б підвищення цін. Таке явище спостерігалося в умовах галопуючої
інфляції та гіперінфляції, які мали місце в Україні в минулому. В умовах
України, розвитку
конкуренції та
становлення стабілізації економіки
відсутності вільних коштів у підприємств (організацій) і населення, підвищення
цін недоцільне. Ціни на продукцію вітчизняних товаровиробників досягли
світового рівня, але якість цієї продукції значно поступається перед
досягненнями країн із ринковою економікою.
Зважаючи на обмеженість ресурсів промислового підприємства, доцільно
організувати облік витрат на підприємстві таким чином, щоб не залишилось на
підприємстві не облікованих витрат. За проведеним аналізом витрат
промислового підприємства за видами, можна зробити висновки, що, зокрема
на швейних підприємствах, не вірно обліковуються витрати, які витрачаються
на освітлення та опалення виробничих приміщень, що безумовно негативно
впливає на розрахунок собівартості та ціни швейного виробу, але більший
вплив мають змінні витрати. Продукція швейних підприємств відноситься до
матеріаломістких, найбільшу питому вагу в собівартості швейного виробу
займають витрати на матеріали та фурнітуру. Тому змінні витрати з точки зору
контролю за їх раціональністю вимагають більшої уваги. Перевитрати, які
виникають при перевищенні фактичних витрат над плановими, виникають саме
у сфері змінних витрат. Система калькулювання собівартості продукції на
основі прямих (змінних) витрат набула поширення в 50-х роках ХХ сторіччя та
має назву «директ-кост» [1]. Основну перевагу формування собівартості
продукції за методом «директ-кост» складає те, що формування собівартості
тільки на основі прямих змінних виробничих витрат, надає можливість
спростити нормування, планування, облік і контроль статей витрат. Таким
чином прямі витрати є більш контрольованими. Проте це не означає, що
постійні витрати промислового підприємства взагалі не контролюються. Якщо
підприємство для калькулювання продукції застосовує метод «директ-кост», то
на початку застосування цього методу здійснюється жорстка перевірка всіх
постійних витрат та обґрунтування їх рівня. Обліковані фактичні витрати
порівнюються з витратами по кошторису і виявляється рівень господарювання
у кожному підрозділі, про що свідчить економія чи перевитрати порівняно з
кошторисом. Таким чином визначається вклад кожного підрозділу у
формування кінцевого господарського результату по підприємству в цілому,
так як поряд з економією або перевитратами за змінними затратами на
формування прибутку впливає економія або перевитрати за постійними
затратами.
Ще один метод обліку та визначення ефективності організації витрат – це
«АВС – метод», або облік витрат на основі видів діяльності. Згідно з цим
методом діяльність підприємства розглядається як сума процесів або робочих
операцій. Сумарні витрати впродовж досліджуваного періоду або на певний
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вид продукції визначається на основі сумарних витрат на здійснення сукупності
відповідних процесів і операцій. Застосування цього методу передбачає
виокремлення видів діяльності і операцій за ними, розширення наявної системи
управлінського обліку.
Ще одним новітнім методом організації та управління витратами є
«kaizen costing». Він застосовується для досягнення цільової собівартості, але
на відміну від «директ-кост» та «target costing», полягає в постійному
вдосконаленні якості процесів на всьому підприємстві за участі всіх його
працівників, що дає можливість зменшити непродуктивні витрати.
Досить новим методом дослідження ефективності організації витрат є
розрахунок витрат за етапами життєвого циклу продукції – «LCC-аналіз».
Даний метод застосовується при стратегічному управлінні, бо він охоплює
період у кілька років. Планові витрати визначаються на кожній стадії життєвого
циклу продукту. «LCC- аналіз» – єдиний метод управління витратами, який
передбачає врахування впливу інфляції через дисконтування грошових потоків
у прийнятті рішень.
Отже, для ефективної та високорентабельної діяльності промисловим
підприємствам доцільно застосовувати сучасні та новітні методи дослідження
ефективності організації та управління витратами. Крім традиційних –
«директ-костинг», «стандарт-костинг», попробувати застосовувати нові методи:
«таргет-костинг», «бенчмаркінг витрат», «LCC-аналіз», «методи EVА», «АВСметод». На нашу думку на сучасних українських підприємствах найдоцільніше
використовувати АСВ-аналіз, бо у результаті впровадження у виробництво
досягнень науково-технічного прогресу, тотальної автоматизації і механізації
виробництва частка прямих витрат у собівартості постійно знижується. Тобто
стає зрозумілим, що для сучасного підприємства характерним має стати пошук
шляхів управління не стільки прямими, а накладними витратами. А це
ефективно та раціонально може бути здійснено за допомогою АВС-аналізу.
Але, все ж таки підприємство повинно самостійно обрати метод, який буде
найефективнішим для його виду і напрямків діяльності.
Література
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Масалкова А.А.
Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина
ГАЗОТРАНСПОРТНЫЙ КОНСОРЦИУМ «РОССИЯ-УКРАИНА-ЕС»
КАК МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНЗИТНЫХ СПОРОВ
Развитие мировой газовой инфраструктуры предполагает усложнение
структуры газового рынка, увеличение его объема и роста количества
участников.
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Изменения на глобальных энергетических рынках требуют пересмотра
традиционной экспортной модели российского газа [1].
По оценкам ИНЭИ РАН, у России есть возможности по увеличению
объемов поставок газа в Европу в ближайшие два десятилетия. Однако для
этого необходим более гибкий подход при работе с потребителями и решение
транзитных проблем. Важную роль должны играть все методы
конкурентоспособности российского газа, особенно ужесточение контроля
затрат на добычу и транспортировку, специальные режимы налогообложения, а
также разработка мер по снижению транзитных рисков по территории
сопредельных государств [2].
Ключевым условием конкурентоспособности Консорциума будет
являться уровень надежности поставок, который, в свою очередь, будет
определяться уровнем тарифов на транспортируемый газ. Очевидно, что тариф
на транспортировку газа в значительной мере коррегирует с ценой на него. И
если в настоящее время Россия не может оказывать существенное влияние на
уровень и способы формирования цен на газ, экспортируемый ею в Европу, то
роль тарифов в обеспечении эффективного экспорта газа становится
определяющей.
Таблица 1
Затраты на транспортировку природного газа по методу «почтовая марка»
и предлагаемая формула ее модификации для газотранспортного консорциума
«Россия-Украина-ЕС»
Традиционная формула тарифа
Предлагаемая формула тарифа
1.
Определение необходимой
выручки
тр.
тр.
тр.
тр.
тр.
НВ  Роб
 НВ
.  Соп.  Свн.  Н пр.  ЧП

1.
В структуру методики формирования тарифа
Консорциума необходимо добавить:

стоимость затрат по транспортировке услуги для
ГТО;

определить среднее расстояние между зонами
2.
Определение величины тарифа
входа и выхода;
Т = НВ/Q

ввести отдельный учет затрат для каждой ГТО;

систему тарификации приблизить к системе
доступа ГТС;

ввести услуги по балансировке, одоризации и
хранения газа;

К (У) – учет стоимости предлагаемых услуг, в т.ч.
услуги по одоризации, балансировке, изменению качества
газа;

К (Э) – экологическая плата (затраты на землеотвод
и оформление права прохода трубопровода, плата за
вредное
воздействие
экологического
цикла
на
окружающую среду);

К (П) – влияние политического фактора,
выражаемая как доплата либо санкция при соблюдении
– несоблюдении Украинской стороной условий
транзита;

К (СН) – страховая надбавка, за счет которой будет
накапливаться сверхприбыль Консорциума.
Источник: составлено автором
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На начальном этапе формирования тарифа для Консорциума предложено
сохранить метод формирования тарифа по образцу «почтовой марки», но
сделать его более структурированным по составу затрат и включить в формулу
формирования тарифа на транспорт газа особый компонент: так называемую
«страховую надбавку», за счет которой будет накапливаться сверхприбыль
Консорциума (табл. 1).
В результате этой модификации, итоговая формула тарифа на
транспортировку газа по территории Украины будет выглядеть следующим
образом:
s 1

Т пвн.ij  Т пГРС  Т пбаз
.вн  ( ( K r  l r )  К ( у)  К (Э)  К ( П )  К (СН )

(1),

r 1

где:
Тп ГРС – плата за снабженческо-сбытовые услуги газораспределения.
Механизм ее формирования выходит за рамки данного исследования, в работе
рассматриваются только магистральные газопроводы как основа Консорциума;
Тбаз п.вн. – базовая тарифная ставка за магистральную транспортировку
газа;
S –количество газотранспортных организаций в диапазоне 1 ÷ r;
Kr; lr –объем транспортировки газа по транспортировке газа для каждой
отдельной
газотранспортной
организации,
и
средняя
дальность
транспортировки для каждой из организаций по транспортировке газа,
контролируемой либо работающей на условиях подряда или аренды с
Консорциумом.
При подобной методике формирования тарифа возникает закономерный
вопрос о юридическом лице, которое будет аккумулировать вычитаемую из
поступлений от транзитных тарифов в периоды высоких цен на газ «страховую
надбавку».
Таким образом, для Консорциума подойдет концепция резервного фонда,
аналогичного Стабилизационному Фонду РФ. Его основными функциями
могут быть:
 накопление результатов прошлых лет и перераспределение части
прибыли на образовавшийся убыток от продажи объемов газа на экспорт;
 страхование ответственности в случае возникновения форс-мажорных
обстоятельств, как перед соучредителями Консорциума, так и возможно,
перед другими странами, импортирующими газ по данному направлению;
 организацию финансирования, реконструкции, модернизации и снижения
энергопотребления ГТС Украины – напрямую, либо в качестве гаранта по
кредитам [3];
 разработка приемлемых для всех процедур формирования резервов и
обоснования расходов фонда, а также – разработка и реализация
собственной стратегии размещения денежных средств [4].
Используя механизм согласования интересов с помощью предлагаемых
методов, значительно позволит сократить неурегулированность в транзитных
спорах с транзитными государствами как в рамках предложенного
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газотранспортного консорциума
газотранспортных проектов.

с

Украиной,

так

и

для

других
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Тімченко О.Д., старший викладач,
Михайлова О.В., старший викладач
Харківський державний університет харчування та торгівлі
ОСОБЛИВОСТІ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО
МАЙНА В ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ
Запорукою стабільного розвитку підприємств є фінансова стійкість.
Значна частина фінансових ресурсів спрямовується на формування оборотних
активів. Від того, наскільки обґрунтований їх розмір і склад залежить
ефективність його діяльності.
Функціонування підприємства роздрібної торгівлі спирається на галузеву
специфіку, підпорядковується її правовому середовищу й обумовлює ті чи інші
тенденції розвитку галузі.
Аналіз динаміки та складу оборотних активів проведено за середніми
показниками активів 30 підприємств роздрібної торгівлі продовольчими
товарами міста Харкова за період 2005–2010 рр. [1].
Таблиця 1
Порівняння динаміки розміру оборотних активів, товарообороту і прибутку
підприємств роздрібної продовольчої торгівлі м. Харкова в 2005–2010 рр.
Показники

2005
9887,2
–

Оборотні активи, тис. грн.
Темпи росту, ланцюгові, %
Обсяг товарообороту, тис.
62386,2
грн.
Темпи росту, ланцюгові, %
–
Прибуток, тис. грн.
100,5
Темпи росту, ланцюгові, %
–

2006
11286,7
114,2

Роки
2007
2008
12469,0 13203,7
110,5
105,9

2009
14303,0
108,3

76018,9

81280,1

93957,0

104302,4 119645,6

121,9
117,8
117,2

106,9
125,5
106,5

115,6
166,9
133,0

111,0
183,3
109,8

2010
15270,6
106,8
114,7
229,8
125,4

Динаміка оборотних активів підприємств торгівлі (табл. 1) свідчить про
тенденції зростання мобільного майна (оборотних активів) в 2005–2010 рр.
Але той факт, що діяльність підприємств супроводжується зростанням
коштів, що авансовані в оборотні активи, ще не дозволяє зробити їх об'єктивну
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оцінку. Це пов’язано із необхідністю вивчення стану оборотних активів у
взаємозв’язку із формуванням показників обсягу діяльності і фінансових
результатів, які виступають індикатором рівня достатності й ефективності
використання майна господарських суб’єктів. Із цією метою нами проведено
співставлення темпів зміни оборотних активів із темпами зміни обсягу
товарообороту і валового прибутку підприємств.
За результатами табл. 1 відзначається той факт, що протягом усього
досліджуваного періоду 2005–2010 рр. спостерігається приріст розглянутих
показників. Так, приріст обсягу товарообороту і прибутку випереджають
збільшення суми оборотних активів, у результаті чого можна зробити висновок,
що зростання оборотних активів викликане розширенням обсягів діяльності
підприємств. Зіставлення динаміки зміни суми оборотних активів і прибутку
свідчить про досить ефективне використання мобільного майна.
Однак, у 2007 році, порівняно з 2006 роком, зростання розміру оборотних
активів на 10,5% призвело до зростання обсягу товарообороту лише на 6,9% та
прибутку на 6,5%. Такий стан свідчить про відсутність продуманої й грамотної
політики управління оборотними активами, орієнтованої на максимальну
відповідність структури оборотних активів, що є виправдана потребою в них,
про можливу наявність надмірних запасів товарно-матеріальних цінностей і
відсутність гнучкої системи реагування на споживчий попит.
Тенденції формування мобільного майна обумовлені безпосередньо
структурою оборотних активів і змінами в ній (табл. 2). Так, загальне зростання
суми оборотних активів протягом 2005–2010 рр. було викликано, насамперед,
нарощуванням коштів, що акумульовані в запасах. Це пов’язано переважно із
відсутністю операцій, пов’язаних із товарним кредитуванням покупців. Питома
вага товарних запасів у складі оборотних активів підприємств було досить
високою. Грошові кошти та розрахунки у складі оборотних активів займали від
6,7% – у 2005 р. до 11,2% – у 2010 р.
Таблиця 2
Склад і структура оборотних активів підприємств роздрібної
продовольчої торгівлі м. Харкова за період 2005–2010 рр.
Показники
Оборотні активи усього, тис. грн.
у тому числі:
Товарні запаси, тис. грн.
питома вага, %
Грошові кошти та розрахунки,
тис. грн
питома вага, %
Дебіторська заборгованість, тис. грн.
питома вага, %
Інші оборотні активи, тис. грн.
питома вага, %

Роки
2005
2006
2007
2008
2009
2010
9887,2 11286,7 12469,0 13203,7 14303,0 15270,6
7625,1
77,1

8653,9
76,7

9028,5
72,4

9806,8 10345,2 11290,1
74,3
72,3
73,9

664,9

914,0

1108,7

1276,1

1466,0

1710,5

6,7
1489,4
15,1
107,7
1,1

8,1
1554,4
13,8
164,4
1,5

8,9
2155,5
17,3
176,4
1,4

9,7
1888,8
14,3
232,0
1,8

10,2
2199,5
15,4
292,3
2,0

11,2
1932,6
12,7
337,4
2,2
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Дебіторська заборгованість склала в 2005 р. 15,1% від загальної суми
оборотних активів підприємств, у 2009 – 15,4%, у 2010 р. – 12,7%. В динаміці
частка дебіторської заборгованості дещо знизилася і склала в 2010 р. 12,7%.
Оцінка структури оборотних активів показала, що основна потреба в
фінансуванні оборотних активів підприємств роздрібної торгівлі м. Харкова
представлена матеріальними запасами і в процесі формування напрямів
політики фінансування їм слід приділяти першорядну увагу.
Таким чином, випереджаючі темпи зміни обсягу товарообігу і прибутку
свідчать про те, що зростання оборотних активів викликане розширенням
обсягів діяльності досліджуваних підприємств. Зіставлення динаміки зміни
суми оборотних
активів і прибутку свідчить про досить ефективне
використання мобільного майна.
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CORPORATE IDENTITY AS A FACTOR OF BUSINESS SUCCES
Corporate Identity is a complex image of the organization structured in
philosophy, history, principles of management, present and prospective view of the
organization.
Corporate Identity includes the essence of everything that forms the basis of
the existence of each entity or organization. It means its past and history, its "face“,
its worth, principles and visions which it sets out to implement them. Its visual style
is the most visible form, as manifested. Corporate Identity is something without,
which a company or organization practically can not exist, because it would lose their
own identity.
Creating identity is always managed process that occurs hierarchically from top
to bottom. It is relatively long term and it can be implemented only in stages.
Why is the Corporate Identity so important for entities or organizations in
terms of their activity in the global market, building its position and commercial and
non commercial success? Currently it is common that in many sectors (e.g. banking)
all subjects offer almost the same product (banking services) for the same price (the
interest rates), in the same technological conditions (the possibility of non-cash
payments, payment orders), assisted by the same professionally trained staff. What is
therefore critical to the success of such bank (company or organization)? The correct
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solution is specifically profiled Corporate Identity. It is a bearer of the credibility of
products or provided services. It creates strong links between the organization and its
clients, as well between organization and its internal staff. Especially it gives the
organization or company the indispensable image, which accompanies it throughout
its existence and which can obtain many benefits.
The purpose of the modern Corporate Identity is immediate identification of
brand to external target groups and strengthening of the cohesion within the
company. Therefore, Corporate Identity should be pronounced, unique, well
understood, and easy to remember.
Corporate Identity is strategically planned idea, based on the company's
philosophy and long-term business goals. This idea must confirm the behaviour of
companies and all communications both internally and externally. Because the
planned Corporate Identity ceases to be a dream only if, it is affirming continuously
and consistently by specific treatment of the organization.
Corporate Identity is built long and it is being formed continuously.
Occasionally it is necessary to reconsider the Corporate Identity according to how it
develops activities and structure of the organization (expansion, differentiation,
acquisitions, fusion) and how are changing market conditions. However, it should
also reflect the development of important target groups, in particular consumers,
subscribers, shareholders, investors and others.
While Corporate Identity is the image that exudes company on the basis of
their planned ideas, Corporate Image describes a foreign preview as it appears from
the external observers. Corporate Identity is systematic and company influences it. In
contrast, Corporate Image is influenced only partially.
This foreign look that expresses feelings between target groups and company is
shaped by continuous evaluation of all reports on the organization. Moreover, this
external image is the crucial.
In this perspective it is obvious that the larger the correlation between
Corporate Identity and Corporate Image is, it means, which is consistently applied
integrated communication, it is better to positively influence the image of the
company and in particular opinion or position of the key target groups for corporate
and product brand .
Corporate identity consists of several components:
 Corporate Philosophy,
 Corporate Culture,
 Corporate Personality,
 Corporate Design.
Corporate Philosophy, respectively Corporate Vision answers the question:
"What is the purpose of the company activity and where its employees make sense of
their work?" It's a kind of credo of the company, which may take the form of a simple
motto, but also it may be complexly formulated corporate principles. Corporate
Philosophy is something what drives the organization forward. It is like the central
idea from which everything is derived inside and outside of the organization.
Corporate Culture is based on values established in the Corporate Philosophy
and it includes objectives, behavioural style, and ranking of corporate values, certain
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rituals, and others. Corporate Culture is defined as a long-term and current
atmosphere in the organization, as the overall culture of the organization
(management level, relations between employees, relations between management and
employees, value scale, motivation, organization that manages etc.).
Corporate Personality is the part of Corporate Identity, which reflects the
mission of the company by conscious means, inside and outside of the company.
Thus, company ideally acquires its own distinctive character, whose purpose is to
highlight to its competitors, and thus indirectly facilitate their identification and
strengthen its market position.
The most immediate and inseparable part of the Corporate Identity is Corporate
Design (visual identity). Corporate Design includes how the organization represents
to the public visually. It regards the brand and its use, the name of the company,
corporate colours and font, state of buildings, surroundings etc. Its purpose is to
represent the organization and its parts to the public (different groups of recipients)
by unambiguous visual way. Corporate Design is a tool to manage and codify visual
communication flow. Corporate Design is based on the adequate processing of the
visual system, which relies on the basic business elements and defines work with it in
various applications unambiguous way.
Corporate Communication is a process that converts Corporate Identity into
Corporate Image, through controlled and planned communications with critical target
and interest groups. Communication is essential to all interest groups - employees,
customers, shareholders, and others – to understand the identity of the organization,
its values, and strategy.
Many companies have already understood that building identity is not just an
additive component of company's activity, which leads to the improvement of the
presentation to its communication partner. However, it is one of the basic tools of
management companies.
Impact of Corporate Identity is difficult to measurable. Because it affects so
many areas, it can not be located within a predetermined sphere, for example in
marketing and personnel management. Many companies have already recognized this
fact and they have been building their identity purposefully, strategic and long-term.
In this connection, it should be noted also the basic mistakes committed by
companies when they are building Corporate Identity:
 Equation of Corporate Identity with the Corporate Design,
 Automatic download of "parent" Corporate Identity from abroad,
 Corporate Identity is not seen as a long-term strategic concept.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМЕРЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
В ринкових умовах господарювання необхідною передумовою виживання
комерційної організації є завоювання і збереження нею переважної частки
ринку, на що і спрямована оптимізація планування продажів.
Основним
показником
ефективності
комерційної
діяльності
торгівельного підприємства є рентабельність його товарообігу. Прагнучи
досягти збільшення ефективності, керівництво має одночасно вирішувати
завдання зростання товарообігу з випереджаючим зростанням прибутку.
Досягти поставленої мети дозволяє оптимізація асортименту продукції,
спрямована на максимальне задоволення попиту і завоювання нових покупців
та покращення фінансових результатів підприємства.
Прибутковість збуту в комерційній сфері обумовлена раціональністю
ціни закупівлі й продажів, середньорічною вартістю запасів і т. ін.
Менеджерам із закупівлі в цих умовах слід оцінювати результати роботи
з різними постачальниками. З найкращими з них будуть встановлюватись
довгострокові партнерські зв’язки, які в свою чергу дозволять підприємству
розраховувати на певні привілеї, наприклад: знижки, надання товару у
розстрочку та інше. Зниження витрат на закупівлю товарів, в свою чергу,
дозволить знизити продажні ціни і внаслідок цього збільшити обсяги реалізації.
При побудові моделі оцінки перспектив співробітництва з обмеженою
кількістю постачальників, в якості вихідної формалізованої моделі може бути
використана модель, що застосовується для розрахунку зміни собівартості
продукції індексним методом.
Проводячи аналогію номенклатурної групи зі статтею витрат, доцільно
порівняти її з умовно-постійною статтею витрат, так як збільшення товарообігу
в натуральних одиницях (аналог обсягу виробництва) не обумовлює зростання
обороту конкретного товару (аналог витрат ресурсів).
Визначення рівня знижки від постачальників необхідно підприємству для
того, щоб сума оборотних коштів необхідних для закупівлі більшої партії
товару не збільшилась, а залишилась на існуючому рівні.
При зменшенні кількості однакових постачальників, індекс збільшення
обсягу закупівлі у натуральних одиницях по кожному з тих, що залишились
буде однаковим. Відповідно, збереження незмінної кількості оборотних коштів
потребує однакового зниження ціни від кожного постачальника.
Кількість оборотних коштів, які приходяться на одного постачальника
дозволить визначити товарообіг, пов’язаний з конкретним постачальником.
Дана сума може бути використана при аргументації отримання знижок, так як
враховує не тільки збільшення обсягу реалізації (по результатах АВС-аналізу),
а й сформовані зв’язки.
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Для того, щоб впевнити постачальників в необхідності надання знижки
необхідно розрахувати індекси доходів за різними товарними групами, які
можуть бути отримані ними саме від закупівлі комерційним підприємством.
Дізнатись на скільки збільшиться збут продукції можна через
затребуваність товару за ціною, цей показник дуже схожий на еластичність
попиту за ціною, але враховує не зміну ринкового попиту взагалі, а зміну
попиту на товари аналізованого підприємства з урахуванням його цінової
конкурентоспроможності.
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СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПРЕС-АНАЛІЗУ
ФІНАНСОВОГО СТАНУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Функціонування будь-якого підприємства, незалежно від видів його
діяльності і форм власності, в сучасних умовах ринку визначається його
здатністю створювати необхідну і достатню величину прибутку. Вплив
факторів об’єктивного та суб’єктивного характеру спричиняє зміну прибутку
підприємства. Найбільш змістовним і детальним є внутрішній аналіз
фінансових результатів, так як аналіз має можливість залучати широке коло
інформаційних джерел – не лише фінансову, статистичну звітність
підприємства, але і інформацію поточного обліку, звітності, доступ до якої із
зовні є обмеженим.
Успішність роботи лінійних та функціональних керівників та спеціалістів
залежить від різних видів забезпечення їх діяльності: правового,
інформаційного, технічного тощо. Одним з ключових елементів цієї системи
виступає інформаційне забезпечення фінансового менеджменту, що являє
собою неперервний і цілеспрямований відбір відповідних інформаційних
показників, які необхідні для здійснення аналізу, планування і підготовки
ефективних управлінських рішень по всіх напрямках фінансової діяльності
підприємства. Вона повинна забезпечувати необхідною інформацією
управлінський персонал і власників підприємства, задовольняти інтереси
широкого кола зовнішніх користувачів.
З метою оперативного реагування і прийняття управлінських рішень,
скерованих на зміцнення фінансового стану, забезпечення фінансової
стабільності в наступному періоді і на перспективу проводиться аналіз і оцінка
фінансового стану підприємства. Експрес-аналіз фінансового стану
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проводиться методом коефіцієнтів за показниками, які характеризують
забезпеченість підприємства власним капіталом та раціональність його
розміщення, величину і частку робочого капіталу, ефективність використання
власного, власного оборотного та сукупного капіталу. Дані аналізу відіграють
вирішальну роль при визначенні конкурентної політики підприємства і
використовуються при оцінці виконання поставлених перед ним завдань,
розробки програми розвитку на перспективу (рис. 1).
Напрямки проведення експрес-діагностики звітності підприємства
Загальний аналіз підприємства за
напрямками:
1) аналіз обсягу випуску та реалізації
продукції, товарів;
2) аналіз структури основних
засобів, зносу та ефективності їх
використання;
3) аналіз чисельності та витрат на
оплату праці персоналу за
категоріями;
4) аналіз витрат на виробництво і
реалізацію продукції, товарів;
5) аналіз фінансових результатів
тощо.

Аналіз фінансових показників за
напрямками:
1) аналіз структури фінансової звітності
(аналіз активів, пасивів, структури звіту
про фінансові результати);
2) аналіз ліквідності та фінансової
стійкості (на основі розрахованої системи
узагальнюючих та часткових показників);
3) аналіз ефективності діяльності
(оборотність поточних активів та пасивів,
рентабельність продаж, тривалість
фінансового та операційного циклів.

Використання результатів аналізу в управлінні

Рис. 1. Основні напрямки проведення експрес-аналізу фінансового стану
акціонерного товариства
Загальна оцінка фінансового стану підприємства повинна передувати
укладанню кредитних договорів з постачальниками та іншими кредиторами з
тим, щоб залучати позичкові грошові ресурси виважено, з врахуванням своїх
фінансових можливостей своєчасно погашати борги [2, с. 98].
Оптимізація структури джерел капіталу відіграє досить важливу роль,
оскільки реальна величина майна, на яку можуть розраховувати кредитори в
якості забезпечення за зобов'язаннями товариства, визначається величиною
чистих активів, тобто активів, сформованих за рахунок власного капіталу.
Основні джерела фінансування активів можна проаналізувати в порядку
збільшення вартості, тобто витрат на залучення і використання фінансових
ресурсів: на першому місці – власні джерела фінансових ресурсів (прибуток і
амортизація); на другому – емісія цінних паперів і банківське кредитування.
Для запобігання фінансової нестабільності треба вміло аналізувати
чинники впливу на фінансову стабільність, використовувати важелі, що
сприяють фінансовій стійкості та рентабельності. Основні з них: 1) дотримання
балансу між необхідними виробничими фондами і джерелами їх формування;
2) організація такого руху грошових потоків у процесі кругообороту
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виробничих фондів, при якому досягається постійне перевищення грошових
надходжень над їх видатками; 3) забезпечення підвищення рентабельності
активів за рахунок збільшення фондовіддачі активів і рентабельності обороту;
4) використання не менше половини чистого прибутку на цілі економічного і
соціального розвитку [3, с. 232].
Формуючи сучасний фінансовий механізм акціонерне товариство
повинно забезпечити найбільш повну його відповідність вимогам фінансової
політики держави того чи іншого періоду, що є гарантією повної реалізації її
цілей та завдань, також постійно спрямовуватися до найбільш повного зв'язку
елементів фінансового механізму з інтересами держави, суб'єктів
господарювання та населення.
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СИСТЕМА ФРАНЧАЙЗИНГУ ЯК ЕЛЕМЕНТ КОМПЛЕКСУ
ПОЗИЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Посилення ролі малого бізнесу у забезпеченні суспільного розвитку
держави обумовлює необхідність відбудови великої кількості нових
підприємств виробничого призначення. Фінансові та великі виробничі
установи, маючи досвід, мають змогу і повинні будувати малі підприємства
для продажу.
Підприємство як специфічний товар володіє безліччю якісних
характеристик, кожна з яких, окремо, не дає можливості потенційному
покупцеві, інвестору, ухвалити рішення про його купівлю. Звідси випливає, що
при позиціонуванні підприємства необхідно створити його позитивний образ.
Імідж підприємства – це сформоване представлення цільовій аудиторії
інформації про діяльність та успіхи підприємства, яка постійно та динамічно
впливає на взаємини підприємства з його потенційними та фактичними
покупцями, на його конкурентоспроможність, фінансові результати та
контакти з іншими державними або приватними підприємствами,
установами та організаціями [1]. Сформований образ може бути і
сприятливим, і негативним. Основною ж метою створення і підтримки іміджу
організації є формування сприятливого відношення до неї.
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Найпростішим способом створення позитивного іміджу новоствореного
підприємства, яке виступає в якості товару, є прив'язка його до вже існуючого
позитивного іміджу іншої організації шляхом представлення його як однієї зі
складових цієї організації. Рішенню такого завдання найбільшою мірою, на
нашу думку, відповідає система франчайзингу.
Сутність франчайзингу полягає у передачі передового досвіду, знань від
успішно працюючих організацій іншим, слабким у вказаному відношенні.
Висока результативність франчайзингу заснована на принципі копіювання,
тиражування за певною системою ефективних концепцій бізнесу, що
зарекомендували себе на практиці [2].
Франчайзинг безпосередньо пов'язаний з високою діловою репутацією
провідної фірми. Франчайзинг забезпечує об'єднання мережі господарюючих
суб'єктів навколо єдиного центру, передові технології і прийоми діяльності
якого вони використовують. Як було сказано вище, система франчайзингу
дозволяє створити для користувача (франчайзі) "бізнес під ключ" і дає
можливість франчайзі увійти в готовий бізнес.
Так, припустимо, що в Каховському регіоні проектується розташування
підприємства, сферою діяльності якого є виробництво томатної пасти. В такому
випадку, підприємством, що має позитивний імідж і може виступити
франчайзером, буде ПрАТ «Чумак».
«Чумак» – це компанія національного рівня, одне з найбільших
підприємств в Україні, основною діяльністю якої є виробництво продуктів
харчування. Компанія «Чумак» стала лідером «Рейтингу українських брендів», який до 20ої річниці незалежності провів найавторитетніший діловий портал Дело.ua [3].
Такий франчайзер як «Чумак» забезпечить високий імідж новоствореного
підприємства, усталені канали збуту продукції і дасть можливість виходу на
зовнішні ринки. Крім того, система франчайзингу дозволяє закрити багато
позицій в комплексі позиціонування такого підприємства, оскільки вона дає
якісне виконання будівельно-монтажних робіт, підготовку виробництва і
кадрів, забезпечує юридичне, економічне та адміністративне супроводження
нового бізнесу.
Таким чином, використання системи франчайзингу дозволяє створити
стійко високий імідж нового підприємства, оскільки франчайзер гарантує
стабільно високий рівень організації бізнесу, дозволяє поєднати
конкурентоспроможну
продукцію,
яка
виробляється
підприємством
франчайзером, з його стійкими конкурентними перевагами, що формують
конкурентоспроможність господарюючого суб’єкта на довгострокову
перспективу. Це дасть змогу переконати потенційного інвестора у надійності та
перспективності придбання такого підприємства, що і є головною метою його
позиціонування.
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РОЗВИТОК ЛОКАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ГАРАНТ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Численні дослідження фахівців зі світовим ім'ям свідчать про те, що
існуюча економіко-політична модель світоустрою досягла піку свого розвитку і
вже вступає в смугу нестабільності з важко прогнозованими наслідками. Звичні
економічні та адміністративні механізми державного та міжнародного рівня
перестають працювати, що загрожує новими масштабними потрясіннями.
Процес глобалізації, який охопив сьогодні всі країни світу і
безпосередньо впливає на їх економіки, зумовлює пошук нових шляхів
забезпечення економічної стабільності. Глобалізація – складний, процес, який
має безліч проявів і багато проблем. Явище глобалізації справляє домінуючий
вплив на розвиток будь-якої держави. З одного боку, через поширення
інновацій у сфері технологій і менеджменту, активний обмін товарами,
послугами,
інвестиціями
вона
сприяє
підвищенню
ефективності
функціонування національних економік, а з іншого – посилює нерівномірність
та диспропорційність розвитку.
Позитивними проявами глобалізації є: поширення нових інформаційних
технологій та пов’язаних із ними переваг; перехід на ресурсозберігаючі
технології; посилення уваги до важливих проблем людства тощо. Однак
глобалізація економіки – це не лише вигоди від зростання участі країни в
світових економічних процесах, а й висока ймовірність втрат, зростання
ризиків. Глобалізація передбачає, що країни стають не просто взаємозалежними
через формування системи міжнародного інтеґрованого виробництва, зростання
обсягів світової торгівлі та потоків іноземних інвестицій, інтенсифікації руху
технологічних нововведень тощо, а й вразливішими щодо неґативного впливу
світогосподарських зв’язків [1, с. 261-262].
В таких складних умовах гострої залежності від дій та чинників
зовнішнього характеру постає проблема гарантування економічної безпеки
підприємств. Це завдання є надзвичайно складним, особливо, в контексті
перманентної ресурсної кризи. Адже забезпечення економічної безпеки
потребує, в першу чергу, формування достатньої кількості ресурсів, необхідних
підприємству для здійснення його діяльності. Найбільш гостра ситуація
склалася в енергетичній сфері. Як відомо, епоха дешевих вуглеводнів добігає
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кінця. Видобуток нафти, газу, вугілля все далі йде в море, в тайгу, на північ.
Райони видобутку енергоносіїв часто віддалені від районів споживання. Як
наслідок, логістичні витрати помітно підвищують вартість палива. Безперечно,
ресурсів нафти, газу і вугілля вистачить ще на багато років, проте ці ресурси
будуть дорогими. Крім того, світ стає все більш нестабільним, це помітно
позначається на волатильності цін традиційних енергоносіїв, в кінцевій ціні
яких левову частку становить плата за «настрій» інвесторів і спекулянтів.
Необхідність постійного підтримання економічної безпеки зумовлюється
потребою для кожного суб’єкта господарювання забезпечувати власну
стабільність функціонування. Рівень економічної безпеки підприємства
залежить від того, наскільки його власник чи система менеджменту здатні
уникнути можливих загроз зовнішнього середовища та ліквідувати наслідки
шкідливих проявів окремих його складових. Головна мета економічної безпеки
підприємства, в тому числі й будь-якого суб’єкта АПК, полягає у тому, щоб
гарантувати його стабільне функціонування і максимально можливу
ефективність використання наявного потенціалу та його формування в
перспективі [2, с. 39].
Саме тому глобалізація, як суперечливий процес, потребує пошуку
альтернативної парадигми розвитку економіки. У цих умовах ключове завдання
для всіх економічних суб’єктів – встигнути сформулювати адекватну відповідь
на ці виклики, забезпечивши виживання і розвиток майбутніх поколінь без
втрати цивілізаційного рівня, заклавши тим самим стійкий фундамент для
нового ривка в майбутнє. Поряд із тенденціями глобалізації, в економіці
виникають нові процеси, що характеризують спрямованість її розвитку. Одним
із таких процесів, на нашу думку, є розвиток локальної економіки. Він
передбачає переорієнтацію економіки та суспільства на задоволення власних
потреб за рахунок місцевих ресурсів та водночас створює умови для посилення
конкурентоспроможності місцевої економіки. Локальний розвиток в сучасних
умовах, в першу чергу, має ґрунтуватися на змінах підходів до енергетичної
політики. Саме енергетика є рушійною силою економіки, вона закладає основи
господарювання будь-якого економічного суб’єкта, а також ґарантує його
безпеку і незалежність.
Діяти поодинці у справі забезпечення економічної безпеки – це шлях до
занепаду. Тому розвиток відносин підприємств АПК потребує впровадження
механізму локальної інтеграції, який передбачає перетворення окремих
територій на самодостатні локальні кластери, що мають ефективний
економічний інструментарій, здатний забезпечити баланс антикризової
стійкості і динамічності розвитку. Метою діяльності територіального кластера є
створення стійкої локальної економічної системи здатної до подальшого
розвитку. Проектний територіальний кластер повинен включати в себе всі
важливі сфери життєдіяльності місцевого суспільства. Основні інструменти
локальної економіки – кооперативна взаємодія і взаємодопомога у споживчих,
виробничих, інвестиційних і фінансових проектах. Таким чином, першим
кроком по створенню кластера має стати кооперативний проект.
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УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ВІДНОСИНАМИ УЧАСНИКІВ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
У нових умовах господарювання ефективність процесу створення
кінцевої будівельної продукції багато в чому визначається чіткою і
злагодженою взаємодією багаточисельних учасників інвестиційно-будівельного
процесу: інвесторів, замовників, проектних, будівельних організацій,
постачальників матеріалів і устаткування і інших.
Неузгодженість дій і розбіжності між учасниками може призводити до
зростання вартості будівництва, зриву термінів введення об'єктів, зниження
якості робіт. Значна кількість вітчизняних досліджень присвячена питанням
підвищення ефективності інвестиційно-будівельної діяльності на рівні
окремого підприємства. Розглядаються питання оцінки привабливості
інвестицій,
методи
управління,
адаптивність,
котрі
підвищують
конкурентоспроможність будівельних організацій. Проте питанням організації і
регулювання взаємин учасників інвестиційно-будівельного процесу на різних
його стадіях приділяється недостатньо уваги, зокрема функціональним [3].
Варто зазначити, що основне призначення функціональних учасників
інвестиційного процесу є активізація діяльності інституційних інвесторів. У
більшості випадків інституційні інвестори в змозі здійснювати самостійно свою
діяльність, проте функціональні учасники допомагають зробити цей процес,
швидким, мобільним, спрямованим у рентабельніші галузі, менш витратним
для інвестора. Функціональні учасники інвестиційного процесу - це суб'єкти
господарювання, діяльність яких носить комерційний характер і пов'язана з
організацією інвестиційного процесу та підвищенням ефективності
інвестування.
Функціональними учасниками інвестиційного процесу є: девелопери,
консалтингові компанії, аудиторські фірми, будівельні організації, ріелторські
компанії, інжинірингові фірми (проектанти), еккаунтингові компанії, біржі та
аукціони, спеціалізовані ЗМІ [2].
Проте не зважаючи на велику кількість учасників інвестиційнобудівельного процесу, мало досліджень, присвячених аналізу ефективності
різних типів контрактів і організаційних форм управління будівництвом з точки
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зору різних учасників. Так як, обгрунтований вибір тієї або іншої
організаційної форми управління будівництвом на передпроектній стадії, з
врахуванням не лише побажань інвестора і замовника, але і реальних
можливостей різних учасників, а також специфіки будівельного об'єкту,
дозволяє вибрати найбільш ефективний спосіб розподілу функціональних
ролей, прав, обов'язків і відповідальності між учасниками будівництва,
збалансувати їх інтереси, зменшити кількість потенційних розбіжностей між
ними, і за рахунок цього підвищити ефективність їх взаємодії [5].
Найважливіше значення має економічне обгрунтування різних варіантів
організації інвестиційного процесу і взаємодії його учасників в процесі
розробки і відбору проектних рішень. Показники ефективності, які найчастіше
використовуються, дозволяють комплексно оцінити проект з точки зору
доцільності і здійсненності його реалізації кожним з учасників. Проте оцінка
економічного ефекту від організації процесу будівництва тим або іншим
способом, з врахуванням можливостей різних учасників, як правило, не
проводиться. Зокрема, така оцінка дозволила б вибрати найбільш ефективний
варіант взаємодії учасників в процесі будівництва, і оцінити вклад кожного
учасника в підвищення ефективності інвестиційного процесу.
Отже, відсутність комплексного вирішення вказаних проблем, котрі
істотно впливають на ефективність взаємодії учасників інвестиційнобудівельного процесу, передбачає: формувати нові підходи щодо дослідження
сучасних тенденцій розвитку будівельної галузі, розподілу функціональних
ролей між учасниками будівництва, форми їх інтеграції і взаємодії в умовах
ринку; оцінювати переваги і недоліки різних типів договорів підряду і
відповідних їм організаційних форм управління будівництвом з точки зору
різних учасників; розробляти методику вибору організаційних форм управління
будівництвом з врахуванням впливу різних чинників; розвивати традиційні
методи оцінки ефективності інвестиційного процесу, і адаптувати їх для оцінки
ефективності організації взаємодії учасників в процесі будівництва.
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сільськогосподарських підприємств має велике значення для забезпечення та
побудови системи управління економічно-фінансовою безпекою. Оскільки для
ефективного управління аналіз стану та оцінка рівня економічної та фінансової
безпеки підприємств стає першочерговим завданням, не менш важливим для
розробки засад управління є формування системи показників економічнофінансової безпеки сільськогосподарських підприємств.
Наразі існують різні погляди на визначення показників економічнофінансової безпеки підприємств. Найбільш повною і такою, що враховує
найбільш поширені погляди науковців-економістів є система фінансових
показників та їх граничних значень, яку запропонував Р. Папехін, побудованої
на базі показників фінансової стійкості, рентабельності та інших [1, с. 233].
Оцінка рівня економічної безпеки визначається на підставі тих
показників, які використовуються в плануванні, обліку і аналізі діяльності
сільськогосподарських підприємств. Використання фінансових показників є
передумовою для формування інтегрального показника економічної безпеки на
практиці. Для цього доцільно досліджувати показники фінансової стійкості та
ліквідності сільськогосподарських підприємств [2, с. 153-154].
Фінансова стійкість також є одним із ключових показників фінансової
безпеки сільськогосподарських підприємств. Вона тісно пов’язана з
ефективністю виробництва, а також із кінцевими результатами діяльності
сільгосппідприємств. Зменшення обсягів виробництва, збиткова діяльність,
висока собівартість продукції спричиняють втрату фінансової стійкості.
Ступінь допустимого рівня цього ризику визначається з урахуванням таких
параметрів, як обсяг основних фондів, власного капіталу, виробничого
потенціалу, а також рівня рентабельності. Чим більшим капіталом, зокрема
власним, володіє суб’єкт аграрної сфери, тим менш воно чутливе до ризику
зниження фінансової стійкості [3, с. 136].
Із системи показників, що характеризують стан фінансової діяльності
сільськогосподарських підприємств, слід вибрати ті, які відповідають таким
вимогам: бути простими при розрахунках і для розуміння; повинні бути
суттєвими і значущими; базуватися на чинній бухгалтерській та статистичній
звітності; бути оперативними для відповідного реагування на стан фінансової
безпеки; характеризувати якісний та кількісний стан фінансової безпеки у
статиці і динаміці; повністю і комплексно охоплювати всі сторони фінансової
діяльності підприємства, адекватно відображати фінансову діяльність
підприємства в комплексі; характеризувати достатню глибину і широту
ретроспективи стану фінансової безпеки на основі постійного моніторингу;
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бути тими з них, які застосовуються в плануванні, обліку і аналізі фінансової
діяльності підприємств [4, с. 290].
Найважливішим показником економічно-фінансової безпеки вважається
прибутковість сільськогосподарської діяльності, яка визначається за допомогою
показників рентабельності. Так збільшити власний капітал, сформувати
резервний фонд, застрахувати свою діяльність, започаткувати нові напрями
сільськогосподарського виробництва для диверсифікації бізнесу можна за
допомогою прибутку. Він являється підсумковим показником позитивних
результатів діяльності сільськогосподарського підприємства. Можна виділити
такі особливості формування прибутку сільськогосподарських підприємств, які
випливають із особливостей їх діяльності: ймовірність неотримання прибутку в
результаті обставин, що не залежать від підприємства (посуха, ураган та ін.);
частину прибутку необхідно спрямовувати на придбання та утримання дорогих
основних засобів; формування прибутку відбувається залежно від періоду
закінчення виробничого процесу, оскільки процес виробництва не збігається з
календарним роком; за частиною продукції не формуються фінансові
результати, оскільки вона надходить до внутрішнього обороту, тобто
спрямовується на внутрішньогосподарське споживання; застосовується різний
порядок формування і розподілу прибутку, оскільки передбачені особливі
організаційно-правові форми аграрних підприємств; значний вплив на процес
формування прибутку мають природно-кліматичні фактори [5, С. 84-85].
Отже, щодо відбору та системи показників економічно-фінансової
безпеки сільськогосподарських підприємств наразі немає єдиної думки. Перелік
показників, що застосовуються, є достатньо різноманітним і дискусійним.. Щоб
досягти найвищого ступеня економічно-фінансової безпеки потрібно
розглядати показники, які найбільш повно відображають фінансовий стан
сільськогосподарських підприємств і які повинні перебувати в припустимих
межах своїх граничних значень.
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АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
Экономическое управление предприятием - это направление
менеджмента, обеспечивающее достижение тактических и стратегических
целей предприятия на основе экономического и финансового планирования и
контроля и регулирования внутренних и внешних экономических отношений
[1].
В свою очередь, планирование представляет собой начальное
управленческое действие, в результате выполнения которого определяют какие
результаты предполагается получить в будущем (постановка целей) и какие
действия, в какой последовательности и в какие сроки должны быть для этого
выполнены [2].
Имеются два вида планирования - экономическое и финансовое. С
помощью экономического планирования определяется уровень экономических
показателей производства, отражающих потребность рынка, расчет точки
безубыточности производства, эффективное использование производственных
и трудовых ресурсов [3]. Финансовое планирование определяет обеспеченность
финансовыми ресурсами для достижения заданных экономических показателей
и, как следствие, финансовое положение предприятия. Финансовое
планирование полностью основывается на экономическом планировании и
зависит от выбранных целей и стратегии в объемах производства и продаж
продукции [4].
Организация обеспечивает выполнение плана, определив, кто и какие
работы будет выполнять и с кем при этом необходимо взаимодействовать.
Особенно эффективным этап организации может считаться тогда, когда было
разработано и проведено профессиональное, профильное обучение персонала
[4].
Контроль завершает управленческий цикл, соизмеряя фактические
результаты работы с запланированными и получая информацию о том,
достигает ли предприятие поставленных целей. Контроль позволяет выделить
проблемы и предпринять корректирующие меры прежде, чем предприятию
будет нанесен серьезный ущерб. Он осуществляется экономической службой
предприятия через процедуры оперативного анализа выполнения планов и
составление отчетности.
Регулирование отношений через экономические механизмы заложены во
внутренних положениях (регламентах) предприятия об управлении затратами,
ценообразовании, оценке деятельности подразделений, оплате труда персонала
и т.д., которые разрабатывает и использует для управления экономическая
служба предприятия.
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Среди основных аспектов управления предприятием целесообразно
выделить цели, принципы и методы управленческой деятельности.
Цели - это конечное состояние или желаемый результат, которого
стремится добиться организация в процессе бизнеса. Цели должны быть
реальными (исходя из возможностей самой фирмы) и реализуемыми с точки
зрения персонала фирмы [7].
Общие принципы определяют как систему управления, так и присущи
отдельным элементам [6]. Рассмотрим некоторые из них:
Принцип научности управления: управленческая деятельность должна
носить объективный характер; использование новейших методов и средств;
управленческая деятельность под воздействием науки развивается
совершенствуется;
Принцип экономичности. Основные затраты на управление - оплата труда
персонала управления.
Принцип экономичности управленческой деятельности. Должна
обеспечиваться высокая прибыльность функционирования предприятия.
Принцип комплексности - учет управленческой деятельностью всех
факторов.
Принцип системности управления - учет влияния всех факторов друг на
друга и на результат управленческой деятельности.
Принцип оперативности. Быстрая реакция на изменение ситуации.
Реализация функций и принципов управления осуществляется путем
применения различных методов.
Метод управления - это совокупность приемов и способов воздействия на
управляемый объект для достижения поставленных организацией целей [8].
Направленность методов управления ориентирована на систему
управления - фирму, отдел и т.п, в частности на людей, осуществляющих
различные виды трудовой деятельности в организации.
В практике управления, как правило, выделяют следующие методы
управления [9]: организационно - административные (основанные на прямых
директивных указаниях); экономические (обусловленные экономическими
стимулами); социально - психологические, применяемые с целью повышения
социальной активности сотрудников.
Сегодня, как никогда раньше, руководители должны отдавать себе отчет
в том, что самая современная техника и самая квалифицированная рабочая
сила, огромные затраты на обучение и подготовку рабочих к работе на новом
оборудовании - все это само по себе не гарантирует и не может гарантировать
ни высокого уровня производительности, ни качества продукции управленческими средствами можно добиться более впечатляющих
результатов. Нужно использовать одновременно различные методы и их
сочетания. Потому, что все методы управления органически дополняют друг,
друга находятся в постоянном динамическом равновесии.
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МОБІЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ
Аналізування наукових праць, присвячених проблемам менеджменту, а
також матеріалів промислових підприємств [1;2] дозволяє стверджувати, що
організаційні структури управління періодично вимагають коригування,
адаптації до зміни умов внутрішнього і зовнішнього середовищ підприємств.
Підставою для прийняття коригувальних рішень є ідентифікування
неспроможності організаційної структури, або окремих її елементів виконувати
покладені на них завдання. Виконання цього завдання вимагає перманентного
перехресного контролювання стану реалізації функцій, покладених на
структурні підрозділи підприємства. В даному випадку під перехресним
контролюванням розуміється така система контролю, яка поєднує вертикальний
і горизонтальний контроль із самоконтролем. При побудові такої системи
важливо взяти до уваги те, що контролюючі заходи повинні бути елементом
сформованих правил і процедур, а не творчою ініціативною окремих посадових
осіб, зокрема надмірна кількість перевірок, які виходять за межі чинних
стандартів, створює емоційно-психологічне незадоволення працівників
підприємства і, таким чином, як правило, негативно позначається на якості
виконуваних завдань.
Необхідність періодичного коригування чинних організаційних структур
управління актуалізує необхідність дотримання керівниками підприємства
також принципу забезпечення мобільності структур управління. Мобільною є
та організаційна структура управління, кількість структурних підрозділів і
посадових одиниць у якій, а також характер зв’язків між якими змінюється у
відповідності до потреб організації під впливом дії факторів внутрішнього і
зовнішнього середовища підприємства. На рис. 1 наведено ознаки мобільності
організаційних структур управління за характером можливих змін.
114

Ознаки мобільності за
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посадами одного
ієрархічного рівня
управління

Рис. 1. Ознаки мобільності організаційних структур управління підприємств
(побудовано автором)
Дотримання принципу мобільності під час використання організаційних
структур управління підприємств необхідна для своєчасності адаптування
чинної організаційної структури до зміни умов внутрішнього і зовнішнього
середовищ підприємства; можливості реалізації підприємницьких ідей, які
вимагають упровадження інновацій, глибокого аналізу попиту і пропозиції на
ринку; використання резервів зменшення обсягу умовно-постійних витрат у
загальній структурі витрат підприємства тощо.
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СЕКЦІЯ 3. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
Чумаченко А. С.
аспірантка спеціальності економіка та управління підприємствами
Херсонський державний університет
ТУРИСТИЧНИЙ КЛАСТЕР ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
Сучасний стан ведення підприємницької діяльності в туристичній галузі
висуває необхідність застосування передових інструментів забезпечення
розвитку інтелектуального капіталу підприємств. В останні роки в сфері
туризму досить широко використовується державно-приватне партнерство у
формі туристичного кластеру. Туристичний кластер представляє собою
об’єднання підприємств, науково-дослідних установ, ринкових структур,
навчальних закладів, що в процесі взаємодії забезпечують ефективний
інноваційний процес. Кластер обов’язково передбачає інноваційну
направленість та орієнтованість на міжнародний ринок, а не на внутрішнє
споживання [1, с. 24].
Формування туристичного кластеру являється систематизованим
процесом, який передбачає визначення учасників кластеру (тобто ініціативної
групи), що розташовані на суміжних територіях та проведення ґрунтовного
дослідження розвитку ринку туристичних послуг регіону для визначення
перспектив та прогнозів галузі. Важливим моментом у формуванні кластеру є
побудова його структури, тобто визначення основ взаємодії учасників кластеру
з метою забезпечення їх ефективної діяльності. Туристичний кластер
передбачає співпрацю наукових, громадський, освітніх структур, сфери бізнесу
та органів місцевої державної влади. Таким чином, формування кластеру
потребує забезпечення сприятливих економіко-правових умов та законодавчої
бази, а отже інтенсивного втручання держави в цей процес.
Херсонська область приймає активну участь у формуванні туристичних
кластерів. Так, міста Цюрупинськ, Генічеськ та Гола Пристань включені до
складу туристичного кластеру «Південне туристичне кільце». Крім цього,
Херсонська область входить до проекту розробки мегакластеру «Із варяг в
греки», що передбачає об’єднання міст в руслі р. Дніпро, як перспективної
території для туристичного освоєння. «Зелені хутори Таврії» - це ще один
проект туристичного кластеру Херсонської області, що повинен об’єднати 45
об’єктів різнопрофільної спеціалізації народного промислу.
В Херсонській області був створений транспортно-логістичний кластер
«Південні ворота України», який розширено до туристично-транспортного
кластеру. Основу кластеру складають готелі ПрАт «Готельний комплекс
«Бригантина» та ПАТ «Туристичний комплекс «Фрегат», кооператив
сільського зеленого туризму «Оберіг Херсонщини», аеропорти Херсона та
Миколаєва, мережі залізниць та автодоріг, морські та річкові порти та
термінали, автопідприємство «Аскольд». Діяльності кластеру сприяють
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громадські об’єднання (Сільського зеленого туризму, Торгово-промислова
палата, «Успішна жінка», історико-культурний благодійний фонд «Січ») та
представники влади (Херсонська обласна державна адміністрація,
Новокаховська міська рада, Голопристанська міська рада), вплив яких
здійснюється через Обласну програму розвитку туризму. Просуванням
продукту кластеру займаються рекламне агентство «Елвін», комунальне
підприємство «Херсон виставка». Науково-освітню базу кластеру складають
університети (Херсонський державний університет, Міжнародний університет
бізнесу і права, Херсонський державний аграрний університет, Херсонський
національний технічний університет), науково-дослідні центри (овочівництва,
бахчівництва, зернозбиральної техніки, медичної апаратури), технопарк
«Текстиль».
Таким чином, наявністю туристичного кластеру приносить ефекти, які
позитивно впливають на формування інтелектуального капіталу: набуття
підприємствами кластеру суттєвого ринкового потенціалу за рахунок
інноваційної направленості, заінтересованості в прогресивному розвитку,
ініціативності та інформаційної забезпеченості; покращення інвестиційної
привабливості підприємств-учасників кластеру, що дозволяє використовувати
фінансові ресурси на вдосконалення сервісу та обслуговування; покращення
системи просування послуг підприємств через забезпечення взаємної реклами;
формування пропозиції робочої сили у відповідності до потреб кластеру, що
забезпечується взаємодією з університетами; забезпечення обміну досвідом між
підприємствами кластеру для досягнення загальної мети; покращення іміджу
регіону як в національному, так і в міжнародному просторі; створення спільних
інновацій в сфері технологій ведення бізнесу, що здійснюється за участі
науково-дослідних центрів та технопарків; економія фінансових ресурсів
завдяки співпраці, що дозволяє перенаправляти їх на подальший розвиток
підприємства, а отже його інтелектуального капіталу. Наряду з перевагами,
створення кластерів стикається з рядом проблем і недоліків: вони мають
тенденцію до розширення, замість покращення ефективності; суттєвий вплив
держави на діяльність кластеру; не має достатньої гнучкості в процесі зміни
умов зовнішнього середовища в силу своєї масштабності; складності
узгодження інтересів всіх учасників кластеру [2, с. 105].
Виходячи з вищесказаного можна зробити висновок, що туристичний
кластер виступає інструментом розвитку інтелектуального капіталу і досить
широко використовується в економіці України. Кластер являється оптимальним
засобом для індустрії туризму, враховуючи спрямованість на експорт та на
інновації.
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КОНЦЕПЦІЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Перспективи розвитку розселення населення України можуть бути
визначені в результаті розробки трьох головних наукових матеріалів: концепції,
стратегії та прогнозу розселення, кожен з яких має свою мету, завдання та
методи розробки. Перший етап передбачає визначення концептуальних засад
розселення, які повинні бути взаємопов’язані з концепціями економічного та
соціального розвитку України.
У 60-80-х роках ХХ ст. радянськими вченими, економістами,
архітекторами розроблено низку концепцій міського, сільського та
інтегрального розселення, які виявилися нереальними і не були втілені в життя.
Щодо міського розселення існували концепції «оптимального» міста, агроміст,
міських агломерацій, сільського – реконструкції сільської мережі поселень,
інтегрального – групових систем населених місць, територіальних систем
розселення, опорного каркасу розселення. Деякі ідеї цих концепцій знайшли
певне відображення у нашій концепції.
Першим кроком у цій справі стала розробка у 1985 р. вченими Ради з
вивчення продуктивних сил України НАН України з участю автора цілісної
комплексної концепції розвитку розселення населення, яка включена до
концепції розвитку і розміщення продуктивних сил України на період до 2015
року.
Нами розроблена концепція раціональної територіальної організації
розселення в умовах глобалізації та постіндустріалізації. Мета її полягає у
створенні оптимальних умов для проживання, праці та віпочинку міського та
сільського населення, підвищення його життєвого рівня відповідно до
європейських стандартів. Для досягнення цієї мети визначено три головних
цілі: економічна, соціальна та екологічна, - реалізація яких потребує визначення
концептуальних положень стратегічного розвитку розселення та його
територіальної організації.
Вихідними положеннями концепції є ідея стадійного розвитку
розселення. В ході еволюції протягом І-ї половини ХХІ ст. розселення має
пройти три стадії розвитку: трансформаційне, соціальне та інформаційне
розселення.
Важливим елементом концепції є множинність форм територіальної
організації розселення, яка передбачає не лише подальший розвиток існуючих
(міста, селища, села), але й виникнення нових форм (мегаполіси, екопоселення
тощо) та відродження деяких історичних, які були традиційними для
української організації суспільного життя (містечка, слободи, хутори).
Невід’ємною складовою є «Концепція сталого розвитку населених
пунктів», схвалена Верховною Радою України у 1999 р., згідно якої «сталий
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розвиток населених пунктів – соціально, економічно та екологічно
збалансований розвиток міських і сільських поселень, спрямований на
створення їх економічного потенціалу, повноцінного життєвого середовища для
сучасного та наступного поколінь...».
Поряд із збалансованістю важливим концептуальним положенням
розселення має стати саморозвиток та самоорганізація поселень, який
передбачає посилення ринкових механізмів регулювання економічних та
соціальних процесів на поселенному рівні. Роль держави зводиться до
опосередкованого втручання в розвиток поселень через економічні важелі. В
результаті децентралізації управління розширюються повноваження органів
місцевого самоврядування у вирішенні фінансово-економічних, соціальнодемографічних та економічних проблем міських і сільських поселень.
Концепція територіальної організації розселення передбачає оптимізацію
поселенської мережі з урахуванням регіональної специфіки. У ХХ ст. темпи
розширення міської поселенської мережі України поступово зменшувалися і на
етапі постурбанізації мінімізувалися. В перспективі вони стабілізуються. У
минулому столітті сільська поселенська мережа безперервно зменшувалася і
зараз досягла критичної мережі, коли окремі негативні процеси досягли таких
масштабів, що у майбутньому можуть призвести до руйнації сільської мережі.
Ми не можемо погодитися з концепцією деяких вчених про необхідність
збереження існуючої мережі сільських поселень України. Це нереально, тому
що малі та дрібні поселення вже неможливо зберегти. У цих умовах ми
пропонуємо концепцію оптимізації поселенської мережі, згідно якої потрібно
надавати допомогу і зберігати середні села, а великі самостійно розвиваються.
Важливим напрямом вдосконалення територіальної структури населення
є концепція формування національної системи розселення та ієрархічно
підпорядкованих їй територіальних систем розселення. В процесі формування
української національної держави мають вирішуватися складні проблеми
державотворення, пов’язані з реалізацією української національної ідеї,
національно-духовним відродженням, формуванням національної економіки та
національної системи розселення. Останнє матиме виняткове значення в
становлення раціональної територіальної організації розселення. Отже,
виходячи із зазначеного, ми розглядаємо як одну із концептуальних засад
розвитку розселення в Україні національну самоідентифікацію українських
поселень. Як влучно зазначив Богдан Харахаш, українська держава «повинна
працювати над відновленням української фізіономії українських міст».
Потрібна українізація не лише міст, але й селищ та сіл, яку ми розглядаємо як
один із елементів концепції розвитку і територіальної організації розселення
населення України.
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Машіко К.С.
Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних
досліджень НАН України
ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСАД ПРОГНОЗУВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ
ПРАЦІВНИКІВ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ
В сучасних умовах прогнозування показників, що характеризують ринок
праці, є вкрай необхідним і водночас складним завданням. Для його вирішення
нами було обґрунтовано наступні принципи прогнозування чисельності
працівників галузей економіки:
1. Прогноз – це результат дослідження емпіричних даних і
обґрунтованих припущень, який вказує на напрями розвитку об’єкту в
майбутньому. Виходячи з цього, обов’язковим є ретроспективний аналіз
взаємозв’язків між результуючим показником та потенційними факторами
моделі. В процесі ретроспективного аналізу для обґрунтування взаємозв’язків
необхідно використовувати не лише статистичні, а й логічні методи.
2. Прогнозування пов’язане з необхідністю оцінювання ступеню
ймовірності настання події, адже реальна дійсність включає в себе елемент
випадковості. Як наслідок, точність прогнозів з визначеною ймовірністю
перевіряється, в першу чергу, часом. Однак, потребують чіткого дотримання
допустимі рівні значимості та адекватності моделей, що лежать в основі
прогнозів.
3. Прогнозування повинне бути багатоваріантним, тобто відображати
можливі сценарії розвиту процесів та явищ. Обґрунтування цих сценаріїв
обумовлене:
- впливом на чисельність працюючих наявних соціально-економічних
тенденцій;
- можливим втручанням в економічні процеси держави та досягнення
останньою запланованих показників розвитку;
- інноваціями, що здатні вплинути на кількість найманої праці, залученої
до процесу виробництва товарів, виконання робіт та надання послуг.
4. Прогнозування виключає деталізацію досліджуваних процесів та
явищ, адже варіанти прогнозу слугують орієнтирами для поведінки
економічних суб’єктів. Зважаючи на це, встановлення майбутніх значень
чисельності спеціалістів певної професії є особливо актуальним на рівні
окремого підприємства, а не галузі, в цілому.
5. При прогнозуванні чисельності працівників певної галузі основою є
майбутній попит на продукцію галузі та фактори, що його обумовлюють.
Побудова моделі для прогнозування кількості найманої праці повинна
охоплювати наступні етапи:
1. Формування та обґрунтування потенційних факторів, що впливають на
результуючий показник.
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2. Формування вибірки спостережень значень факторів та результуючого
показника. Фактори, для яких не можливо побудувати динамічний ряд не
включаються до подальшого аналізу.
3. Визначення тісноти взаємозв’язку між факторами та результуючим
показником (задача кореляційного аналізу), відбір факторів, що мають
найбільший вплив на результуючу змінну.
4. Перевірка факторів на існування мультиколінеарності або лінійної
залежності між незалежними факторами регресійної моделі. Взаємозалежні
фактори не включаються до подальшого аналізу.
5. Встановлення типу взаємозв’язків між кожним із факторів та
результуючим показником, шляхом візуального аналізу графіків залежності
між фактором і результатом.
6. Розрахунок коефіцієнтів рівняння регресії та формування моделі
багатофакторної регресії.
7. Встановлення міри варіації результативної ознаки під впливом
факторів. Перевірка адекватності і значимості рівняння регресії в цілому та
коефіцієнтів регресії.
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Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка
ОЦІНКА РІВНЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ СТРАТЕГІЧНО ВАЖЛИВИХ
ПІДПРИЄМСТВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Основою сучасного стратегічного курсу України є утвердження її у
світовому співтоваристві як високотехнологічної держави, що можливо лише в
умовах запровадження інноваційної моделі розвитку економіки та забезпечення
її сталого зростання. Це зумовлює необхідність першочергового забезпечення її
національних інтересів і безпеки. В контексті даного питання особливий
інтерес викликає діяльність стратегічно важливих підприємств для економіки
та безпеки країни, які є своєрідним каркасом національної економіки.
Стратегічно важливими є такі підприємства, діяльність яких спрямована
на забезпечення національної безпеки, конкурентоспроможності та
незалежності держави; підвищення економічного (природного, трудового,
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наукового, технічного, технологічного, інформаційного, інноваційного,
експортного, інфраструктурного) потенціалу країни на основі інноваційної
моделі її розвитку; забезпечення країни життєво необхідними товарами
(роботами, послугами), сировинними, енергетичними, іншими виробничими і
споживчими ресурсами; виведення української економіки на новий рівень
науково-технічного розвитку [2].
На сьогодні Перелік підприємств, які мають стратегічне значення для
економіки і безпеки держави, затверджений Постановою Кабінету Міністрів
України № 1734 від 23.12.2004 р., містить відомості про 395 підприємств,
більшість з яких є промисловими. Починаючи з 2005 р., до переліку
підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави,
додано 29 позицій, 65 об’єктів виключено [1].
Аналіз регіональної структури діяльності стратегічно важливих
підприємств України з 2000 р. (з моменту надання таким підприємствам
особливого статусу) по 2011 р., свідчить про значні диспропорції в
концентрації вищезгаданих об’єктів на території України. Така тенденція
спостерігається й у загальній організації підприємницької діяльності в Україні,
що перш за все спричинено значною різницею в економічному (особливо
ресурсо-кліматичному та історичному) потенціалі тієї чи іншої території.
З огляду на принципові відмінності в існуючому потенціалі кожної
окремо досліджуваної території (області) доцільним видається проведення
більш ґрунтовного аналізу регіональної концентрації СВП та, як наслідок,
виявлення рівня стратегічної важливості кожної області. На рівень концентрації
СВП на території України впливає ряд факторів, основними з яких, на нашу
думку, є такі: концентрація підприємницької діяльності на території області;
чисельність та розподіл населення в межах області; площа досліджуваної
області.
Оптимальним методом для виявлення впливу вище наведених факторів
на рівень концентрації СВП на території України є метод інтегрального
факторного аналізу. Застосування запропонованого методу передбачає
побудову спеціальної моделі оцінки.
Результати інтегрального факторного аналізу рівня концентрації СВП на
території усіх областей України у 2007 – 2011 рр. показали, що 11 областей
України (Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Київська,
Кіровоградська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька,
Чернігівська області) мають критично низький рівень концентрації СВП, тобто
є областями, які фактично не є стратегічно важливими для національної
безпеки України. Підтвердженням цього є середні значення часткових
показників інтегрального показника концентрації СВП, згідно з якими на
10 тис. зареєстрованих підприємств припадає лише одне стратегічно важливе,
на 1 млн. чол. населення області припадає лише 3 СВП й на 10тис. км2
знаходиться лише 1 СВП.
Низьким рівнем стратегічної значимості характеризуються ІваноФранківська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Херсонська, Хмельницька,
Черкаська. Так на території цих областей на 10 тис. зареєстрованих
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підприємств у середньому припадає 3 стратегічно важливих, на мільйон
жителів населення припадає 6 СВП, на кожні 10 тис. км2 припадає 4 СВП.
Середнім рівнем концентрації СВП характеризуються Автономна
Республіка Крим, Дніпропетровська, Донецька, Одеська, Сумська області. На їх
території на 10 тис. зареєстрованих підприємств припадає 4 СВП, на 1 млн. чол.
– 10 СВП й на 10 тис. км2 – 9 СВП.
Високим рівнем стратегічної значимості характеризуються Харківська,
Запорізька області й міста Київ та Севастополь. В даних регіонах на 10 тис.
зареєстрованих підприємств припадає 5 СВП, на 1 млн. чол. – 18 СВП й на 10
тис. км2 – 13 СВП, за виключенням м. Києва (на 10 тис. км2 припадає більше 90
СВП) та м. Севастополь (10 тис. км2 припадає більше 58 СВП).
Не дивлячись на те, що загалом територія України характеризується
середнім рівнем концентрації СВП, очевидним є нерівномірний розподіл
стратегічно важливих об’єктів економіки нашої країни по її регіонам, що у
деякій мірі ускладнює процес забезпечення національної безпеки.
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ПРОБЛЕМИ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Прагнення до зміни місць є однією з основних характерних особливостей
людини. Понад півстоліття тому з прийняттям Загальної декларації прав
людини Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року. Право на свободу
пересування отримало міжнародне визнання. Стаття 13 цієї Декларації
свідчить: «Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати собі місце
проживання у межах кожної держави» і «Кожна людина має право покинути
будь-яку країну, включаючи й свою власну, і повертатися у свою країну».
Формування і розвиток наукових уявлень про міграцію варто пов'язувати
з іменами таких російських та українських вчених, як О. Грудзінський, С.
Сіденко, Л. Лєденьова, І. Майданік, Є. Масленкова, Т. Наумова, В.
Ніколаєвський, В. Омельченко, Я. Петрова, М. Семикіна, В. Федорінов, проте
проблема питання міграції є не достатньо дослідженою.
Проблема міграції дуже актуальна нашого часу, тому що в багатьох є
можливість безперешкодного в'їзду територію інших держав. По більшу
частину люди виїжджають завезеними на територію в іншій країні (чи міста
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своєї) у неправомірних спробах знайти хоча тимчасову або як
високооплачувану роботу.
Метою статті є дослідження міграції в сучасних економічних умовах,
аналіз чинників, що найбільше обумовлюють це явище, внесення пропозицій
щодо зменшення цього показника.
Термін «міграція» (від лат. migratio) означає переміщення чи переселення.
Міграція є складне громадське явище, який відрізняється значними масштабами
і розмаїттям. Це одну з найкращих індикаторів соціально-економічного стану
суспільства. [4, с. 20]
Міжнародна міграція робочої сили в – процес переміщення трудових
ресурсів з однієї країни у іншу із єдиною метою працевлаштування більш
вигідні умови, ніж у країні походження, визначаються співвідношенням попиту
й пропозиції на ринку праці [2].
Увага до питань міжнародної міграції на глобальному, регіональному та
національному рівнях зросла після прийняття Генеральною Асамблеєю в 2003
році рішення про проведення Діалогу на високому рівні з питань міжнародної
міграції та розвитку у 2006 році. Зростає кількість суб'єктів, що активно
займаються пропагандою позитивних аспектів міжнародної міграції. Динаміка
народонаселення і реструктуризація економік сприяють більш чіткому
усвідомленню особам, відповідальним за прийняття рішень, ключової ролі, яку
відіграють міжнародні мігранти в задоволенні попиту на робочу силу в
конкретних секторах і в підтримці міжнародних мереж, необхідних для
функціонування глобальної економіки. У результаті зростає число урядів, які
усвідомлюють той факт, що міжнародна міграція є невід'ємною частиною
процесу розвитку і функціонування сучасних економік. Однак, у результаті
фінансової кризи, відбулося зростання безробіття в глобальних масштабах,
навіть в розвинених країнах, яка також зосередила частку кваліфікованої
трудової міграції [1, с. 13].
Міграція завдає країні економічних збитків. Втрата частини трудових
ресурсів у найбільш працездатному віці призводить до старіння вікової
структури населення, губляться видатки на загальноосвітню та фахову
підготовку емігрантів. Особливо негативні наслідки відпливу кваліфікованих
фахівців та закордонних вчених. Проте «відплив умів» здебільшого
припиняється, коли економічне становище країни поліпшується.
Україна не є винятком і також бере участь у міжнародній міграції хоч це і
негативно позначається на її розвитку. Україна є державою, яка все ще володіє
досить вагомим науково-технічним кадровим потенціалом. Але, на жаль,
внаслідок цілої низки політичних, економічних, соціальних проблем Україна
вже втратила близько третини свого наукового потенціалу і продовжує
втрачати. За підрахунками деяких науковців, щорічна інтелектуальна еміграція
з України налічує приблизно 95,4 тис. фахівців, тобто мігрує кожний 25-26
спеціаліст з вищою освітою. Протягом останніх років Україну залишило
приблизно 5-5,5 тис. вчених, що еквівалентно 4-4,5 млрд. дол. США [5, с. 110].
Динаміку загальної кількості вибулого та прибулого населення України за
2006 – січень – лютий 2013 можна представлено в табл.1
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Таблиця 1
Загальна кількість населення вибулого та прибулого населення України
за 2006 – січень – лютий 2013
2013
Показник 2006 2007
2008
2009
2010
2011
2012
січень лютий
Прибуло
29982 29669 22402 19470 14677 14588 14517
2134
в Україну
Вибуло з
44227 46507 37281 32917 30810 31684 76361
12178
України
Наочно побачити та проаналізувати тенденцію еміграції та іміграції на
території України за 2006 – січень-лютий 2013 можна побачити на (рис.1)

Рис.1 Тенденція еміграції та іміграції на території України
за 2006 р. - січень - лютий 2013 р.
З даного рисунку та таблиці можна побачити та прослідити тенденцію,
що протягом цих років міграційний рух скоротився досить значно, максимальна
кількість, тих що вибули була у 2012 році і становила 76361 осіб. Можемо
сказати, хоч міграційні рухи скоротилися порівняно з попередніми роками але
кількість тих, що вибули значно переважає над кількістю прибулих, що є
досить негативним для демографічної ситуації України в цілому та розвитку
економіки та суспільства. Центрами притягання є розвинені країни Європи ,
США та Канади.
Сьогодні загальна кількість осіб, які проживають за межами країн, в яких
вони народилися, досягло найвищого за всю історію рівня - 214 мільйонів
чоловік, у той час як 10 років тому ця цифра сягала 150 мільйонів. У
міграційний оборот втягнуто 3,1% населення з 218 країн світу. Процентне
співвідношення мігрантів широко варіюється по країнах. Країни, що мають
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високий відсоток мігрантів - Катар (87%), ОАЕ (70%), Йорданія (46%),
Сінгапур (41%) і Саудівська Аравія (28%). Найнижчий відсоток мешканців
інших країн серед населення Словаччини (2,4%), Японії (1,7%), Нігерії (0,7%)
та Індонезії (0,1%). Шість з десяти міжнародних мігрантів (128 мільйонів)
сьогодні проживають в розвинених країнах і більшість з них (74 мільйони) є
вихідцями з країн, що розвиваються [6]
Хоча економічна криза уповільнила темпи зростання чисельності
міжнародних мігрантів у розвинених країнах, їх загальна кількість продовжує
зростати: на 12,8 мільйона осіб на період 2000-2005 років і на 10,5 мільйона
осіб на період 2005-2010 років.
Міграція є досить складним явищем і потрібного розглядати її у багатьох
аспектах, хоч міграція призводить до зниження розвитку економіки України,
але ж потрібно враховувати і зайнятість населення на світовому рівні. В
багатьох випадках міграція робочої сили сприяє розв’язанню проблеми
зайнятості, коли безробітні люди з однієї країни переїздять до іншої, де вони
можуть знайти роботу.
На нашу думку основною проблемою міграції в Україні є нестача
робочих місць, низька заробітна плата та погані умови праці, тому громадяни
нашої держави збільшити свій добробут різними методами, одним з них є
міграція.
Для того щоб зменшити рівень міграції в Україні потрібно забезпечити
населення робочими місцями, відповідними заробітними платами та пенсіями,
створити відповідними умовами до розвитку та кар’єрного росту. Державі
потрібно піклуватися про стан розвитку і життя своїх громадян і різними
способами надавати допомогу, щоб не було потреби шукати допомогу за
межами нашої держави.
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ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ УКРАИНЫ
Сложные и интенсивные социальные и экономические производственные
процессы, протекающие в обществе, не только повышают роль и требования к
управлению, и, прежде всего, к государственному аппарату управления, но и
существенно изменяют само содержание деятельности по управлению,
трансформируется состав объектов государственного управления, постоянно
совершенствуется структура, формы и методы работы аппарата. В условиях
научно-технического прогресса управления численность аппарата должна
сокращаться. Одновременно расширяется сфера правовых отношений, а,
следовательно,
укрепляется
правовая
основа
функционирования
государственного аппарата и его отношений с гражданами[1].
Важнейшим условием реализации современных социальных целей и
задач является обеспечение наибольшего соответствия функций, структуры,
полномочий, форм и методов организационно-правовой деятельности органов
управления достигнутой стадии социального развития. Они должны в полной
мере отражать сущность и особенности данного конкретно-исторического
периода развития общества.
«Орган государства – это часть государственного механизма, его
основная ячейка, обладающая определенными специфическими признаками»
[2].
Представляется
важным
рассмотрение
некоторых
параметров
существующего аппарата государственного управления уже в тот период, когда
он был создан, постоянно функционировал, управляя экономическим развитием
Украины, за период последнего десятилетия (табл. 1).
Из данных таблицы видно, что численность государственного аппарата
растет. Только за последние 5 лет она увеличилась на 195,7 тысяч человек,
причем большая часть роста отмечается в общегосударственном управлении.
Если аппарат административно командной экономики распоряжался
финансами предприятий, снабжением каждого предприятия страны
материальными ресурсами, планировал производство и реализацию,
ценообразование и инвестиции, то в настоящее время предприятия совершенно
свободно делают все это без помощи государственного аппарата.
Складывается впечатление, что аппарат сам себе создает работу и не
справляясь с ней - численно растет. Если в 2005 году в Украине один чиновник
управлял 20 работниками, занятыми в экономике страны, то в 2010г. этот же
чиновник мог справиться только с 16 работниками? Состав аппарата довольно
стабильный, ежегодный уровень обновления менее 2 %. Образовательный
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уровень государственного аппарата таков: имеет неполное высшее образование
20,9%, полное высшее образование 63,9% и 15,2% человек со средним
образованием.
Таблица 1
Характеристика численности, оплаты труда т и эффективности сектора
государственного управления Украины, 2000-2010 гг.
Показатель

2000

2005

Годы
2009

2010

2010 г в % к
2000г 2005г 2009г

Численность аппарата
государственного
1198,6 1028,9
1078,6
1223,8
102,1
управления, тыс. чел
Численность занятых в
экономике Украины, тыс.
20175 20680
20192
20266
100,5
чел.
Доля аппарата управления в
5,94
4,98
5,34
6,04
101,7
общей численности, %
Среднемесячная
зарплата госаппарата,
335
1087
2513
2747
в 8,2р
грн.
Выход ВДС на 1тыс. грн.
0,042
0,033
0,028
0,027
64,3
зарплаты госуправления
Расчеты автора. Источник: статистический сборник Украины, 2011 г

118,9

113,5

97,9

100,4

121,3

113,1

в 2,5р

109,3

81,8

96,4

Нам кажется, что управлять страной следует людям с высшим
образованием и имеющий практический опыт работы. Ежегодно повышают
квалификацию 0,5 % общего числа работников.
Выводы: Рост государственного аппарата не привел к росту
экономической эффективности экономики. Как это видно, выход валовой
добавленной стоимости Украины (ВДС) на 1тыс. грн. фонда зарплаты
(важнейший показатель эффективности) снизился на 35,7 %. Социальноэкономическое положение Украины остается сложным. По-прежнему
численность населения Украины уменьшается, хотя темп уменьшения в
последние годы замедлился с 350 тыс. чел до 100 тыс. чел. И совершенно
необъяснимо причины роста государственного аппарата в век информационной
революции и массовой компьютеризации и научно-технического совершенства
делопроизводства.
Литература:
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- с.64.
2. Совершенствование аппарата государственного управления./Под ред. В.В. Цветкова. К.: Наукова думка, 1992.- с.33.
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТКРИЗИСНОГО РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО
РЫНКА США
Еще в конце 2009 года многие полагали, что уже к середине 2010 года
финансовый сектор США полностью оправится и восстановится от потерь
предыдущих лет. Более того, рост основных макроэкономических показателей
свидетельствовал в пользу подобных выводов. Однако состояние фондового
рынка остается нестабильным и во многом зависит не столько от объективных
факторов, сколько от ожиданий инвесторов и политической ситуации в стране.
Американские фондовые площадки а августе 2011 года рухнули почти на 5%,
что стало самым существенным падением после кризиса 2008 года.
Обваливаются индексы Европы, Азии и Японии, мировые цены на нефть
рухнули почти на 6%, дешевеют металлы. В США падение фондового
индикатора Standard & Poor's 500 составило 4,8%, став рекордным с февраля
2009 года [30]. Индекс снизился на 60,26 пункта (4,78%) до 1200,08 пункта [1].
Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг упал на 512,76 пункта (4,31%) до
11383,7 пункта [30]. Значение еще одного американского индекса Nasdaq
Composite опустилось на 136,68 пункта (5,08%) до 2556,39 пункта [1].
Лидерами падения стали в четверг котировки акций сырьевых копаний.
Подындекс SP 500, в расчет которого входят акции корпораций сырьевого и
энергетического секторов, упал на 6,6% [1]. Стоимость акций алюминиевого
гиганта Alcoa Inc опустилась на 9,3%,Chevron Corp – на 5,8% [1]. Мировые
цены на нефть обвалились почти на 6%, достигнув самого низкого уровня с
февраля [1]. По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX
котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизились на $5,30(5,8) до $86,63 за баррель [1]. Это самый низкий уровень с 18 февраля, когда
началась эскалация гражданской войны в Ливии, и рынок лишился ливийской
нефти. Сильное снижение на рынке металлов было спровоцировано паникой
инвесторов, которые на торгах массово избавлялись от всех рискованных
активов и в первую очередь от акций. Причин для подобной ситуации много, и
все они накопились еще с кризисных годов. Можно лишь упомянуть
про разрастание «долгового пузыря» в большинстве ведущих стран мира. Когда
для того, чтобы погасить старые обязательства, правительства вынуждены
печатать новые, все увереннее загоняя себя в тупик [1].
На сегодняшний день фондовый рынок США стабилизировался по
сравнению с ситуацией годичной давности. На 4 августа 2012 года
промышленный
индекс
Dow
Jones
составил
13096,17
пункта,
высокотехнологичный NASDAQ достиг 2967,90 пункта, а индекс широкого
рынка S&P 500 вырос до 1390,99 пункта [1]. Одна из последних нашумевших
тенденций – падение акций Apple на 5%. Акции Apple снизились до $546,7, и на
их долю пришлось больше половины потерь Nasdaq 100. Участники рынка
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ссылаются на отчет одной из консалтинговых компаний, утверждающей, что
Apple теряет долю на рынке планшетных устройств [2].
На ситуацию на фондовом рынке влияет множество различных факторов.
К примеру, понижение всех индексов в ноябре 2012 года было связано с
событиями в секторе Газа, а ураган «Сэнди» привел к приостановке торгов на
фондовой бирже впервые с 1985 года [3]. Кроме того, на биржах США не
наблюдается оптимизма из-за неопределенности относительно «фискального
обрыва», который грозит американской экономике уже с 1 января 2013г., когда
будут автоматически отменены налоговые льготы, введенные Джорджем
Бушем-младшим, а налоговые ставки будут возвращены на уровень 2001г.
Американские власти пытаются договориться о том, как предотвратить
"фискальный обрыв" и пересмотреть программы социальной защиты и
налоговое законодательство на 2013г. [3].
На рубеже веков в США развернулись меры про дерегулированию
финансового сектора. Чуть позже начавшийся бум цен на недвижимость начал
надувать огромный пузырь ипотечного кредитования. Параллельно с этим шло
бурное развитие «теневых» (неконтролируемых непосредственно ФРС)
финансовых институтов. Этот процесс надувания пузыря финансовых активов
(превысившего к 2007 году мировой ВВП в 10 раз), не имевших реальных
экономических основ, должен был закончиться и он закончился. Падение цен
на жилье стало спусковым крючком для всей последующей цепочки:
свертывание межбанковского кредитования вследствие резкого падения
доверия в отношениях между финансовыми институтами, общее обострение
проблем с кредитом, крах одного за другим нескольких крупнейших
финансовых институтов (оно превратилось бы в обвал банкротств, если бы не
триллионные вливания государств в экономики США, ЕС). В 2009 году
наблюдалось рекордное падение индексов. Стоимость акций многих компаний
упала до минимума за все время их существования. Фондовый рынок не
оправился от потрясений кризиса и до сегодняшнего дня, а его основные
показатели так и не смоги вернуться на уровень 2007 года.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПЛАТІЖНИХ
КАРТОК В УКРАЇНІ
Перші банківські картки з'явились в середині минулого століття і завдяки
простоті та зручності користування поступово поширились по всьому світу,
стали невід'ємним атрибутом цивілізованої людини. Їх запровадження
відповідає загальносвітовим тенденціям розвитку економік щодо поступового
звуження сфери використання готівки та паперових платіжних документів,
переходу до нових платіжних інструментів і сучасних технологій платежу.
Ринок банківських платіжних карток в Україні почав формуватися у
1996р., коли вітчизняними банками було емітовано перші картки міжнародних
платіжних систем MasterCard International і Visa International. Поряд з цим
найбільші українські банки розпочали емісію локальних платіжних карток
внутрішньобанківських (одноемітентних) платіжних систем. З 1997 року
почала впроваджуватись внутрішньодержавна Національна система масових
електронних платежів (НСМЕП).
Банківські безготівкові розрахунки в Україні, в тому числі з
використанням платіжних карток, досягли високого рівня розвитку за останнє
десятиріччя. Цьому сприяла діяльність Національного банку України щодо
впровадження інформаційних технологій у діяльність вітчизняних банків,
розробки нормативних документів, які відповідають вимогам часу для розвитку
вітчизняного карткового бізнесу.
Але незважаючи на значні досягнення вітчизняний ринок платіжних
карток не є зрілим. В розвинених країнах більшість карток є кредитними, у нас
же за платіжною схемою переважають картки з дебетовою функцією – на
01.04.2013 їх питома вага склала 75,3 %, картки з кредитною функцією
становили 24,6%) [2].
В західноєвропейських країнах банки емітують платіжні картки з чипами
у зв’язку з їх значними перевагами перед платіжними картками з магнітною
смугою, останні після 2010 року визнані такими, що не відповідають вимогам
нової загальноєвропейської карткової системи [1]. В Україні ж станом на
01.04.2013 емітовано 94 % платіжних карток з магнітною смугою, частка
комбінованих карток (з чипом та магнітною смугою) становить 3,4 %, карток з
чипом лише 2% [2]. Для реалізації масових зарплатних проектів українські
банки емітують, як правило, традиційні картки міжнародних платіжних систем з
магнітною смугою, тоді як картки преміум-сегмента випускають із чіпом і
магнітною смугою. Введення національної валюти в 1996 році і
макроекономічна стабілізація після кризи 1998 року підготували грунт для
майже 10 років економічного зростання і допомогли розвитку фінансового
сектора. Банківський бум, який розпочався в 2005 році, і зростання доходів
населення стимулювали більшість українських банків пропонувати платіжні
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картки. Але інфраструктура обслуговування карток зростала
значно
повільніше. Криза фінансового сектора в 2008 році призвела до значного
скорочення використання карток – були скасовані або значно скорочені
кредитні ліміти по платіжних картках, зменшені маркетингові зусилля на їх
просування. Починаючи з 2012 року ситуація стабілізувалась, кількість
активних карток знову почала зростати. В цілому за 2001- перший квартал 2013
року кількість комерційних банків, які є учасниками системи платіжних карток
зросла більш ніж у два рази, а кількість держателів карток збільшилась більше
ніж в 10 разів з 3,2 до 45,3 млн. [2].
Важливою подією для розвитку платіжних інструментів стало
запровадження безконтактних платіжних технологій. На сьогодні головними
постачальниками безконтактних платіжних рішень у світі є MasterCard
(PayPass) та Visa (PayWave). Україна стала 38-ю країною в світі, де
запрацювала система безконтакних платежів PayPass. У той же час у сусідній
Польщі вже третина карток дозволяє розплачуватися за безконтактними
технологіями в магазинах, ресторанах і на транспорті [3].
Платіжні картки поки що так і не стали повноцінним платіжним
інструментом в Україні. Як і раніше, зберігається тенденція масового
використання платіжних карток для зняття готівки.
В умовах глобалізації національні фінансові системи країн Європи,
Америки та Азії глибоко взаємодіють, розробляють і використовують спільні
загальноприйняті стандарти і правила, зокрема й у сфері розрахунків.
На ринку України поки що відсутня конкуренція між провайдерами
платіжних послуг – картковими системами. Платіжні системи Visa та
MasterCard контролюють більше ніж 90% ринку карткових операцій в країні
[2]. На картковому ринку України склалася парадоксальна ситуація: банки
пропонують у рамках реалізації зарплатних проектів своїм клієнтам картки
міжнародних платіжних систем, але за географією використання їх можна
вважати локальними українськими картками, адже 99% операцій здійснюється
в Україні.
У зв`язку з вищенаведеним необхідно розглянути питання розвитку
національних карткових систем. Вирішити цю проблему допоможе
удосконалення та розвиток НСМЕП, що ґрунтується на смарт-карткових
технологіях, розробка інтегрованої карткової платіжної системи, яка б
забезпечувала потреби щодо обслуговування населення та була б відкритою для
взаємодії з міжнародними платіжними системами.
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НАПРЯМИ ЗМЕНШЕННЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ ПРИ
КРЕДИТУВАННІ БАНКАМИ МСП В УКРАЇНІ
Банківський
кредит
залишається
основним
і
потенційно
найефективнішим легальним джерелом фінансування діяльності малого та
середнього підприємництва (МСП) в Україні. Так само як і банки залишаються
провідними та найбільшими за обсягом капіталу фінансово-кредитними
посередниками.
Протягом останніх років МСП стикаються з великої кількістю проблем,
які перешкоджають їм стати каталізатором ринкових трансформацій,
формування середнього класу, конкурентного середовища в Україні.
Саме тому, на сьогодні гостро стоїть питання налагодження тісної
співпраці МСП та банків щодо кредитування та диференціації банківських
послуг для цього сегменту реального сектора економіки.
Розвиток та ефективне функціонування МСП в Україні значним чином
залежить від рівня та обсягів банківського кредитування, яке на сьогодні
перебуває у залежності від ряду чинників, які зумовлюють появу кредитного
ризику і небажання банків надавати кредити суб’єктам МСП. У процесі
проведеного дослідження, нами було визначено такі чинники:
1) чинники діяльності банку;
2) чинники діяльності МСП;
3) зовнішні чинники.
У межах даної теми ми не можемо говорити тільки про те, що банки
бояться йти на співпрацю з представниками МСП. Останні також з певним
острахом користуються послугами банків, що пов’язане з гірким досвідом
співпраці з ними.
Для того, щоб у найближчій перспективі МСП почало динамічно
розвиватися та показувати якісні зрушення у своїй діяльності необхідно
створити належні умови для відновлення докризового рівня банківського
кредитування МСП, враховуючи сучасні тенденції.
З метою зменшення кредитних ризиків і збільшення кількості виданих
банками кредитів, вважаємо, за необхідне забезпечити удосконалення
кредитних взаємин банків та суб’єктів МСП, встановлення якісно нових
партнерських відносин шляхом реалізації комплексу заходів на таких рівнях:
1. На рівні держави:
- удосконалення законодавчого регулювання банківської системи з
питань кредитування та підприємництва;
- створення за рахунок коштів державних та місцевих бюджетів потужних
та надійних гарантійних фондів повернення позик;
- зниження податків суб’єктам МСП та банкам, які здійснюють їх
кредитування та кредитування ризикових, інноваційних сфер підприємництва;
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- забезпечення державної підтримки банківської системи та МСП;
- формування ефективної фінансово-кредитної інфраструктури;
- сприяння кооперації МСП;
- забезпечення страхування банківських кредитів;
- визначення на державному рівні у якості стратегічних пріоритетів
кредитної політики банків завдань щодо кредитування МСП.
2. На рівні банків:
- спрямування стратегії банків щодо кредитного забезпечення МСП на
задоволення їх виробничих потреб, на аналіз інноваційних можливостей
потенційних позичальників, якісний інноваційний менеджмент проектів, що
пропонується до фінансування;
- здійснення систематичного аналізу макроекономічної інформації з
метою покращення галузевої структури кредитного портфеля, пошуку
перспективних клієнтів в різних галузях та секторах економіки;
- вдосконалення роботи банків з питань проведення детального
експертного аналізу кредитоспроможності позичальників, глибокого та
систематичного маркетингового аналізу ринку кредитних ресурсів у розрізі
галузей, субгалузей та економіко-географічних регіонів;
- здійснення структурування кредитів та диверсифікації кредитного
портфеля;
- зниження відсоткових ставок;
- збільшення термінів кредитування;
- розроблення методики раннього виявлення проблемних кредитів тощо.
Завдяки реалізації цього комплексу заходів на практиці у найближчій
перспективі суб’єкти МСП в Україні зможуть відчути значні позитивні
зрушення у кредитному забезпечені банками своєї підприємницької діяльності.
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ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ АКТИВАМИ БАНКУ
Характерною рисою діяльності комерційних банків у сучасних умовах є
істотне погіршення банківських балансів, зростання частки проблемних
кредитів і проблемних активів у цілому. Зокрема, за даними Національного
банку України станом на 01.01.2013 р. проблемні активи української
банківської системи складали 8,89 % їхньої загальної суми, що в абсолютному
вираженні становило 72,52 млрд. грн. [1]. Така ситуація негативно позначається
на результатах фінансової діяльності банків. Великий обсяг проблемних активів
призводить до падіння довіри до банку з боку вкладників та акціонерів,
виникнення проблем з платоспроможністю та ліквідністю, погіршення
репутації банку. Тому на сьогодні велике практичне значення має розробка
сучасних підходів до вдосконалення управління проблемними активами.
Важливу роль в розкритті змісту та спрямованості управління
проблемними активами відіграють принципи його проведення. Узагальнення
літературних джерел дає підстави стверджувати, що в економічній літературі
практично відсутні комплексні теоретичні розробки, у яких обґрунтовано
принципи управління проблемними активами банків. На даний час увага
науковців переважно зосереджена на прикладних аспектах управління
проблемними активами для мінімізації витрат та забезпечення фінансової
стійкості банку.
Тому метою даної роботи є визначення та наукове обґрунтування
основних принципів, за допомогою яких забезпечується ефективне управління
проблемними активами банку.
Управління проблемними активами комерційного банку можна
розглядати як специфічну складову частину управління його активами. Тому в
першу чергу при здійсненні такого управління слід дотримуватися загальних
принципів управління банківськими активами.
О. Заруба [2] називає такі основні принципи управління активами банку:
 дотримання доцільної структури активів;
 диверсифікацію активних операцій;
 відстежування ризиків та створення резервів;
 підтримання дохідності активів.
На нашу думку, перелічені позиції характеризують завдання управління
активами банку, а не принципи реалізації такого управління.
Л. Примостка [3] виділяє такі принципи управління активами як:
науковість; системність; комплексність; ефективність.
О. Любунь та В. Грушко [4] пропонують більш повний та обґрунтований
перелік принципів управління активами, до яких вони відносять: науковість;
системність; комплексність; об’єктивність; достовірність; точність; дійовість;
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єдність планів; зацікавленість; демократизм; ефективність. Саме ними, на нашу
думку, варто керуватися при управлінні активами на будь-якому рівні.
Разом з тим слід виділити специфічні принципи, на яких повинно
базуватися управління проблемними активами банку. Ми вважаємо, що до
таких принципів слід віднести:
1) Принцип терміновості. Ефективність управління проблемними
активами, перш за все, залежить від того, наскільки швидко виявлена проблема
та застосовані заходи щодо її усунення, адже як зазначає О. Земліна [5, с. 26 ]
кожен день прострочення платежу зменшує ймовірність стягнення
заборгованості в середньому на 0,7%. Тому, чим швидше буде виявлена
проблема, тим більше у банку буде можливостей для розробки стратегії виходу
банку із проблемного проекту без збитків і фінансових втрат.
2) Принцип оперативності. Контроль та оперативність при стягненні
боргу передбачає обов’язок банку підтримувати з позичальником контакти
протягом усього терміну користування позикою. Банк повинен уважно стежити
за станом справ у клієнта і в разі виникнення у нього проблемних ситуацій, які
можуть привести до несплати боргу, вжити відповідних заходів щодо захисту
своїх інтересів.
3) Принцип мінімізації витрат на стягнення – банк, як і будь-яка
комерційна установа, прагне до мінімізації витрат і максимізації прибутку, отже
стягнення повинно здійснюватися з мінімальними витратами для банку;
4) Принцип комплексного підходу передбачає використання всіх
можливих технологій роботи з проблемними активами.
Таким чином, розглянуті принципи є теоретичною основою для
удосконалення механізму управління проблемними активами, дотримання яких
у практичній діяльності банків сприятиме мінімізації рівня проблемних активів
у їх портфелях.
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ БАНКІВ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Ринкова перебудова економіки України є невід’ємною частиною
перебудови діючих та створення нових структур, функціонування яких було
принципово неможливе в умовах командно-адміністративної системи
господарювання. До такої структури відноситься і банківська система.
Банківська система повинна вирішувати не тільки свої “внутрішні” проблеми,
але й сприяти реформуванню економіки в цілому. Це стосується і діяльності
комерційних банків на фондовому ринку.
Переважна частина банків в країнах з розвинутою економікою
організована у формі акціонерних товариств, хоча в деяких країнах збереглись
приватні банкірські доми та партнерські фірми в формі товариств з
необмеженою відповідальністю. Проте основна маса банків формує свій
статутний капітал за рахунок емісії акцій на фондовому ринку, що дозволяє
досягти важливої мети - розпорошення першого чи наступних випусків акцій
серед маси дрібних акціонерів.
В Україні більшість банків - акціонерні товариства відкритого типу, тому
емісія власних акцій є найважливішою функцією відповідальних за це
структурних підрозділів.
На долю комерційних банків в 2008 припадало 6,1% загальної емісії акцій
тоді, як 0,4% випуску акцій належало страховим компаніям інвестиційним
фондам та компаніям, і 0,3% - підприємствам [1. с.8].
Основними цінними паперами є акції, облігації та похідні від них. Якщо
банк інвестує кошти в акції підприємства, то це дозволяє банку отримати
дивіденди на вкладений капітал, а також стати співвласниками даного
акціонерного товариства. Банк також може купувати акції товарних та
фондових бірж, якщо вони утворені у формі акціонерного товариства. Це дає
банкам право членства на біржі автоматично, що дозволяє проводити біржові
операції. Це обмежує інвестиційні можливості банку. Комерційним банкам
забороняється мати загальну суму вкладень в статутні фонди інших
підприємств та організацій більше 10% їх власного статутного фонду. З іншого
боку, в умовах нестабільної економіки і інфляції довгострокові вкладення
можуть негативно вплинути на діяльність банку. У нашій країні в банківській
системі склалось дві основні думки з цієї проблеми. НБУ дотримується точки
зору щодо обмеження вкладень в цінні папери для банків, так як їх інвестиційні
операції являється високоризиковими, а тому ставлять під загрозу ліквідність
банку. У комерційних банків діаметрально протилежна думка — діяльність
банків не повинна бути односторонньою.
В Україні існує дуже багато ніш маркетингового характеру по
інвестиційних банківських операціях, які мають великі перспективи розвитку і
які зараз заповнені лише наполовину послугами комерційних банків, або
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торгівців цінними паперами. Доказом цього є досвід закордонних банків, які
сьогодні займаються інвестиційними операціями (до речі цей бізнес на заході є
досить прибутковим). Більшість великих інвестиційних банків пропонуються
своїм клієнтам такі послуги: управління активами, вкладення у деривативи та
впровадження ризик-менеджменту, купівля та продаж цінних паперів,
вкладення коштів клієнтів в активи з фінансовим доходом, клірингові або
депозитні послуги, класичні послуги інвестиційних банків з розміщенням емісії
або підтримки ринку, консультаційні послуги. Всі ці послуги користуються
попитом як з боку інвестиційних інвесторів, так і з боку приватних осіб.
На сьогодні ринок цінних паперів в Україні розвивається з кожним днем і
розширює сферу своїх інвестиційних можливостей. Вирішальним чинником
для такого швидкого розвитку стала катастрофічна нестача грошової маси. А
саме однією з основних функцій ринку цінних паперів є залучення додаткового
оборотного капіталу шляхом емісії забезпечених цінних паперів - акцій,
облігацій, векселів тощо. [2, с. 30] Також нестача власних грошових коштів для
інвестування покривається за допомогою довгострокових кредитів. Проте
частка останніх у кредитному портфелі українських банків у 2005-2008рр.
коливалась в межах 9-13%, що недостатньо для економіки.
Банківський сектор в Україні має непогані передумови для розвитку і є
суттєвою складовою фінансової системи країни. Проте проблематичними були і
залишаються відносини у рамках схеми “банк-ринок цінних паперів”. Тим
часом, зарубіжний досвід та здорова логіка підказують: від того, якими будуть
відносини між банками та іншими учасниками ринку, багатому в чому буде
залежати стабільність банківської системи в цілому.
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ВИЗНАЧЕННЯ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ
На сьогоднішній день існує безліч спеціалізованих та універсальних
банків. Згідно з законом «Про банки і банківську діяльність» банк являється
юридичною особою, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право
надавати банківські послуги та здійснювати такі операції, як залучення коштів
від фізичних та юридичних осіб, відкриття та ведення банківських рахунків,
розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний
ризик [1].
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Рис. 1 Види діяльності банку
Функціонування банку базується на досягненні поставлених цілей, що
визначаються статутом. Головною ціллю є отримання прибутку. Зокрема, банку
потрібно надавати різноманітний спектр банківських послуг та покращувати їх
якість, залучати нових клієнтів, впроваджувати нові технології для того, щоб
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зайняти значну частку банківського ринку. Підвищення прибутковості банку
дасть змогу брати участь у розробці нових високоефективних проектів,
проводити заходи по удосконаленню матеріально-технічної бази, що у свою
чергу прискорить розвиток банку.
Метою та основним завданням тез є виявлення основних видів діяльності
банків України. Так, під діяльністю банківської установи маються на увазі всі
види операцій, які можуть здійснювати банки відповідно до законодавства, а у
випадках визначених законом й інші юридичні особи. Банк здійснює свою
діяльність згідно ліцензії та письмового дозволу Національного банку України.
На рис. 1 представлені не всі, а лише основні види діяльності банківської
установи.
Враховуючи основні види діяльності банківської установи, які
представлені на рис. 1, розглянемо деякі з них більш детально. Так, депозитна
діяльність включає в себе операції з залучення та обслуговування депозитних
рахунків фізичних та юридичних осіб; контроль за здійсненням операцій по
ним; прийом та видача коштів з депозитних рахунків. Проводячи депозитну
діяльність та аналізуючи ринок банківських послуг, банку потрібно ретельно
проводити політику встановлення процентних ставок.
В свою чергу кредитну діяльність банк здійснює у декілька етапів.
Насамперед, розглядається пакет документів та заява від клієнта; вивчається
кредитоспроможність клієнта; оцінюються ризики; укладається договір в якому
зазначаються терміни та сума кредиту, вид кредиту, спосіб погашення, а також
забезпечення кредиту; і обов’язково здійснюється кредитний моніторинг
договору.
Діяльність банку на ринку цінних паперів включає в себе і депозитарну
діяльність. Зокрема, законом України «Про депозитарну систему України»
вводяться нові види та нова класифікація депозитарної діяльності банків на
фондовому ринку. Банки мають право розширити свою депозитарну діяльність
такими видами діяльності, як діяльність із зберігання активів інститутів
спільного інвестування та зберігання активів пенсійних фондів [2].
Таким чином, в залежності від виду діяльності, кожен банк розробляє
власну організаційну структуру та технологію управління нею, яка дозволить
оперативно та ефективно здійснювати управління діяльністю банку на
фінансовому ринку України.
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РОЛЬ ТЕХНОЛОГІЧНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В
РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БАНКІНГУ
В умовах зростаючої конкуренції на ринку банківських послуг виникає
необхідність постійного моніторингу існуючих і впровадження нових форм
обслуговування клієнтів. Основна проблема полягає в тому, що практично усі
ніші банківської діяльності в Україні, де можна було б отримати конкурентну
перевагу, уже зайняті. Проте пріоритетним та недостатньо дослідженим
напрямком і досі залишається інвестиційний банкінг.
У сфері інвестиційного банкінгу можна виділити наступні стратегічні
напрями торгівельної політики: створення значно складніших торгівельних
стратегій; створення складніших банківських продуктів; спрощення схеми
роботи і аутсорсинг певних банківських фінансових операцій третій стороні,
яка володіє технологічними можливостями для управління даними функціями
від імені компанії [1, с.304]. Ці три напрями можуть посприяти успіху у
розвитку інвестиційного банкінгу, але лише за умов використання інструментів
на основі передових технологій, які на сьогодні є досить затратними для банків.
Для освоєння і впровадження нових технологій при здійсненні
інвестиційного банкінгу рекомендовано використовувати декілька варіантів
комунікаційної політики (залежно від позицій, які банки займають на ринку):
ініціативний, локаційний, інтеграційний. Ініціативний варіант доцільно
використовувати великим банкам-лідерам, що динамічно розвиваються, здатні
надавати широкий спектр послуг на фінансовому ринку, характеризуються
високим рівнем фінансової стійкості і конкурентоспроможності, самостійно
приймають рішення щодо свого подальшого розвитку, мають можливість
придбавати і освоювати найсучасніші технології. Локаційний варіант більш
прийнятний середнім банкам, які володіють достатніми обсягами ресурсів для
придбання інноваційних технологій та необхідного обладнання, але однією з їх
цілей є оптимізація процесів обслуговування своїх клієнтів для збереження та
розширення їх контингенту. Таку можливість передбачає технологія
аутсорсингу, що базується на організації колективної системи дистанційного
банківського обслуговування. До інтеграційного варіанту найкраще вдаватися
при злитті або поглинанні банків, коли інформаційні технології головного
банку поширюються на нових учасників холдингу [3, с.54].
Окрім того, у комунікаційній політиці банку доцільно виділяти два типи
каналів за характером взаємодії між клієнтами: традиційний та інноваційний.
Традиційний канал обслуговування клієнтів – це мережа філій (філії, відділення,
обмінні пункти). При цьому обов’язковою є присутність працівника банку при
взаємодії з клієнтом. Посилення конкуренції з боку банківських і небанківських
фінансових установ вимагає зниження вартості обслуговування, скорочення
часу здійснення операцій і одночасного підвищення його якості, чого
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неможливо досягти в рамках традиційних форм банківського обслуговування.
Інноваційний канал комерційного банку передбачає впровадження якісно нових
методів роботи, що дозволяють розширити клієнтську базу і забезпечити стійку
конкурентну перевагу на ринку інвестиційних послуг на основі технологічної
переваги.
Варто зазначити, що протягом останні років у банківській системі
України відбулися суттєві інноваційні зміни, зокрема: зміни структури
банківських установ, використання в банках віртуальних фінансових
інструментів для обслуговування клієнтів, комплексне використання
інформаційних та комунікаційних технологій, зміни у кваліфікації
працівників.[2, с.18].
Аналіз міжнародної практики впровадження інноваційних форм
обслуговування клієнтів на основі дистанційного обслуговування підтверджує
той факт, що нові форми дають банкам додаткові можливості розвитку, але
разом з тим, вони пов’язані з ризиками: деперсоналізація відносин банк клієнт, зміна правил конкурентної боротьби, неможливість забезпечення
конфіденційності при використанні відкритих інформаційних систем. Сучасні
форми дистанційного банківського обслуговування здатні замінити багатьом
банкам філійні мережі, оскільки володіють низкою переваг в порівнянні з
традиційними формами банківського обслуговування:
1) підвищення конкурентоспроможності, оскільки інтерактивне
середовище дає можливість створення нових банківських продуктів, швидкого
масштабування та інтегрування банківських послуг з іншими фінансовими
послугами, що передбачають віддалений доступ до рахунків клієнтів;
2) підвищення якості послуг, так як використання дистанційного банкінгу
дозволяє усунути фактор тимчасового обмеження доступу до банківських
операцій і виключити «географічну складову» при роботі з клієнтами;
3) зниження собівартості операцій через використання дистанційного
банкінгу дозволяє як скоротити безпосередню собівартість банківських
операцій, так і знизити операційні витрати за рахунок зниження накладних
витрат на управління філіями.
Таким чином, для успішної реалізації стратегії розвитку інвестиційного
банкінгу та отриманням конкурентних переваг на інвестиційному ринку,
банкам необхідно створити оптимальні алгоритми взаємодії з клієнтами
шляхом впровадження й використання новітніх технологій і комунікацій.
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РИНОК ПОХІДНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ
ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ
Тенденції з інтегрування національних економік, регіональних і
міжнародних ринків, глобалізації комунікаційних каналів, розвитку норм
міжнародного права перетворили світовий фінансовий ринок на унікальну
систему взаємовідносин між учасниками ринку, яка кожному суб’єкту дає
безпрецедентні можливості реалізації індивідуальних, корпоративних,
національних і навіть глобальних інтересів. Вітчизняні фінансові ринки, з
одного боку, нібито відкриті для іноземців так само, як іноземні ринки відкриті
для вітчизняних суб’єктів господарювання, проте, з іншого боку, правова
неврегульованість багатьох фінансових аспектів на фінансових ринках і
наявність валютних обмежень в Україні стримують динамічний розвиток
фінансових ринків, зокрема ринку похідних цінних паперів (деривативів).
Національний фінансовий ринок включає ринок банківських кредитів,
страховий ринок, ринок золота та інших банківських металів, валютний ринок і
ринок цінних паперів. У світовій практиці серед усіх виділених ринків
найбільшим індикатором розвитку ринкової економіки, конкурентності
бізнесового середовища є рівень розвитку ринку цінних паперів. На відміну від
розвинутих ринків цінних паперів, в Україні цей ринок перебуває лише в стані
становлення. Компонентами ринку цінних паперів є ринок інструментів
власності (ринок корпоративних цінних паперів), ринок боргових цінних
паперів і ринок похідних цінних паперів. Найбільш специфічною і найменш
дослідженою компонентою ринку цінних паперів є ринок похідних цінних
паперів. Незважаючи на те, що багато вчених приділяли значну увагу
дослідженню цього ринку, на сьогодні процеси і явища, які відбуваються із
деривативами, є найменш науково-обґрунтованими. Аналізування наукових
праць [1-3], присвячених дослідженню фінансових ринків, похідних фінансових
інструментів, дозволило виділити складові елементи ринку похідних цінних
паперів і встановити порядок їхньої взаємодії. До складових елементів ринку
похідних цінних паперів належать суб’єкти та інструменти ринку; об’єкти, які
лежать в основі деривативів; механізми ціноутворення на деривативи, а також
реалізації цілей суб’єктів ринку деривативів.
Незважаючи на те, що на сьогодні в Україні обсяг біржової і позабіржової
торгівлі деривативами, у порівнянні з розвинутими ринками, є незначним,
проте частка операцій з ними у загальній сукупності реалізовуваних операцій
динамічно зростає. Так, у 2011 р. на деривативи припадало 14,93%
зареєстрованих цінних паперів у структурі торгівлі фінансовими інструментами
на Українській фондовій біржі, тоді як у 2012 р. – 32,15%. Найбільший обсяг
укладених угод на вторинному ринку був зафіксований з деривативами
(опціонними сертифікатами на купівлю з поставкою базового активу) і
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становив 137,84 млн. грн. (показник 2011 року - 58,56 млн. грн.), що складає
51,1% від загального обсягу торгівлі на вторинному ринку УФБ у 2012 році [4].
Загалом за результатами проведеного аналізу доцільно відзначити, що
незначна чисельність суб’єктів ринку похідних цінних паперів у національній
фінансовій системі є наслідком комплексу причин, серед яких доцільно
виділити такі:
 відсутність досвіду і традицій щодо реалізації операцій із похідними
цінними паперами в якості методу розвитку діяльності підприємства;
 фінансово-економічну нестабільність національної економіки і низький
рівень диверсифікації національного фондового ринку;
 низький рівень систематизованості і узгодженості норм права, що
регламентують використання деривативів в Україні;
 незначну кількість вітчизняних компаній, які володіють достатнім
обсягом власного капіталу, капіталізацією активів і запасом фінансової
стійкості для реалізації фінансових операцій на міжнародних фінансових
ринках;
 наявність правових обмежень щодо реалізації на території України
операцій із валютними деривативами тощо.
Їхнє усунення необхідне для перетворення вітчизняного ринку похідних
цінних паперів на повноцінну компоненту фінансового ринку, яка забезпечує
не лише інвестиційні і страхові (хеджингові) можливості для суб’єктів
інвестування, але й виступає в якості індикатора стану національної економіки.
У процесі формування цього ринку важливим є застосувати такі механізми його
функціонування, які б захищали вітчизняний фондовий і валютний ринки від
надлишкової маси спекулятивного капіталу. У даному випадку йдеться про
гнучку систему валютних обмежень і узгодження біржових правил щодо
здійснення операцій з деривативами із нормами національного і міжнародного
права. Ці механізми повинні виключати масовий відплив іноземної валюти з
національного ринку, але при цьому їх застосування повинно сприяти
зростанню ринку похідних цінних паперів. Ці умови можна поєднати в тому
випадку, якщо ринок похідних цінних паперів буде динамічним і вигідним для
реалізації офсетних операцій.
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬОГО СЕКТОРУ
УКРАЇНИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Ефективне функціонування економіки країни значною мірою
визначається рівнем розвитку банківської системи. В розвинутих країнах
банківська система являє собою результат тривалого й складного історичного
розвитку в умовах ринкової економіки. В даний час продовжується формування
сучасної банківської системи європейського типу. Тому дослідження даної
теми є особливо актуальним, що свідчить про необхідність теоретичного
обґрунтування та розробки комплексу практичних рекомендацій щодо
вдосконалення банківського сектору.
Проблеми розвитку банківського сектору України досліджувалися в
роботах вітчизняних вчених: В. В Герасименко, О.В. Мірошниченко, О. М.
Петрук, А.С. Ярошенко.
Метою даної роботи є дослідження проблем розвитку банківського
сектору України в контексті посилення національної та міжнародної
банківської конкуренції, визначення основних шляхів вдосконалення
банківської системи України в сучасних умовах.
На функціонування банківського сектора України впливають,
насамперед, грошово-кредитна і фіскальна політика в країні, стан економіки,
зміни в банківському законодавстві та різних галузях економіки, рівень довіри з
боку різних груп інвесторів та наявність платоспроможного попиту на
банківські кредити, а також стан світових ринків.
Станом на 1 січня 2013 в Україні було зареєстровано 176 банків, 22 з яких
перебували в стані ліквідації ( в 2012 році було зареєстровано 198 банків, в 2011
- 194, в 2010 - 197) [4]. Тобто, як бачимо, спостерігається негативна тенденція
зменшення кількості зареєстрованих банків порівняно з останніми роками.
Для порівняння на 1 січня 2013 року зі 176 банків, що працюють в
Україні, 53 фінустанови — з іноземним капіталом, у тому числі 22 — зі 100%
іноземним капіталом [4]. Відзначається скорочення іноземного капіталу в
українській банківській системі в січні 2013 року порівняно з 2012 роком з
41,9% до 39,5%, що є негативним явищем для розвитку банківського сектору.
Об’єктивно, в умовах розвитку ринкових відносин посилюється
конкуренція в банківській сфері. Взагалі, банківська конкуренція – це
об’єктивне явище
еволюції
світової
фінансово-кредитної
системи,
обумовлене зростаючими потребами суспільства в капіталізації вільних
грошових коштів.
Можна виділити такі основні тенденції у розвитку банківської
конкуренції, що сформувалися під впливом фінансової кризи 2008–2009 рр.:
різке посилення конкурентної боротьби між різними учасниками ринку;
лідируючі позиції утримують банки, які можна віднести до категорії
“стабільних”; орієнтація на поліпшення іміджу банків; розширення пакета
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сервісних програм; підвищення вимог до кваліфікації кадрів; орієнтація на
збереження і розширення клієнтської бази.
Слід наголосити, що банківська конкуренція – це динамічний процес
суперництва не тільки комерційних банків між собою, але і небанківських
кредитно-фінансових інститутів, а також не фінансових організацій [2, с.216].
Банківський сектор України містить численні проблеми, викликані як
кризовими явищами економіки, так і грошово-кредитною політикою
Національного банку України, діями влади і внутрішньобанківськими
факторами.
На відміну від країн з розвиненою ринковою економікою:
1) в Україні конкуренція в банківській сфері виникла одночасно з
конкуренцією в інших сферах економіки, але відрізняється більш високим
рівнем її інтенсивності, що багато в чому обумовлено не стільки
універсальним характером діяльності банків, скільки обмеженою кількістю
фінансово стійких підприємств, економічною і політичною нестабільністю в
суспільстві [1, c.10]. ;
2) на її розвиток та інтенсивність істотно впливає фрагментація
банківської системи країни;
3) розвиток банківської конкуренції здійснюється під впливом
факторів, що мають інколи зворотну спрямованість;
4) на відміну від багатьох країн, в Україні відсутні спеціальні закони,
що регулюють конкуренцію на фінансовому ринку.
Серед найважливіших кроків, спрямованих на стабілізацію банківської
системи можна зазначив такі: 1) зменшення ризиків діяльності банків, що є
учасниками фінансових груп; 2) покращення законодавчих умов роботи банків
з проблемними активами; 3) упровадження нових підходів до формування
банками резервів за активними операціями, а також до розрахунку
регулятивного капіталу та нормативів ліквідності банків [5]; 4) спрощення
порядку реорганізації банків за рішенням їх власників.
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АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ В УМОВАХ
ГЛОБАЛЬНОЇ КРИЗИ
Сучасному страхувальнику, який вимагає від професійних учасників
страхового ринку індивідуального підходу до своїх потреб та можливостей,
необхідний страховий посередник, що може забезпечити надання якісних
страхових послуг, в тому числі і іноземних страховиків.
Першим кроком глобалізації ринку страхових послуг, після вступу
України до Світової організації торгівлі у травні 2008 року, є було надання
дозволу страховим агентам - нерезидентам (за обмеженим у Законі України
"Про страхування" переліком ризиків) працювати на страховому ринку
України. Також у 2008 році була скасована вимога страховим брокерам
нерезидентам здійснювати діяльності лише через постійні представництва та
надано можливість працювати на ринку шляхом офіційного повідомлення та
без реєстрації.
Допуск іноземних страховиків та страхових посередників на вітчизняний
ринок страхування є відносно безпечним, оскільки до цих посередників
встановлені різносторонні вимоги щодо проведення посередницької діяльності
на території України.
Разом з тим до іноземних страхових посередників, діяльність яких може
нанести шкоду вітчизняним страхувальникам, європейським законодавством
встановлені додаткові вимоги на випадок їх непрофесійних дій, які, в свою
чергу, не встановлені українським законодавством.
Так у Директиві 73/240/ЄЕС від 24 липня 1973 року Ради Європейських
Співтовариств щодо скасування обмежень свободи підприємництва в сфері
прямого страхування, іншого, ніж страхування життя [1], визначено, що для
здійснення своєї діяльності страхові і перестрахові посередники повинні
застрахувати свою професійну відповідальність або мати аналогічні гарантії,
що забезпечують професійну відповідальність в разі здійснення непрофесійних
дій. Зазначимо, що ліміт відповідальності за кожним страховим випадком
складає не менше 1 000 000 євро або не менше 1 500 000 євро в рік за усіма
страховими випадками, за винятком аналогічних гарантій, забезпечених
страховою (перестраховою) або іншою фінансовою компанією, з якою
укладається договорів страхування або перестрахування.
Вимоги до діяльності страхових посередників, з точки зору захисту
транскордонних операцій зі страхування, вже запроваджені Європейською
федерацією страхових посередників (BIPAR): наявність мінімального
статутного капіталу або інших власних коштів страхового посередника;
наявність гарантійного фонду; страхування професійної відповідальності на
суму не менше 350 тисяч євро за одним випадком або не менше 700 тисяч євро
за сукупністю вимог до страхового посередника за рік; розподіл банківських
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рахунків для страхових платежів від страхувальників і для ведення
господарської діяльності страхувальника [2, с. 28].
Оскільки відповідно до Рекомендації Комісії 92/48/ЄЕС "Щодо страхових
посередників" [3] страховим посередником може бути як особа, що самостійно
здійснює посередницьку діяльність, так і оплачуваний працівник, державичлени не застосовують цю Рекомендацію до осіб, які надають послуги щодо
страхування, що не вимагають загальних чи спеціальних знань, і коли така
страховка покриває ризик знищення чи пошкодження товарів, які ця особа
постачає, і головна професійна діяльність якої інша, ніж надання консультацій
щодо страхування чи продаж страхових продуктів.
В Україні в проектах законодавчих актів вже реалізуються вимоги до
вітчизняних посередників щодо забезпечення страховим та/або перестраховим
брокером укладання договору про страхування професійної відповідальності на
суму, не менше ніж 10 000 євро на рік, якщо брокер є фізичною особою –
підприємцем та 50 000 євро, якщо брокер є юридичною особою або
нерезидентом, що діють через постійні представництва в Україні.
Для розвитку та правильного функціонування вітчизняного страхового
ринку необхідно, щоб підвищувалися вимоги до діяльності вітчизняних
страхових посередників та залишались незмінними вимоги до іноземних
посередників, що дозволить в умовах глобалізації ринків, в тому числі
додаткові
умови
для
підвищення
страхових
послуг,
створити
конкурентоспроможності на цьому ринку.
Отже, глобалізація впливає на загальний розвиток страхового ринку в
Україні та допомагає вітчизняним страховим посередникам вийти на світовий
страховий ринок та посісти на ньому гідне місце. Саме тому після повного
відкриття у 2013 році ринку страхових послуг може відбутися процес злиття
страховиків, і після закінчення таких перетворень вітчизняні страхові компанії
та страхові посередники зможуть конкурувати з іноземними страховими
компаніями або зайняти свою нішу на ринку страхування, що, у свою чергу,
сприятиме економічному розвитку держави в цілому.
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ВПЛИВ ФІНАСОВОЇ КРИЗИ НА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
Світова фінансова криза 2008 року значно вплинула на соціальноекономічний розвиток України. Порушення макроекономічної стабільності на
зовнішніх ринках не могло не відобразитися на внутрішніх процесах в країні.
Особливо гостро вплив кризи відчула фінансово-економічна система. Бум
кредитування фізичних осіб у 2005-2007 рр. та джерела його фінансування
спричинили значні дисбаланси у роботі банківської системи України [1, с. 164].
Населення першим і гостріше за всіх відчуло наслідки кризи. Це проявилося у
втраті роботи; зниженні доходів; погіршенні платоспроможності [2, с. 4].
Багато фахівців вважають, що сучасні проблеми банківського сектору,
особливо ті, що пов’язані з неповерненням кредитів, cпричинені
перекредитуванням населення. Тому сьогодні однією з основних тенденцій є
скорочення обсягів кредитування фізичних осіб, особливо в сегменті
довгострокового кредитування.
В основні стрімкого зростання активів банківської системи України в
останні роки дійсно лежить збільшення обсягів наданих кредитів. З 2002 по
2009 рр. обсяг активів банків України зріс у 19 разів з 50785 млн. грн. до 973332
млн. грн. За цей же час обсяг виданих банками кредитів зріс у 24 рази з 32097
млн. грн. до 792244 млн. грн. [3]. Кредити зростали випереджуючими темпами,
їх частка в загальній структурі активів банків у 2009р. досягла свого піку 81,3%.
При цьому, темпи росту кредитування фізичних осіб в період буму 2005-2008
рр. значно випереджали темпи росту кредитування економіки. Частка
споживчих кредитів у кредитному портфелі банків зросла з 3,9% у 2002 р. до
38,6% у 2010 р. [3]. Тенденція свідчила про привабливість кредитування
населення для банків. Активне зростання споживчих кредитів було викликано
зниженням попиту з боку суб’єктів господарювання через несприятливий
інвестиційний клімат і високу вартість позичок, та реакцією банків на
підвищення рівня платоспроможності населення: 2005 р. доходи населення
зросли на 17,1%, 2006-го - на 16,5%, 2007-го - на 27,2% [3]. Свою роль зіграла й
висока дохідність таких операцій. Заохочуючи населення до запозичень банки
спрощували процедури видачі кредитів, при цьому часто порушували умови і
принципи кредитування.
Висока динаміка приросту кредитних активів, особливо в іноземній
валюті (у 2008р. 52% кредитного портфеля), спричинила зменшення
високоліквідних і збільшення більш ризикових активів, зокрема, іпотечних
кредитів. Дана структура активів підвищила вразливість банків за умов
фінансово-економічної кризи. Наслідком стало стрімке зростання прострочених
кредитів і, відповідно, резервів під кредитні операції. За 2010 р. резерви зросли
більше як в 2 рази, і склали 99238 млн. грн. Причому, об’єми кредитування
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скоротились на 45036 млн. грн., або на 5%. У 2011
ситуація дещо
стабілізувалась, за підсумками 2012 р. частка проблемних кредитів скоротилася
до 8,89% і на кінець року становила 72,520 млрд. грн. Але у 2013 р. обсяги
проблемних кредитів знову зросли, їх частка у кредитному портфелі банків на 1
березня склала 9,28% [ 3].
Високі темпи розвитку банківського сектору України вели до
накопичення ризиків. Проблеми, певним чином пов’язані з споживчим
кредитуванням, але не можна стверджувати про перекредитування населення, і
тим більше, про зупинення видачі кредитів домогосподарствам. Хоча
статистика свідчить, що в період піку кредитного буму обсяги кредитів
домашнім господарствам досягли 37-38 % кредитного портфелю банків,
відносно ВВП їх частка (20% у 2010 р.) [3] значно менша ніж у розвинених
країнах (до 30% в Польщі, Угорщині, Чехії; до 54% у Німеччині і 78% у Англії)
[4]. З початком прояву кризи у 2009 р. обсяги і частка кредитів фізичним
особам мала тенденцію до зниження, в той же час, обсяги і частка кредитів
юридичним особам в кредитному портфелі банків зростали. В середині 2010
року з’явилися ознаки відновлення споживчого кредитування, але протягом
2011 р. тенденція не збереглась. Процентні ставки банків суттєво не
знижувались, вимоги до позичальників жорсткішали (правда, переважно у
сегменті довгострокового кредитування), увага більшості кредиторів
перекинулась на великий корпоративний бізнес, населення залишилось поза
інтересами банків. Стриману політику банкіри пояснюють скороченням
роздрібного бізнесу іноземними гравцями і високими ризиками споживчого
кредитування. В той же час, у 2012 році кредитування населення
відновлювалось саме за рахунок споживчих кредитів, причому, відбувалось під
відверто високі процентні ставки 35-70% [5], що свідчить про високий рівень
ризику кредитів.
З точки зору макроекономічних процесів суть проблеми полягає не у
самому факті високих темпів росту кредитування населення, а у його
випереджаючому характері порівняно з ростом доходів домогосподарств. На
мікрорівні (з боку банків) причини неповернення кредитів лежать у площині
таких явищ, як незважена і обмежена ресурсна політика, не виважена кредитна
політика, нехтування загальними принципами і умовами кредитування,
недосконалий банківський менеджмент по всіх напрямках діяльності.
Серед
завдань
розвитку
кредитування
населення
банками
основоположним залишається активна робота з розширення ресурсної бази, але,
найбільш слабким місцем є ризик-менеджмент споживчого кредитування.
Формалізація оцінки кредитоспроможності, недосконале структурування
кредитів, оформлення стандартних договорів не є ефективним, і часто
спричиняє проблеми повернення кредитів. Тому в сучасних умовах особливої
актуальності
набувають питання якісної трансформації і ефективного
функціонування систем управління ризиками споживчого кредитування і
адміністрування внутрішніх бізнес-процесів в банках.
Остання криза спонукала порушення всього процесу функціонування
банків. Її наслідками стали масове вилучення депозитів, скорочення кредитних
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операцій, масштабне втручання держави у діяльність банківських установ.
Суттєво була підірвана довіра до банківської системи. Характер міжнародних
фінансових відносин України з іншими країнами в перспективі багато в чому
залежить від чинника ризику. Чим більш передбачуваною буде діяльність
банків в Україні, тим вищим буде рівень міжнародної довіри до нашої
банківської системи і країни в цілому. Саме тому в сучасних умовах проблема
ризиків у сфері споживчого кредитування, їх адекватної оцінки і оптимізації
набуває особливої актуальності. Подальший ефективний розвиток
кредитування населення в Україні без урахування цього чинника не бачиться
можливим.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЮАНЯ НА ШЛЯХУ ДО СТАТУСУ
СВІТОВОЇ РЕЗЕРВНОЇ ВАЛЮТИ
Фінансова криза показала недостатню стійкість бівалютного системи.
Нестабільність долара США в останні роки знижує довіру до нього з боку
суб'єктів економічних відносин, що призводить до зниження попиту на цю
валюту для використання в якості способу заощадження. З іншого боку
порушення макроекономічної стабільності в країнах єврозони відчутно
дестабілізували євро - фінансова інтеграція в ЄС супроводжується
економічними процесами, які призводять до нестійкості євро і послаблюють
позиції валюти як резервної.
Китай пропонує своє бачення вирішення світових проблем, де в якості
резервної валюти виступає китайський юань. Останнім часом уряд Китаю
вживає заходів для розширення міжнародного використання юаня, навіть
незважаючи на те, що вiн не бажає відкрити свою економіку для вільного
припливу/відтоку капіталу і ввести гнучкість валютного курсу. Проте,
враховуючи величезний розмір економіки Китаю та її зростаючу частку в
глобальному виробництві і торгівлі, ці кроки вказують на посилення ролі юаня
в міжнародних фінансах і торгівлі.
У 2005 року почалося реформування механізму формування обмінного
курсу національної валюти - Китай відмовився від прив'язки юаня до долара і
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перейшов на систему "керованого плаваючого курсу": встановлено валютний
коридор. Тепер курс юаня визначається, виходячи з його відношення до кошика
з кількох валют. Прив'язка до кошика валют робить курс юаня більш чуйним до
світової економічної кон'юнктурі, і при цьому не створює загрози стійкості
фінансової системи країни. Китайські монетарні влади продовжують
стримувати зміцнення національної валюти, щоб не допускати подорожчання
китайської продукції на світовому ринку, незважаючи на активну критику
торгових партнерів Китаю, у тому числі головного - США.
Штучно занижений, на думку американських економістів і політиків,
курс юаня є предметом постійних суперечок між Пекіном і Вашингтоном. За
американськими оцінками, недооціненість юаня може досягати 40%, що
підтверджується даними на основі індексу Бігмака [1]. Це дає переваги
китайським експортерам і сприяє зростанню торговельного дисбалансу між
КНР і США [2]. Аналітики бачать у протистоянні Америки та Китаю великі
ризики для глобальної економіки. КНР залишається експортозалежною
економікою, а Штати продовжують надмірне споживання, залишаючись
глобальним емісійним центром.
Останнім часом стає очевидним, що Пекін робить кроки щодо надання
своїй валюті статусу регіональної або навіть світової резервної. Можна
виділити кілька основних напрямів дій китайської влади щодо
інтернаціоналізації юаня. Серед них - розширення частки юаня в
міжнародній торгівлі. У 2008-2009 рр.. Китай розпочав впровадження
спеціальних механізмів накопичення міжнародних резервів за допомогою
механізму свопів, який дозволяє стабілізувати взаємну торгівлю шляхом
забезпечення стабілізації валютних курсів шляхом обміну активів у
національних валютах на певних умовах. Обсяги розрахунків з міжнародних
торговельних операцій у валюті Китаю збільшуються. У 2011 році розрахунки з
торговельних операцій в юанях склали близько 8 відсотків від загального
обсягу торгівлі Китаю товарами і послугами [3], а в 2012 році вже - 12-13% [4].
Великі західні компанії-імпортери китайських товарів почали все
активніше використовувати юань для платежів по поставках товарів,
вироблених в Китаї. За оцінками [5] це дозволяє економити приблизно від 2-4%
до 8%.
Інший напрям - пряме фінансування в юанях великих проектів у країнах
Азії, Африки та Латинської Америки - більшість з них пов'язана з розробкою
родовищ сировини, якого зростаюча економіка Китаю гостро потребує [4].
По-третє, пряме кредитування китайськими банками компаній і
приватних осіб в інших країнах через відкривання в них підрозділiв. Китай
став найбільшим у світі експортером товарів, тепер він прагне стати і великим
постачальником капіталу в інші країни. У китайських банках зосереджені
величезні заощадження приватних вкладників. Крім того, Китай має в своєму
розпорядженні й найбільшi у світі валютнi резерви - більше 3,2 трлн. дол. Така
база фактично робить ресурси китайських банків необмеженими, і вони можуть
собі дозволити надавати кредити позичальникам в інших країнах під мінімальні
відсотки, тобто набагато дешевше, ніж місцеві конкуренти.
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Однак жодна валюта не зможе претендувати на статус резервної для
інших країн без відповідної йому значимості на світових фінансових ринках.
Проблема в тому, що поки фінансова система Китаю має недостатню місткість,
і прихід навіть невеликих іноземних спекулятивних капіталів може порушити
економічну рівновагу. За останнє десятиліття відбулося деяке розширення і
поглиблення фінансових ринків Китаю і підвищення їх ліквідності. Але Китай
як і раніше відстає за ключовими показниками розвитку фінансового ринку, а
слабкість фінансової системи, швидше за все, буде перешкоджати заходам
щодо посилення міжнародної ролі валюти. Таким чином, темпи перетворення
валюти Китаю в міжнародну валюту залежатимуть від її використання в
міжнародних фінансах, а не тільки торгівлі.
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ПРОБЛЕМИ КРЕДИТНО-ДЕПОЗИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ
СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Невід’ємною складовою економіки є система інститутів грошового ринку,
що забезпечує нормальне та ефективне її функціонування. У цій системі
провідне місце належить банкам, які здійснюють переміщення грошових
коштів та капіталів як на між суб’єктному, так і міжгалузевому рівнях; з одного
боку – орієнтовані на одержання прибутку, з іншого – виступають кредитними
інститутами й вагомими елементами фінансової інфраструктури; від ефективної
діяльності яких залежить успішний розвиток реального сектору економіки.
Здійснюючи операції з коштами на рахунках клієнтів та надаючи їм кредити,
банки забезпечують рух капіталів, акумулюючи грошові ресурси в одних
секторах економіки й регіонах країни та перерозподіляючи їх в інші – де
виникає потреба.
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Основні проблеми кредитно-депозитної діяльності банківської системи
України полягають в обґрунтуванні теоретичних положень та розробленні
практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення її кредитнодепозитної діяльності при взаємодії з реальною економікою. Кредитні та
депозитні операції є основними видами діяльності комерційних банків, а для
деяких із них вони стали головним джерелом доходів. Тому вдосконаленню цих
операцій банки приділяють значну увагу, впроваджуючи комп’ютерні
технології для автоматизації функцій управління кредитами та депозитами, що
на практиці здійснюється в різних формах, на базі різноманітних апаратних і
програмних засобів. Зокрема, створюються системи, які не лише обробляють
інформацію, а й підтримують управлінські рішення, що значною мірою знижує
трудомісткість облікових робіт, підвищує вірогідність зведень та якість рішень,
що приймаються.
Інформація про діяльність українських банків є переважно
конфіденційного характеру, окрім частини, яку Національний Банк (НБ)
України вимагає оприлюднювати. Формування в Україні розвиненої системи
інформування суспільства про фінансову діяльність банків дозволить
споживачам банківських послуг приймати раціональні рішення щодо
інвестування коштів, а також стимулюватиме банки працювати ефективніше.
Одним із стратегічних пріоритетів розвитку банківської системи України
є зменшення частки позабанківського обігу грошей, зокрема тієї, що отримана
шляхом транскордонних переказів.
Якісне інформаційне забезпечення діяльності банків дозволить залучати
більший обсяг депозитів від фізичних та юридичних осіб, забезпечить
прозорість банківської діяльності, дозволить передбачити ймовірні системні
кризи та мінімізувати ризики. Роль інформаційного забезпечення механізму
формування депозитних ресурсів банками зростає швидкими темпами і тому
банкам доцільно періодично друкувати детальну інформацію про власну
діяльність у засобах масової інформації [2].
Отже, на сьогоднішній час сформувалася розгалужена, багатошарова й
багатофункціональна система НБ, що забезпечує основні потреби
транснаціонального капіталу і служить інституційною базою функціонування
світових фінансових ринків. Проте, робота банків із залучення депозитів
потребує особливої уваги в сучасних умовах нестабільності, оскільки проблема
ліквідності викликала труднощі з отримання фінансування на ринку капіталів, а
розвиток ефективної депозитної бази виступатиме передумовою рівноважної
ситуації. Стабільний депозитний портфель забезпечить банку не тільки
приплив коштів, а також буде формувати репутацію надійності, адже
банківський бізнес – це особлива сфера діяльності, в якій довіра вкладників є
ключовим фактором.
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ВПЛИВ ПРИБУТКУ НА КАПІТАЛ ТА ЛІКВІДНІСТЬ БАНКІВ
1. Після включення Базелем ІІІ до стабілізаційного механізму банків
індикатора ліквідності, як ще однієї його базової опори (поряд з капіталом і
ризик-менеджментом) [1,с.1], виникла потреба поглибленого дослідження
взаємозв'язку між капіталом і ліквідністю з метою їх узгодженого використання
в банківському менеджменті. Тим більше що це питання не знайшло належного
висвітлення ні в наукових публікаціях, ні в документах Базельського комітету.
2. Кореляційний аналіз взаємозвязку між рівнем адекватності
регулятивного капіталу і рівнем ліквідності активів по всіх банках України
станом на 01.01.2010р. засвідчив відсутність залежності між цими
індикаторами, що істотно ускладнює використання кожного з них для
взаємного підсилення здатності впливати на стабільність банків. Тому виникає
потреба шукати канали опосередкованого звязку між капіталом і ліквідністю,
які давали б можливість узгоджено впливати і на капітал, і на ліквідність
банків. Такий канал можливо реалізувати через управління банківським
прибутком.
3. Нарощування прибутку банку забезпечує безпосередній вплив на
збільшення власного капіталу триєдиним шляхом:
 включенням до капіталу обсягів нерозподіленого прибутку минулих років
і всього обсягу прибутку поточного року;
 сприянням посиленню привабливості банку для інвесторів, завдяки чому
підвищується попит на його акції, зростає їх ринкова ціна та емісійні
різниці як складова капіталу;
 сприянням покращенню іміджу банка для вкладників і кредиторів,
завдяки чому зростають його кредитні ресурси, в т.ч. субординовані
борги, активи і прибутки.
Такий широкий асортимент каналів впливу на капітал робить прибуток
дієвим інструментом управління капіталізацією банку.
4. Значно вужчі можливості має прибуток щодо впливу на ліквідність
банку, що спричинено відмінностями грошових потоків, на яких вони
формуються. Прибуток формується на потоках фінансових ресурсів – доходах і
витратах банку, а ліквідність – на вхідних і вихідних грошових потоках. Ці
потоки істотно відрізняються між собою за обсягами, структурою, часовими
параментрами тощо, завдяки чому не всі грошові потоки, що формують
ліквідність, беруть участь у формуванні прибутку, і навпаки. Тому перед
банківським менеджментом постає задача виокремлювати ті грошові потоки,
які формують одночасно прибуток і ліквідність, розробити методики
розрахунку обсягу цього прибутку, який для зручності управління назвемо
монетарним, а відповідні ім вхідні грошові потоки прибутковими.
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5. Прибутковими грошовими потоками, що формують ліквідність і
монетарний прибуток банку, можуть бути такі надходження коштів, які не
потребують для їх генерування значних грошових витрат чи не
супроводжуються пов'язаними з ними вихідними грошовими потоками. Це
перш за все надходження в банк грошей від сплати клієнтами процентів,
комісій, доходів від торгівлі іноземною валютою, цінними паперами, від
продажу банком монетарних металів, свого майна тощо. Крім того, монетарний
прибуток можуть генерувати і будь-які інші вхідні потоки, якщо використання
одержаних грошей «замикається» всередені банку. У цих випадках банк не
втрачає кредитних ресурсів і може кредитувати однією і тією ж гривнею
декількох клієнтів, заробляючи процентні і комісійні доходи, внаслідок чого у
нього зростають обсяги і ліквідності, і прибутку.
6. У світлі викладеного перед банківським менеджментом постає задача
збільшення масштабів «замикання» грошових потоків в середені самих банків,
активізації розвитку банківських послуг, надання яких не потребує додаткових
ресурсів чи затрат. Вирішувати ці задачі значно простіше банкам з великою
філійною мережею та тим, що входять до добре розвинутих ПФГ. Але в будьякому разі банки повинні більше уваги приділяти стратегіям формування своїх
клієнтських баз, розвитку адекватних послуг клієнтам, застосуванням
індивідуальних заходів впливу на клієнтів банку з метою формування
контрагентських зв'язків, які будуть ним обслуговуватися, тощо.
7. Обчислення монетарного прибутку дає можливість сегментувати весь
обсяг прибутку банку на частини за ознаками їх стабільності і впливу на
ліквідність (табл.1).
Таблиця 1
Ранжування складових прибутку банка
Прибуток
Стабільний
Не стабільний
Монетарний
Мс – серцевинний
Мне – дихотомічний
(фактичний ГПД)
(продаж майна)
Не монетарний
Нс – допоміжний
Нр – рудиментарний
(переоцінка майна, інших активів) (розрезервовані резерви)
Джерело: [2, с. 353]

За таким ранжуванням найбільш якісним є монетарний прибуток, який
можна включати до основного капіталу, всі інші складові – менш якісні і їх
можна включати до додаткового капіталу, крім Нр, який взагалі не доцільно
включати в капітал.
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ОНЛАЙН-БРОКЕРИДЖ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
Традиційним для вітчизняних інвестиційних компаній є залучення
клієнтів шляхом надання послуг з брокерського обслуговування на ринку
цінних паперів. З 2009 року дана послуга, окрім класичної схеми роботи між
брокером та клієнтом по телефону або шляхом надання послуг з управління
портфелем цінних паперів, знайшла своє відображення у прямому підключенні
клієнтів до біржових торгів, коли брокер виконує роль опосередкованого
посередника [1]. Такий вид бізнесу дістав назву Інтернет-брокеридж або
онлайн-брокеридж.
В Україні станом на 1 червня 2013 року на «Українській біржі» було
зареєстровано 19 онлайн-брокерів [2]. Для прикладу, в Росії на «Московській
біржі» станом на 1 червня 2013 року було зареєстровано 599 учасників торгів, з
яких більше 200 надавали повний комплекс послуг з онлайн-брокериджу [3], а
решта виступала у ролі субброкерів.
Така висока конкуренція змушує брокерів не тільки створювати нові
торгові системи, а й удосконалювати технічні та технологічні параметри вже
існуючих платформ, розширювати їх функціональні можливості. Завдяки
інноваціям собівартість обслуговування клієнтів брокерськими компаніями
постійно знижується. Зменшуються також комісійні та сума рахунку, з якою
можна починати торгівлю (або вона взагалі відсутня).
На відміну від послуги з управління активами клієнта або класичного
брокериджу, коли функцію консультанта виконують професіонали-брокери,
при торгівлі через Інтернет роль брокера змінюється: фактично клієнт
виставляє заявки самостійно [1]. Інформаційні стрічки та аналітичні матеріали,
які надаються клієнтам, не можуть замінити собою живого спілкування, однак
зменшують потребу в консультаціях з брокером. Компанії, що займаються
Інтернет-трейдингом, прагнуть привернути увагу клієнтів, організовуючи
семінари, надаючи демо-версії своїх програмних продуктів та спеціальні
програми-симулятори біржової торгівлі.
Для вітчизняних брокерів введення послуги Інтернет-трейдингу стає
актуальною тенденцією: практично всі лідери ринку цінних паперів сьогодні
пропонують таку послугу. Однак, досягти рентабельності такого продукту в
українських реаліях досить складно. Більше того, брокерські компанії
відраховують великі суми в спеціальні гарантійні фонди на фондових біржах,
тим самим підтверджуючи свою надійність та здатність виконувати фінансові
операції. Тому онлайн-брокери розцінюють Інтернет-трейдинг як можливість
розширити клієнтську базу та продати інші супутні послуги.
Для всіх категорій інвесторів можна сформувати низку критеріїв вибору
того чи іншого онлайн-брокера. Це надійність операцій (або, іншими словами,
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можливість одержання доступу до здійснення операцій навіть у моменти
найбільшої активності на ринку); низькі комісійні; якість та швидкість роботи
служби клієнтської підтримки; наявність на сайті компанії достатньої
аналітичної інформації для прийняття інвестиційних рішень; швидкість
виконання наказів у торговій системі; легкість управління торговим рахунком
та інші [4]. Однак значущість таких параметрів, як рівень комісійних,
асортименти пропонованих інвестиційних продуктів, наявність та рівень
інструментів вибору та аналізу об'єктів для інвестицій, наявність послуг
професійного консультування та доступ до комплексних фінансових послуг порізному оцінюється різними інвесторами залежно від їхнього інвестиційного
стилю, стратегії, досвіду та інших характеристик.
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ESSENCE AND ROLE OF THE INVESTMENT ACTIVITY OF INSURANCE
COMPANIES
The study of investment issues has always been the focus of economic science.
This is due to the fact that investments both affect the economic activities of
enterprises and determine the process of economic growth in general.
Insurance companies occupy a special place in ensuring the investment
process. They are able to act as institutional investors, mobilizing a significant
portion of financial resources of businesses and individuals and sending them to
various areas of the economy. [1]
The possibility of implementation of investment activities by insurers
originates from the specifics of redistribution of their funds. The specificity of the
insurance contracts allows insurers to manage funds obtained from policyholders
within a certain period of time, investing them in various spheres. In addition to the
resources obtained in the form of insurance reserves, insurance companies have at
their disposal other funds (share capital, additional reserve capital, and retained
earnings). These resources are also used by insurers for investment purposes.
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The role of insurers' investment activities can be viewed from five important
aspects. Firstly, it can be regarded as a means to ensure the solvency of the insurance
company, secondly, as a basis for expanding the product range of insurance services,
which includes accounting of planned returns from investments when calculating
insurance rates. Thirdly, insurers' investment activities provide an opportunity to
ensure sustainable market positions in promotion of insurance services and, fourthly,
a means of capitalization of insurance companies resources allocated to business
development. Fifthly, they can serve as a powerful investment resource for national
development.
Investments in insurance sector are produced by their initiators, insurance
companies which are financial intermediaries of contract-savings type, and by
institutional investors on the financial market. [2]
Macroeconomic functions of the investment activities of insurers include
raising the capital, redistribution of available resources on the financial markets,
improvement of the overall efficiency of the national economy, and ensuring its
competitiveness.
Microeconomic functions of investment operations of insurance companies are
related to ensuring the solvency, increasing the capitalization, reducing risks through
diversification of investments, and the growth of insurers' capital. Investment
activities of insurance companies depend on two main factors, namely, the
specialization and the size of the investment potential of an insurer.
The investment activity of insurance companies based on currently available
borrowed funds is rather strictly regulated by the state. This is due both to the nature
of the invested funds of insurance companies and to the fact that the actual owners of
the funds―the policyholders―do not have at their disposal objective means to check
how efficiently the insurer administers the funds.
A peculiarity of investment policy of insurance companies is that the
accumulated capital is owned by individual policyholders and is only temporarily at
the disposal of an insurance company. Consequently, the investment portfolio of
these companies must primarily comply with safety requirements, while return is of
secondary importance in this case. This explains certain conservativeness of
investment policies of insurance companies: in developed countries, they are the
main buyer of government securities, which ensures both a stable placement for the
state government loans investment in safe securities for insurance companies. [3]
An analysis of the economic situation of most developed countries in the world
testifies to an active use of the investment potential of insurance companies to create
the preconditions for economic stabilization and formation of market relations, as
well as to facilitate restructuring the national economy. A productive use of
investment opportunities of insurance companies is an integral part of the movement
of capital and is realized mainly by using the capital of private investors interested in
obtaining a higher return on investment.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Страховий ринок на сьогодні є важливою складовою функціонування
фінансової системи України.
У сучасних умовах підвищеної конкуренції на ринку страхування і
значних інтеграційних процесів, страхові компанії, в першу чергу, повинні
надавати якісні страхові послуги, забезпечувати високий рівень сервісного
обслуговування, вчасно виконувати власні страхові зобов’язання та
пропонувати широкий вибір супутніх, та додаткових послуг. Тому, актуальним
питанням стає визначення сучасних тенденцій розвитку страхового ринку
України, серед яких, на нашу думку, слід виділити такі:
1) функціонування страховиків в умовах низької платоспроможності
населення та слабкого розвитку галузей вітчизняної економіки;
2) поширення взаємодії страхових компаній з банківським сектором:
страховики розміщують страхові резерви на депозитах у банках, а останні
виступають агентами страховиків (фінансовий конгломерат –
bancassurance);
3) нерівномірність попиту на страхові послуги в різних регіонах країни;
4) запровадження інноваційних технологій у сфері просування страхових
послуг та обслуговування;
5) збільшення ролі міжнародного ринку перестрахування; [1, с.138]
6) повернення з 2013 року до використання старої системи оподаткування
дасть змогу використовувати страхові організації для оптимізації
оподаткування інших секторів економіки.
Основні показники діяльності страхових компаній на страховому ринку
України за 2009-2012 рр. зображені на рис. 1, 2.
Відповідно до показників рис. 1, 2, спостерігається тенденція до
поступового зростання обсягів надходжень чистих страхових платежів, активів
та сформованих страхових резервів. Негативною тенденцією є зменшення рівня
страхових виплат до 24,5% за 2012 р. Загалом, частка страхових платежів у
структурі ВВП залишається на досить низькому рівні (1,44%), що свідчить про
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нерозвиненість страхового ринку. У розвинених країнах ЄС даний показник
становить близько 8-12%.

Рис. 1. Динаміка чистих страхових платежів та виплат страхових компаній
в Україні за 2009-2012 рр. [2]

Рис. 2. Динаміка активів та обсягів страхових резервів страховиків в Україні
за 2009-2012 рр. [2]
Ключовими завданнями для розвитку страхового ринку України є:
 підвищення капіталізації страховиків;
 якісне здійснення актуарної діяльності в страхових компаніях;
 запровадження системи гарантування страхових виплат за договорами
страхування життя;
 сприяння розвитку інвестиційного та медичного страхування;
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 підвищення якості надання страхових послуг;
 розвиток фондового ринку – збільшення обсягів фінансових інструментів
для можливості представлення страхових резервів.
Отже, розвиток страхового ринку України відіграє важливу роль в
зростанні національної економіки країни, проведенні інноваційних процесів,
модернізації основних фондів виробництва та є невід’ємною складовою
забезпечення національної економічної стабільності.
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ОСОБЕННОСТИ И РОЛЬ ДЕНЕГ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
В системе рыночной экономики деньгам принадлежит одна из важнейших
ролей. Они обеспечивают жизнедеятельность субъектов государства, связывают
все элементы системы производственных отношений.
Деньги – это средство обмена; люди принимают деньги в обмен на товары
и услуги, которые они предоставляют в ожидании, что смогут затем обменять
деньги на те товары и услуги, которые они хотят приобрести. В отечественной
литературе [1] выделяют следующие экономические функции, выполняемые
деньгами в развитом товарном хозяйстве: мера стоимости (средство счета);
средство обращения; средство платежа; средство накопления; мировые деньги.
Ежедневно огромное количество людей в мире используют деньги, но
далеко не каждый задумывается об их значении. Деньги являются необходимым
условием функционирования современной экономики, поскольку приводят в
движение финансовые механизмы, способные обеспечить развитие
производственных сил, а, будучи предметом спроса – влияют на рынок товаров и
услуг.
Состояние денежного обращения может привести к изменениям условий
экономического равновесия. Так, при инфляции люди по-иному подходят к
распределению своих доходов между сбережением и потреблением, нежели в
периоды стабилизации цен.
В целом, выделяют ряд факторов, характеризующих роль денег в
экономике [2]:
1. Спрос на денежные средства, необходимые для осуществления
деятельности, выплаты заработной платы, приобретения оборотных средств,
покупки товаров в розничной торговле, т.е. в процессе взаимоотношений
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хозяйствующих субъектов и физических лиц. Этот вид спроса называется «спрос
на сделки» и включает две самостоятельные, но взаимозависимые
составляющие: количество товаров и стоимость товара, выраженная в текущих
ценах.
2. Уровень и динамика всех видов цен (потребительских,
производственных, закупочных в сельском хозяйстве, тарифов на транспорт и
коммунальные услуги). С помощью денег можно определить не только величину
издержек, но и результаты производства посредством цены, величину
полученной прибыли.
3. Спрос на финансовые активы: операции с недвижимостью,
государственными ценными бумагами, иностранной валютой, депозитами в
банках, банковскими сертификатами, акциями компаний.
4. Процентные
ставки
на
финансовые
активы.
Современная
экономическая теория устанавливает обратную связь между спросом на деньги и
ростом процентных ставок активов.
5. Скорость обращения денег. Чем выше скорость обращения денег, тем
меньше при прочих равных условиях спрос на деньги.
6. Совокупность валютных факторов.
7. Потребности, выходящие за рамки текущего финансового оборота, –
это спрос на деньги, необходимые для расширенного воспроизводства. Размеры
реального денежного спроса определяются ресурсной обеспеченностью
субъектов.
8. Спрос на деньги зависит от применения современных финансовых и
банковских технологий, четкости работы всей системы платежно-расчетного
оборота. Спрос на деньги снижается после внедрения электронного способа
перевода ценных бумаг от одного владельца к другому.
9. Спрос на деньги зависит от интенсивности процессов сбережения денег
на счетах юридических и физических лиц. Рост сбережений расширяет
возможности использования денег в безналичном обороте, поскольку прирост
денег обеспечен тем, что часть ранее выпущенных денег находится в банковском
обороте.
Деньги в условиях рыночной экономики становятся носителем ссудного
капитала. Через механизм его движения (в частности через банки и рынок
ценных бумаг, формирование которого обуславливается превращением денег в
капитал) открываются возможности согласовать индивидуальные и
коллективные интересы производителей, чтобы сгладить противоречия между
социальными классами и группами общества, обеспечить большую
равномерность и сбалансированность процесса расширенного воспроизводства
[3].
Следовательно, экономическое значение денег трудно переоценить. Без
понимания сущности денег и их функций невозможно понимание действия
механизмов рыночной экономики, а главное – воздействие на них.
Современный этап развития экономики обусловил модификацию функции
денег. В сегодняшнем обществе все товары, услуги, природные ресурсы, а также
способность людей к труду приобретают денежную форму. Качественно новая
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роль денег (в отличие от денег просто товарного производства) заключается в
том, что они превращаются в денежный капитал, или самовозрастающую
стоимость.
Функционируя на мировом рынке, деньги обеспечивают перелив капитала
между странами, обслуживают производство и реализацию общественного
капитала через систему денежных потоков между сферами хозяйства, отраслями
производства и регионами страны. Организаторами этих денежных потоков
являются государство, хозяйствующие субъекты и отчасти отдельные лица,
причем оборот стоимости общественного продукта начинается и заканчивается у
владельца капитала.
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НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Одним із найважливіших завдань розбудови соціально орієнтованої
ринкової економіки в Україні є реформування пенсійної системи. Солідарна
система виявилася неспроможною задовольнити потреби громадян у
достойному пенсійному забезпеченні. На сьогодні, оптимальним варіантом
реформування пенсійного забезпечення українців є розбудова накопичувальної
складової, а зокрема її недержавного сегменту. Система недержавного
пенсійного забезпечення покликана створити можливість для збереження та
примноження коштів вкладників з метою забезпечення отримання ними
стабільного доходу після настання пенсійного віку. Перевага недержавного
пенсійного забезпечення в тому, що збережені кошти збільшуються за рахунок
інвестиційного доходу. При цьому здійснення державного нагляду за
установами пенсійного забезпечення дозволяє запобігти проведенню надто
ризикованих операцій та втраті пенсійних заощаджень.
Серед інститутів, які згідно законодавства можуть брати активну участь в
системі недержавного пенсійного забезпечення особливе місце займають
недержавні пенсійні фонди. Недержавні пенсійні фонди є новими фінансовими
інституціями для переважної більшості населення України. Проте в світі
недержавні пенсійні фонди є одними з найбільш популярних засобів здійснення
заощаджень, в тому числі на старість, на противагу банківським депозитам та
іноземній валюті.
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Саме тому теоретичним та практичним аспектам функціонування
недержавних пенсійних фондів присвятили свої дослідження такі науковці, як
В.В. Басов, О.Г. Морозов, А.З. Астапович. Серед українських вчених та
практиків над цією проблематикою працюють О.В. Гаряча, В.В. Гордієнко,
С.І. Денисенко, О.О. Примостка, В.А. Абрамов, Б.О, Зайчук, В.І. Кравченко,
М.В. Лазебна.
Розвиток в Україні недержавних пенсійних фондів на даний момент має
особливе значення. Це обумовлено тим, що ефективне функціонування даного
рівня пенсійної системи дозволяє вирішити багато ключових проблем
економічного та соціального характеру, основними з яких є: достатній рівень
добробуту населення після виходу на пенсію, забезпечення значного розміру
інвестиційних надходжень в економіку України. Є багато варіантів
недержавних пенсійних систем, але всі вони однакові в тому, що роль держави
у забезпеченні соціальних гарантій дещо зменшується. На перший план
висувається людина, її особиста відповідальність за власну долю. Проте
механізм функціонування вітчизняних недержавних пенсійних фондів є досить
невідлагодженим, потребує вдосконалення та оптимізації для свого подальшого
ефективного розвитку. Це обумовлено, перш за все, відносною новизною
системи недержавного пенсійного забезпечення та її постійним розвитком.
Саме тому дане питання потребує детального наукового дослідження.
Як показують результати дослідження, на даний момент, недержавні
пенсійні фонди володіють незначними обсягами пенсійних активів і тому не
можуть брати активну участь у інвестиційних процесах на фінансовому ринку.
Проте, зважаючи на зарубіжний досвід функціонування недержавних пенсійних
фондів та перспективні можливості розширення їх ресурсної бази за рахунок
залучення заощаджень населення, у механізмі розвитку економіки вони мають
значний фінансовий потенціал. Підсумовуючи, можна визначити, що розвиток
недержавних пенсійних фондів як активних учасників фінансового
забезпечення економіки пов'язаний з вирішенням цілої низки проблем, серед
яких слід виділити наступні:
- недовіра населення до таких структур, породжена перманентним
кризовим станом економіки України та законодавчою базою, яка нездатна в
повній мірі захистити майнові права учасників;
- низький рівень доходів більшості громадян;
- нерозвиненість фондового ринку;
- низький рівень надійності та дохідності вітчизняних фінансових
інструментів, що унеможливлює проведення ефективної політики інвестування
коштів.
Таким чином, з метою реалізації фінансового потенціалу недержавних
пенсійних фондів в системі фінансового забезпечення структурної модернізації
економіки, а зокрема в частині розширення наявних фінансових ресурсів за
рахунок невикористаних можливостей необхідно вжити наступні заходи:
- розширити дохідні фінансові інструменти фондового ринку;
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- сприяти залученню заощаджень населення у інвестиційні процеси на
фінансовому ринку через практичне гарантування державою їх збереження;
- здійснити вибір збалансованої інвестиційної політики, яка б
забезпечувала збереження заощаджень та можливість їх примноження
[1, с. 518].
Такі заходи сприятимуть нарощенню фінансового потенціалу
недержавних пенсійних фондів та налагодженню механізмів трансформації
його у складову фінансового забезпечення розвитку економіки України.
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ДО ПИТАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ
КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ
Для забезпечення стабільності і надійного функціонування в нашій
державі комерційних банків важливу роль відіграє формування науково
обґрунтованої банківської політики, важливим елементом якої є депозитна
політика. Основна частина банківських ресурсів створюється у процесі
проведення депозитних операцій, від ефективності і правильності організації
яких залежить стійкість функціонування банківської установи [1, с.46].
Залучення ресурсів для комерційного банку є основою його діяльності,
пріоритетним завданням, яке історично відіграє первинну і визначальну роль
відносно його активних операцій і без вирішення якого банк не може існувати.
Вкладні кошти є найбільш вагомою частиною ресурсної бази банків, яка в
кілька разів перевищує його власні кошти. Частка залучених коштів в банках
коливається від 75% і вище.
Одним із пріоритетних напрямів розвитку діяльності банків та
вітчизняної економіки в цілому на сучасному етапі є підтримка ресурсної бази
банків на достатньому для їх ефективного функціонування рівні. Важливим
залишається питання залучення оптимального обсягу депозитних ресурсів на
оптимальний строк. Саме ці факти дають змогу стверджувати, що дослідження
та вдосконалення депозитної політики банків є безумовно актуальними на
сучасному етапі економічного розвитку [2, с.120].
В Україні дослідження депозитної політики та ефективності її
впровадження є незначним. Основна частина досліджень стосується проблеми
формування депозитів у структурі ресурсної бази та ефективності управління
зобов’язаннями банку. Питання, пов’язані з дослідженням теоретичних основ
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депозитної політики комерційного банку, практики її реалізації та шляхів
удосконалення, в науковій літературі розроблені недостатньо.
Світова економічна криза значно похитнула банківську систему України
та викликала масову паніку клієнтів, через що банки почали втрачати залучені
ресурси. В таких умовах банки потребують провадження виваженої та
принципово нової депозитної політики. Депозитна політика банку – це
стратегія і тактика банку щодо залучення грошових коштів вкладників та інших
кредиторів і визначення найефективнішої комбінації її джерел. Мета депозитної
політики полягає в досягненні максимального прибутку за всебічного
задоволення потреб клієнтів у депозитних послугах.
Аналізуючи сучасний стан депозитних ресурсів вітчизняних банків
упродовж 2008-2012 років, необхідно сказати, що як реакція на фінансовобанківську кризу, у 2009 році відбулось значне скорочення обсягу депозитів,
особливо фізичних осіб, а саме на 22841 млн. грн. та 19941 млн. грн.
відповідно. Таке зменшення характеризується підвищенням недовіри до
банківської системи з боку населення. Наслідком відпливу депозитів у 20082009 роках можна вважати погіршення ліквідності як окремих вітчизняних
банків, так і банківської системи в цілому та запровадження Національним
банком України тимчасових адміністрацій [3, с.150]. Тенденція до збільшення
обсягів депозитів прослідковується з 2010 року, на 01.01.2011 р. вони
становили 804363 млн. грн. Упродовж 2011 і 2012 рр. спостерігається стрімке
зростання строкових коштів фізичних і юридичних осіб. При цьому майже на
третину таке зростання у 2012 році було забезпечене за рахунок припливу
депозитних вкладів від населення. Важливим чинником зростання обсягів
депозитного ринку в Україні стало зростання грошових доходів юридичних та
фізичних осіб, що за умови відсутності фінансового ринку, як альтернативи
інвестування, визначає депозитні вклади як головне джерело портфеля активів.
Протягом 2012 року банки активно просували короткострокові депозити,
правда під ставку 20-27% річних, завдяки цьому зросли залишки переважно на
короткострокових депозитах.
В умовах після кризи особлива увага звертається на фінансові аспекти
діяльності банку. Забезпечення фінансової стабільності комерційного банку в
сучасних умовах базується на використанні механізму банківського
менеджменту, складовою якого є депозитна політика комерційного банку.
Ефективність управління та функціонування комерційного банку значною
мірою визначається ефективністю реалізації депозитної політики [4, с.315].
В той же час, слід відмітити, що сьогодні, нажаль, основним ефективним
важелем депозитної політики банків України, що певним чином впливає на
процес повернення депозитів в банки, залишається процентна політика.
Застосування методу підвищених процентних ставок є обмеженим, з приводу
неможливості їх безкінечного зростання. Крім того, високі ставки по депозитах
значно впливають на ціну банківських кредитів, особливо дорогими вони є для
суб’єктів господарювання. Цей чинник не підвищує попит на банківські
кредити з боку підприємців і не сприяє кредитуванню реальної економіки.
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Банкам України необхідно активніше розробляти і застосовувати
альтернативні процентним інструменти депозитної політики, які мають
базуватися на підвищенні довіри вкладників до банків і банківської системи.
Для того, щоб підвищити довіру до банківської системи необхідно:
 стабілізувати та поліпшити політичну ситуацію в країні;
 ефективно використовувати можливості держави щодо рекапіталізації
проблемних банків;
 створити достовірний об’єктивний централізований інформаційний
ресурс, в якому буде постійно оновлена інформація про реальний стан
справ в економіці України та її галузях;
 відновити довіру населення до національної грошової одиниці України
гривні, стабілізувавши її курс;
 вжити заходів щодо поліпшення якості банківського капіталу;
 знизити рівень проблемних активів;
 запровадити жорсткі санкції до банків, що здійснюють неповернення
депозитів і затримку платежів клієнтів;
 створити нові вигідніші для вкладників пропозиції удосконалюючи
власні банківські послуги.
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СЕКЦІЯ 5. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит
Абесінова О.К.
ст.викладач
Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана
АНАЛІЗ ПЕРСОНАЛУ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА, ЯК ОСНОВИ
КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Персонал підприємства – це особовий склад підприємства, який включає
в себе найманих працівників, а також працюючих власників, акціонерів та
співвласників [1]. З іншої точки зору, персонал підприємства можна розглядати
і як сукупність фізичних осіб, які знаходяться з підприємством, як юридичною
особою, у відношеннях, які регулюються договором найму, та мають відповідні
якісні характеристики (здібності, мотивація, ділові та особистісні якості), які
дозволяють забезпечити досягнення цілей організації [2].
Основними ознаками персоналу є:
- Наявність його трудових відносин з роботодавцем, які оформляються
трудовим договором (контрактом);
- Володіння певними якісними характеристиками (професією,
спеціальністю, кваліфікацією, компетентністю та ін), наявність яких визначає
діяльність працівника на конкретній посаді або робочому місці, а отже,
віднесення його до однієї з категорій персоналу: керівників, фахівців, інших
службовців (технічних виконавців), робітників;
- Цільова спрямованість діяльності персоналу, тобто забезпечення
досягнення цілей організації шляхом встановлення адекватних їм цілей
окремого працівника і створення умов для їх ефективної реалізації.
Поняття
персоналу
торгового
підприємства
характеризується
чисельністю і складом зайнятих на ньому працівників.
Відмінною особливістю підприємств торгівлі є високий обсяг трудових
операцій, безпосередньо пов'язаних з обслуговуванням покупців, які вимагають
прямого контакту з ними. А ці операції з працею піддаються механізації та
автоматизації, що визначає високу частку витрат живої праці на підприємствах
торгівлі (у загальній сумі витрат обігу роздрібних торгових підприємств
витрати на утримання персоналу становлять 40-50%).
Усі процеси праці, які виконують працівники торгових підприємств,
розділені на дві частини за своєю природою і змістом:
- процеси, які пов'язані зі зміною форм вартості товару;
- процеси, які пов'язані з продовженням процесів виробництва в сфері
обігу.
Перший вид праці забезпечує зміну форм вартості і включає в себе
процеси купівлі-продажу та обслуговування покупця, ведення обліку та
звітності, організації реклами й ін.
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Другий вид праці включає в себе такі трудові процеси, як
транспортування, фасування, зберігання, завантаження, вивантаження товарів і
ін. Ще однією особливістю є те, що праця, пов'язана зі зміною форм вартості
товару, одноманітна і разом з тим вимагає великої нервової і фізичної напруги,
хоча торгівля не дуже трудомістка галузь народного господарства, займаючи
середні позиції в ряді інших сфер господарської діяльності. Однак трудові
витрати є найбільш вагомим компонентом у структурі витрат торгового
підприємства, що обумовлює їх особливо важливу роль в економічному
аспекті.
Класифікація персоналу торгового підприємства
1.

За категоріями:
‐ Персонал управління, - Торгово-оперативний персонал,
‐ Допоміжний персонал

2. За посадами і професіями:
- керівники (менеджери), - спеціалісти, - продавці, - касири,
- фасувальники, - вантажники, - прибиральниці і т.п.
3. За характером трудових відносин:
- постійні працівники, - тимчасові працівники
4. За спеціальностями:
- економісти, - бухгалтери, - продавці продовольчих товарів,
- продавці непродовольчих товарів і т.п.
5. За рівнем класифікації:
- продавець, - продавець 2 категорії, - продавець 1 категорії і т.п.
6. За статтю та віком:
а) чоловіки: - до 30 років, - від 30 до 60 років, - більше 60 років,
Б) жінки: - до 30- років, - від 30 до 60 років, - більше 60 років.
7. За стажем роботи в торгівлі:
- до 1 року, - від 1 року 3 років, - від 3 років до 10 років,
- більше 10 років.
8. За відношенням працівника до власності:
- працівники-власники майна підприємства, - наймані працівники

Рис.1. Класифікація персоналу торгового підприємства
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Крім того, аналіз ефективного викристання персоналу в торгівлі
заслуговує підвищеної уваги у зв'язку зі специфікою торгового бізнесу, що
виражається в наступному:
1. Створення та продаж кінцевого продукту суміщені в часі, тобто
послуга створюється в момент її ж продажу;
2. Працівники проміжних підрозділів і торгових точок здійснюють
прямий і сильний вплив на кінцевий результат;
3. Пряма взаємодія найбільшої частини персоналу з покупцем;
4. Прямий доступ персоналу до матеріальних активів і цінностей
підприємства.
З метою ефективного управління процесом формування та використання
персоналу на підприємствах торгівлі застосовується класифікація працівників
за такими основними ознаками (рис.1).
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ АВС – АНАЛИЗА
Развитие предприятий малого и среднего бизнеса в Украине
свидетельствует о его большом финансовом потенциале. Основное
преимущество малых и средних компаний, по сравнению с крупным бизнесом,
заключается в меньших потребностях малых форм хозяйствования в
финансовых ресурсах при их становлении и развитии. В то же время, в связи с
более высокой оборачиваемостью, в большинстве предприятий малого и
среднего бизнеса эффективность использования финансовых ресурсов выше,
чем в крупных организациях. В связи с тем, что малые предприятия и
индивидуальные предприниматели в соответствии с законодательством
применяют упрощенные системы учета и отчетности, анализ целесообразности
использования финансовых ресурсов, в особенности на малых предприятиях, в
большинстве случаев затруднен. Данная финансовая документация зачастую не
позволяет провести традиционный анализ финансового состояния и адекватно
оценить эффективность деятельности, а соответственно и перспективы
развития. На сегодняшний день довольно часто звучит критика сложившихся
представлений об оценке эффективности экономической деятельности с
помощью финансовых показателей. Эта критика направлена, во-первых, на
ретроспективный характер этих показателей, а во-вторых, на узкую трактовку
понятия эффективности, что значительно уменьшает ценность этих показателей
для принятия стратегических решений. Соответственно, существует острая
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необходимость в разработке иных подходов к оценке эффективности
экономической деятельности. В качестве источника исходной информации
чаще всего рассматривается только комплект годовой отчетности, в то время
как для аналитика наибольший интерес представляет как раз меньший период
времени – квартал или месяц, при этом и сам традиционный анализ в полной
мере раскрывается только для годового отрезка времени.
АВС-анализ является простым и в то же время мощным инструментом
анализа, позволяющим выявить объекты, требующие первостепенного
внимания, что особенно актуально при дефиците управленческих ресурсов.
АВС-анализ полезно использовать компаниям, работающим с разнородной
номенклатурой. Данный метод может также служить основой для
классификации номенклатуры с точки зрения определения методов работы с
клиентами, способов дистрибьюции, управления запасами в розничных точках
и на оптовых складах. Решающее преимущество ABC-анализа заключается в
простоте применения. Данный метод позволяет быстро сделать выводы, в
результате которых появляется возможность целенаправленного снижения
затрат.
ABC-анализ — метод, позволяющий классифицировать ресурсы фирмы
по степени их важности. Этот анализ является одним из методов
рационализации и может применяться в сфере деятельности любого
предприятия. В его основе лежит принцип Парето — 20 % всех товаров дают 80
% оборота. По отношению к ABC-анализу правило Парето может прозвучать
так: надёжный контроль 20 % позиций позволяет на 80 % контролировать
систему, будь то запасы сырья и комплектующих, либо продуктовый ряд
предприятия и т. п. ABC-анализ — анализ товарных запасов путём деления на
три категории:
- А — наиболее ценные, 20 % — тов.запасов; 80 % — продаж.
- В — промежуточные, 30 % — тов.запасов; 15 % — продаж.
- С — наименее ценные, 50 % — тов.запасов; 5 % — продаж.
В зависимости от целей анализа может быть выделено произвольное
количество групп. Результатом АВС анализа является группировка объектов по
степени влияния на общий результат. Выводится специальная таблица, в
которую необходимо вписать: количество продаж продукта за месяц (полгода,
год), себестоимость товара и отпускную цену. Используя определённую
формулу необходимо упорядочить товары по шкале от min до max. Затем по
этой формуле определить долеучастия товара в обороте и процент долеучастия
товара в прибыли предприятия. После этого таблица нам выдаст данные
каждого товара и шкалу их важности по обороту и участие в прибыли. Шкала
называется "Нарастающий итог", строится от 1 до 100. Если ассортиментная
группа по данной шкале попала в интервал от 1 до 50, то это группа A, если в
интервал от 50-80, то товар в группе B, а в группе C оказываются продукты,
расположенные в промежутке от 80 до 100. Товары, которые оказались в группе
A и B имеют большой оборот и приносят предприятию хороший процент в
прибыли, а вот те категории, которые оказались в группе C, над ними следует
поработать, поднять спрос и оборот, либо снять их с продажи. По статистике,
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категории, которые находятся в группе С больше полугода, ликвидируются.
Важно помнить, что АВС-анализ – это универсальный инструмент и он
применяется практически во всех сферах компании. Даже без использования
специального программного обеспечения процедура проведения АВС-анализа
не занимает много времени, поэтому выполнять ее можно сколько угодно
часто. Успешное использование АВС-анализа позволяет сократить и
высвободить огромное количество временных и трудовых ресурсов. Таким
образом, применение ABC анализа является эффективным инструментом
выделения из множества влияющих факторов и элементов тех, которые имеют
особое значение для достижения поставленных целей предприятия,
установления приоритетов и оптимизации ассортиментной политики.
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ІВЕНТ-АНАЛІЗ БІЗНЕС- СЕРЕДОВИЩА СУБ’ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
Сучасне бізнес-середовище суб’єктів господарювання характеризується
насиченням інформаційного простору сучасного суспільства, що зумовлює
зростання значущості й цінності інформації при прийнятті рішень щодо
досягнення цілей розвитку організації та одержання конкурентних переваг.
Слід відмітити, що у 60-ті роки XX ст. політичні аналітики почали
фокусувати увагу на частоті і рівні інтенсивності подій, що формують
взаємодію сторін в рамках конкретної політичної ситуації. У цьому зв'язку
джерела інформації стали оброблятися під кутом зору чіткої класифікації подій
та їх часової послідовності. Ця методика отримала назву «івент-аналіз», або
«аналіз подій».
Загалом методика івент-аналізу ґрунтується на спостереженні за ходом і
інтенсивністю подій з метою визначення основних тенденцій до змін в
комунікаційних процесах. Практика івент-аналізу передбачає розчленовування
інформаційного масиву на окремі одиниці спостереження, кодування цих
одиниць за принципом «що – де – коли», співвідношення у такий спосіб певних
фактів з завданням дослідження.
Наступним кроком застосування івент-аналізу є класифікація тих фактів і
явищ, які характеризують досліджувану ситуацію та відповідають цілям
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дослідження. Важливим питанням є визначення того, що обирається одиницею
виміру. Залежно від цілей дослідження виділяють два види одиниць: суб'єкти
відносин (актори) і їхні дії (акції). Залежно від цілей дослідження можна
зосередити увагу на вербальній або фізичній категорії дій, що становлять
структуру та динаміку розвитку події. Фіксація та класифікація результатів
дослідження відбувається за алгоритмом «хто, що, чому, коли» і проявляється в
оцінці події в фізичних або вербальних діях.
До вербальних дій (акцій) учасників комунікаційного процесу відносять
інформаційні акції (публічні виступи, заяви, конференції); заяви, спрямованні
на загострення протистояння або на припинення протистояння (пошук
компромісів, переговори, конструктивні пропозиції). До фізичних акцій
учасників комунікаційного процесу відносять: стратегічні дії, тобто ескалація
конфлікту (організація та проведення масштабних акцій); тактичні дії,
спрямовані на пошук союзників, зустрічі, виступи; ініціація переговорного
процесу між сторонами конфлікту (переговори, поступки).
Останнім етапом застосування методики івент-аналізу є верифікація
отриманих результатів, які при підтвердженні результатів аналітичної роботи
фіксуються в підсумковому документі. Відповіді на зазначені запитання про
адекватність, достовірність подій та завдання і цілі організації дозволяють
аналітику сформувати цілісну інформаційну картину комунікаційного
середовища, яка є передумовою здійснення будь-якої аналітичної діяльності
для прийняття відповідних рішень.
Необхідно підкреслити, що прогнозування взаємодії зацікавлених сторін
бізнесу є важливим етапом обґрунтування прийняття рішень у сері
бухгалтерського менеджменту. Значні відмінності інтересів об’єктів
управлінського впливу вимагають застосування різних (іноді специфічних)
методів і підходів прогнозування. Тому методику івент-аналізу пропонуємо
застосовувати також для прогнозування впливу подій у бізнес-середовищі на
економічну безпеку суб’єктів господарських відносин.
Означений підхід передбачатиме систематизацію та обробку інформації
про події, які відбуваються у бізнес-середовищі суб’єкта господарювання. З
метою спостереження за ходом і інтенсивністю подій у середовищі
функціонування суб’єкта господарювання, визначення основних тенденцій до
змін в комунікаційних процесах в економічному просторі, пропонуємо
опиратися на систему збалансованих показників BSC (Balanced Scorecard), яка
на сьогоднішній день визнана найефективнішим інструментом стратегічного
управління продуктивністю та розвитком організації.
Нагадаємо, що загалом BSC є концепцією декомпозиції стратегічних
цілей для планування операційної діяльності; механізмом взаємозв'язку
стратегічних задумів і рішень з щоденними завданнями, способом спрямування
господарської діяльності на досягнення місії та цілей суб’єкта господарювання.
Перевага BSC полягає в тому, що організація, яка впровадила цю систему,
отримує в результаті «систему координат» дій у відповідності зі стратегією на
будь-яких рівнях управління за такими перспективами: фінанси, клієнти,
внутрішні процеси та персонал.
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Отже, для проведення івент-аналізу бізнес-середовища суб’єкта
господарювання одиницями виміру впливу подій для прогнозування взаємодії
зацікавлених сторін бізнесу пропонується обрати: суб'єктами економічних
відносин (акторами) – 1) групи впливу, що фінансують підприємство; 2)
менеджери, що керують підприємством; 3) службовці, що працюють на
підприємстві; 4) економічні партнери (покупці та постачальники); об'єктами
економічних відносин - дії (акції) зацікавлених сторін бізнесу (рис.1).
ФІНАНСИ

ХТО? - Економічні партнери, що співпрацюють з підприємством
Події в середовищі економічних партнерів: ЩО? ЧОМУ? КОЛИ?

ХТО? - Власники, що фінансують підприємство
Події в середовищі власників: ЩО? ЧОМУ? КОЛИ?

КЛІЄНТИ

ВНУТРІШНІ ПРОЦЕСИ

ХТО? - Менеджери, що управляють підприємством
Події в середовищі топ-менеджменту: ЩО? ЧОМУ? КОЛИ?

ХТО? - Службовці, що працюють на підприємстві
Події в середовищі службовців: ЩО? ЧОМУ? КОЛИ?

ПЕРСОНАЛ

Рис.1. «Система координат» івент-аналізу бізнес-середовища підприємства
Цей простий алгоритм опису подій у бізнес-середовищі в розрізі груп
впливу на прийняття рішень дозволить аналітику у сфері бухгалтерського
менеджменту систематизувати та обробляти інформацію про події за кожною
групою користувачів інформації, закладаючи основи для кластерів знань про
економічні інтереси та управлінські запити, які в перспективі дозволять
врахувати ймовірний вплив подій на економічну безпеку підприємства при
прийнятті рішень у всій «системі координат».
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Донецький державний університет управління м. Донецьк
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВІЙ
ЗВІТНОСТІ УКРАЇНИ
В останні роки в Україні відбуваються складні процеси реформування
системи бухгалтерського обліку, зумовлені зміною економічної системи й
інтеграцією країни до Європейського Союзу. Це вимагає запровадження єдиних
світових стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Це
дозволить усунути економічні й торговельні бар’єри,
активізувати
надходження іноземних інвестицій, виходити на світові ринки капіталу,
формувати конкурентоспроможне ринкове середовище.
Міжнародні стандарти - це лише орієнтир ведення обліку,який не
враховує національні економічні,юридичні й соціальні особливості,тому на
цьому етапі основне завдання полягає у створенні й подальшому розвитку
національної системи бухгалтерського обліку [2].
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Однак в Україні не сформувалися необхідні умови для повноцінного
впровадження Міжнародних стандартів і розкриття фінансової звітності.
Відбувається
поступове
впровадження
нових
правил
ведення
обліку,формування звітності, здійснюється реалізація програми корпоративного
керування,що передбачає вдосконалення механізму,розкриття інформації про
діяльність акціонерних товариств – отже можемо сказати, що це справа часу.
Прийняття і використання міжнародних стандартів забезпечує:
зменшення ризику для кредиторів та інвесторів,зниження витрат кожної країни
на розробку власних стандартів, поглиблення міжнародної,кооперації в галузі
бухгалтерського обліку, однозначне розуміння фінансової звітності та
зростання довіри до її показників у всьому світі.
Існує точка зору, що міжнародні стандарти фінансової звітності й
національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку призначені для
різних цілей: перші — для складання звітності, другі — для ведення
бухгалтерського обліку. Точка зору досить розповсюджена, і обґрунтовувати її
прийнято твердженням, що міжнародні стандарти — тільки для звіту, але
не
для обліку, тому що в них немає проводок. Тим часом проводки в
міжнародних
стандартах обліку є, але приводяться описово.
Міжнародні і вітчизняні стандарти обліку — це стандарти одного
порядку, але різних рівнів. Звіту без обліку не буває, і завдання стандартів —
направляти й регулювати бухгалтерський облік так, щоб на базі отриманих у
такий спосіб даних надати користувачам достовірну, повну й неупереджену
інформацію в належним чином оформлених фінансових звітах [1]. Це і є мета
бухгалтерського обліку як на міжнародному рівні, так і на національному.
Для тих підприємств, які зараз складають звітність за міжнародними
стандартами виникає питання оперативності її складання і оприлюднення.
Розповсюджена в даний момент практика складання фінансової звітності по
МСФЗ методом трансформації з використанням електронних таблиць, не
дозволяє досягнути належного рівня внутрішнього контролю над якістю
підготовки звітності.
Однією з основних проблем при впровадженні МСФЗ стала кадрова.
МСФЗ відрізняється від вітчизняних стандартів бухгалтерського обліку й
вимагають від фінансистів і бухгалтерів професійної підготовки й знань.
Наступна проблема – язикова. Офіційна мова міжнародних стандартів
фінансової звітності – англійська, що значно ускладнює роботу з
нововведеннями в стандартах і своєчасністю їх застосування [3].
Отже, сучасне формування ринкових відносин пов’язане з масштабною
глобалізацією економік різних країн, в тому числі і України, та формуванням
єдиної міжнародної системи бухгалтерського обліку. Для створення належного
забезпечення гармонізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності з
міжнародними стандартами необхідна розробка системи заходів щодо
поліпшення правових засад регулювання бухгалтерського обліку і фінансової
звітності; визначення нових методичних підходів до бухгалтерського обліку і
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фінансової звітності; удосконалення організаційних аспектів регулювання
бухгалтерського обліку та звітності.
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THE CONCEPT OF TRANSFERS UNDER THE NEW METHODOLOGY IN
THE SLOVAK PUBLIC SECTOR
Until 2008 in Slovak public sector, there was an accounting system
based on cash basis. This system focused solely on cash flows within the current
accounting period and ignored other financial flows that had an impact on public
sector’s ability to provide goods and services in the accounting period as well as in
the future. It was not able also to record any revenues received from assets for several
accounting periods and financial statements prepared on the cash basis in general did
not consist full details and were less relevant for decision makers.
These main reasons called for a reform of Slovak public sector accounting
system in terms of accounting harmonization by incorporating international
accounting standards into regulation of our accounting system applied in the public
sector. Since that time, accounting units of public government in the Slovak Republic
have kept the accounts and all transactions in the context of accrual basis in
accordance with The International Public Sector Accounting Standards.
Besides the change of cash basis for accrual, the other important change is an
obligation to prepare consolidated financial statements for the all subjects of state and
local governments, which have established own budged organization, contributory
organization or held shares in private companies.
Generally, the subjects of the public sector (government entities) in
conditions of the Slovak Republic are legal persons registered in the register of
organization led by the Statistical Office of the Slovak Republic and placed in the
public administration in accordance with a uniform methodology of the European
Union in central administration, local government, social insurance, and health
insurance funds.
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The reform of financial management of the public sector, which has been still
continuing, represents a major step toward full transparency of financial reporting.
The reform is not just a technical changed; it is a far-reaching change of management
structure, which is necessary for ensuring an effective control of public expenditures,
minimizing the risk of errors, and improving of the daily management of European
Union financial funds. The basic prerequisite for attaining the objectives of public
sector management reform is the existence of information that is relevant, credible,
sufficiently accurate, comparable, understandable, and available on time. The source
of such information is accounting.
Accounting reform in the public sector is mostly reflected in the method of
transfer accounting of central government and local units. In general, the term
“transfer” accordance with the new methodology represents:
- different types of transfers,
- relationship between accounting units,
- grants from other subjects of public administration,
- transfer payments from European Union budget.
Table1. Transfers, way of clearing and impact on the net income/loss
Clearing
transfers to
incomes

Net
Income/Loss

Capital
Transfers
from other
subjects

in material
and temporal
association
with costs

Capital
Transfers
from own
subjects

in material
and temporal
association
with costs

Current
Transfers
from other
subjects

in material
and temporal
association
with costs

Current
Transfers
from own
subjects

in material
and temporal
association
with
impact
expenditures
Source: authors

Mutually
agreed

do not impact

is not done

do not impact

is not done

is not done
do not impact
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is done

The relationships between accounting units can have budgetary, extrabudgetary, monetary, or non-monetary character. Grants, contributions, current
expenditures, capital expenditures, and other financial transactions are recorded as
current or capital transfers. Process of their capturing, their impact on the net
profit/loss and other facts are depicted in the Table 1. All transfers are defined also
from the fact, if they must be mutually agreed or no. The transfers that must be
mutually agreed belong: transfers for public entities with the state control, transfers
for entities with decisive state control, part of transfers within the entities of local
government. The transfers, which are not needed to be agreed mutually, belong:
transfers for other subjects and transfers for other subjects. The result of the reform
should be especially clarification of cash flows within the entities of public
administration. This fact has also positive impact on the rationalization of the use of
public finances.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
МІЖ УЧАСНИКАМИ АУДИТУ
Одною з причин, яка донедавна не привертала належної уваги
суспільства, є недостатній розвиток інформаційної взаємодії між суб’єктами
аудиту та тими особами, що відповідають за нагляд за стратегією суб’єкта
господарювання. Виправленню ситуації певною мірою сприяє запровадження
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг видання 2010 р. [1], які посилили
відповідальність аудиторів за налагодження механізму такої взаємодії. В
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зв’язку з цим дослідження проблем організації інформаційної взаємодії в
аудиторському процесі є актуальним.
Аналіз діючої практики здійснення аудиту показує, що, як правило,
відправною точкою аудиторського процесу є усне або письмове звернення
потенційного клієнта до аудитора, яке при виявленні останнім зацікавленості
оформлюється листом-пропозицією. Саме з цього часу аудитор розпочинає
активні дії стосовно певного завдання. Також слід зазначити, що аудиторський
процес не завершується наданням висновку та інформації управлінському
персоналу. Згідно МСКЯ1 аудиторська фірма має сформувати остаточний файл
протягом 60 днів після дати аудиторського звіту й в цей період аудиторський
процес не є завершеним [1, с. 70].
В сучасних умовах в зв’язку із запровадженням нової редакції МСА
з’явились нові вимоги, які значно розширюють зміст аудиторського процесу.
Перш за все це стосується впровадження в практику: на етапі предаудиту –
(п.17-19 МСА 210), (п.35 МСА 240), (п.15б, Д23 МСА 530); на етапі планування
– (МСА 315 п.11а, Д17-19), МСА 510 п. 6а, Д1-Д2); на етапі основного
дослідження – (МСА 330 п. 5, Д2-Д3), (МСА230 п.13, Д21-Д22), (МСА 200 п.4,
Д2-Д11), (МСА 600 п.46, п.49), (МСКЯ1 п. 30а). Ці зміни значною мірою
торкнулися питань налагодження інформаційної взаємодії аудитора з клієнтом
в аудиторському процесі, що в сучасних умовах потребує більш глибокого
вивчення.
Аудиторський процес можна представити не лише як послідовну зміну
стадій , але і як сукупність інформаційних процесів пошуку, збору й зберігання,
передачі, обробки, використання й захисту інформації. Аудиторський процес
пронизується інформаційними потоками. Для забезпечення належної
результативності аудиторського процесу доцільною є ідентифікація
інформаційних потоків. Зокрема авторами пропонується залежно від місця
виникнення та напрямку руху виокремити вхідні (рух інформації до аудитора)
та вихідні (рух інформації від аудитора) інформаційні потоки в аудиторському
процесі. В свою чергу в кожному з них можна виділити зовнішні (рух
інформації, яка надходить чи виходить від/до зовнішніх стосовно аудитора
учасників аудиторського процесу, а також регуляторних органів) та внутрішні
(у тому числі: горизонтальні – рух інформації між членами групи з виконання
завдання з надання впевненості; вертикальні – між керівником групи з
виконання завдання та керівництвом аудиторської фірми, між керівником групи
з виконання завдання та членами групи з виконання завдання) інформаційні
потоки. Відповідно до запропонованої класифікації зовнішній вхідний
інформаційний потік від регуляторних органів – це надходження інформації
нормативно-правового характеру. Зворотним потоком є надання аудиторською
фірмою уповноваженим органам інформації про результати аудиту.
Досягнення кінцевої мети аудиторського процесу можливе лише за умови
підготовки та надання його учасниками один одному якісної інформації та її
раціонального й своєчасного використання. Відповідно потреба взаємодії
визначається не стільки бажаннями конкретних учасників, а диктується
об’єктивними реаліями ринкової економіки. Таким чином, найбільш важливим
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об’єктом при аналізі інформації в аудиторському процесі є взаємодія учасників,
перетворення, передача та використання інформації, тобто інформаційна
взаємодія. Спираючись на розуміння сутності та значення інформаційної
взаємодії між учасниками аудиторського процесу в житті суспільства, авторами
сформульовані основні засади такої взаємодії та запропоновані деякі
рекомендації щодо їх реалізації.
Авторами зроблені висновки: в Україні відсутні належні традиції та
культура спілкування між аудитором та тими, кого наділено найвищими
повноваженнями, що часто створює загрози дотриманню аудитором
незалежності; на теперішній час відсутні формалізовані процедури, пов’язані з
відповідями на повідомлення аудитора, що підвищує витрати часу на розробку
відповідного методичного забезпечення аудиторського процесу в частині
інформаційної взаємодії з вищим управлінським персоналом; у аудитора
відсутні важелі впливу на вищий управлінський персонал, пов’язані з
відповідями. Тому при зовнішніх перевірках якості аудитору часто
пред’являються претензії щодо формального (одностороннього) підходу до
спілкування; було б доцільно при прийняття нової редакції Закону України
«Про аудиторську діяльність» сформулювати більш конкретно обов’язки та
відповідальність вищого управлінського персоналу клієнта щодо надання
відповідей на запити та повідомлення аудитора.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УКРАИНЕ
В настоящее время аудит является важной составляющей деятельности
предприятий различных форм собственности. Это обусловлено, прежде всего,
тем, что в условиях функционирования деятельности предприятие, в лице его
собственников, и государство, в лице налоговой администрации,
заинтересованы в обеспечении правильной и достоверной информации
относительно ведения хозяйственной деятельности. Аудит - проверка данных
бухгалтерского учета и показателей финансовой отчетности субъекта ведения
хозяйства с целью высказывания независимого мнения аудитора о ее
достоверности во всех существенных аспектах и соответствии требованиям
законов Украины, положений (стандартов) бухгалтерского учета или других
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правил (внутренних положений субъектов ведения хозяйства) согласно
требованиям пользователей [1].
В
условиях
сложившегося
финансово-экономического
спада,
необходимость и перспективы развития отечественного аудита очень велики.
Это связано в первую очередь с тем, что украинские компании все больше
нуждаются в объективной аудиторской оценке своей деятельности и
подтверждении финансовой отчетности в целях привлечения инвесторов и
кредиторов. Значительный вклад в разработку теоретических основ и
методологических подходов к решению проблем аудита и аудиторской
деятельности в Украине внесли ведущие ученые: Н. Дорош, В. Сопко, Ф.
Бутинец, А. Кузьминский, Н. Дорош, Г. Давидов, Б. Усач, І. Пилипенко и
другие. Несмотря на усилия отечественных теоретиков и практиков, остается
еще много проблем нуждающихся во внимании и решении. Ситуация,
сложившаяся в Украине, требует решения ряда проблем, имеющих место в
профессиональной деятельности аудиторов, аудиторских фирм и делают
невозможным успешное развитие аудита.
К основным проблемам относят: разработку и внедрение экономического
механизма регулирования аудита, который включает в себя большие штрафные
санкции за некачественные аудиторские проверки, страхования аудиторской
ответственности, развитие цивилизованной конкуренции на рынке аудиторских
услуг; отсутствие достаточного законодательного фундамента и опыта
судебного разбирательства исков относительно аудиторов (аудиторских фирм),
методики оценки размеров убытка пользователей от некачественного аудита
[2]. Весомой проблемой является стоимость аудиторских услуг, отличия в
работе
украинских
и
международных
аудиторов,
отсутствие
специализированного программного обеспечения, коррумпированность (в
рейтинге Transparency International Украина занимает 83 место из 100),
невысокий профессиональный уровень некоторых аудиторов.
Контроль за профессией аудитора в Украине требует реформирования.
Реформирование наиболее целесообразно проводить в направлении
перестройки отечественной системы контроля аналогично смешанно модели
контроля применяемой в Германии и предусматривающей что общественная
организация аудиторов (WPK), осуществляет надзор за профессией, однако ее
контролирует независимый государственный орган (АПАК). Финансирование
работы этой структуры, в украинских реалиях,
авторы предлагают
осуществлять путем отчислений из прибыли аудиторов на счет независимого
государственного органа (как АПАК в Германии) [3]. Важным моментом
является то, чтобы эти отчисления отвечали реальным потребностям
независимой контролирующей системы.
Следующим действием по оптимизации аудита и аудиторской
деятельности должны стать изменения, касающиеся профессиональной
подготовки аудиторов. Сегодня аудитору необходимы знания не только
экономические и финансовые, ему приходится сталкиваться с юридическими
вопросами, иметь представление о бизнес-процессах, владеть коммуникативной
компетентностью) [4]. Решение этой проблемы возможно при введении
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обязательных аудиторских курсов для тех претендентов, на звание
сертифицированных аудиторов которые не имеют аудиторского образования.
Требует решение и проблема отсутствия у отечественных аудиторов
специализированного программного обеспечения так, например четыре
крупнейшие международные аудиторские компании (большая четверка)
пользуются специальными аудиторскими программами, позволяющими сделать
статистическую выборку, у украинских аудиторов таких программ пока нет.
Так как ни одна аудиторская фирма Украины в силу больших затрат на
разработку и внедрение подобных программ не может себе этого позволить,
данная обязанность должна возлагаться на государство.
Аудит является одним из ключевых инструментов рыночной экономики,
который позволяет реализовать право на получение достоверной информации о
деятельности
хозяйствующих
субъектов
всем
заинтересованным
пользователям. Являясь не просто предпринимательской деятельностью, но и
общественно значимой профессией, аудит должен быть ориентирован на
интересы неограниченного круга пользователей, которые на основе результатов
проверки могут получить разумные гарантии в отношении финансовой
информации для принятия экономических решений.
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ЛІСОВІ РЕСУРСИ ЯК АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА
На сучасному етапі розвитку економічних відносин лісове господарство
України перебуває в кризовому стані, оскільки протягом ХХ століття відбувалося
неконтрольоване використання сировинних ресурсів лісу, що призвело до
зменшення лісистості території України та екологічних катастроф, що відбулися в
2001, 2008 роках. У зв’язку з важливим значенням лісових ресурсів для економіки
та навколишнього середовища необхідно переглянути концептуальний підхід до
методичного забезпечення їх облікового відображення.
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До невирішених питань відноситься визнання лісових ресурсів активами,
оскільки на сьогоднішній день об’єктами бухгалтерського обліку є тільки зрубана
деревини, яка є джерелом прибутку. Відповідно до Закону України “Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” [1] та П(С)БО 1 “Загальні
вимоги до фінансової звітності” [3], активи трактується як ресурси, що
контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як
очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому. Отже,
враховуючи критерії визнання активів, що встановлені в П(С)БО 1, зокрема поперше, контрольованість ресурсів суб’єктом господарювання; по-друге, можливість
отримання економічних вигід від використання активу в майбутньому, по-третє,
можливість достовірно визначити вартість таких активів.
Основною умов відображення лісових ресурсів у бухгалтерському обліку є
наявність контролю за ресурсами. Лісовим кодексом України передбачено, що ліси
є національним багатством країни, тобто на правах власності належать
українському народу. Проте, від імені народу права власника на ліси мають органи
державної влади та органи місцевого самоврядування, які здійснюють контроль за
збереженням, використання та відтворенням лісових ресурсів. Ліси можуть
перебувати в державній, комунальній та приватній власності. Суб’єктами права
власності на ліси є держава, територіальні громади, громадяни та юридичні особи.
Не можуть виступати суб’єктами права власності на ліси в Україні іноземні
громадяни, особи без громадянства та іноземні юридичні особи. Навіть у разі
отримання лісів у спадщину закон покладає на цих суб’єктів обов’язок щодо їх
відчуження протягом одного року [2]. Основна частина лісових ресурсів перебуває
в державній власності, тобто державні лісогосподарські підприємства відповідають
за збереження, раціональне використання і відтворення лісових ресурсів.
Другою умовою визнання лісових ресурсів активами є можливість отримання
економічних вигід від їх використання. Вигоди від використання лісових активів
можна отримати у вигляді продукції деревного та недеревного походження
(лікарські рослини, гриби, ягоди) та додаткових активів (саджанці, сіянці). Крім
того, важко оцінити вигоди від виконання лісами захисних, соціальних та інших
функцій, оскільки лісові ресурси виконують важливе екологічне значення, адже
виробляють близько 60 % кисню, а також нейтралізують шкідливі викиди в
атмосферу, поглинають окис вуглецю, збагачують повітря фітонцидами.
Вважаємо, що лісові ресурси суб’єктів господарювання відповідають
визначенню активів як ресурсів, контрольованих підприємством у результаті
минулих подій, і є активами, що надаються підприємству у власність або в
оренду. Крім того, лісові ресурси виступають специфічним видом біологічних
активів, адже мають природне походження та відповідають основному
критерію віднесення до останніх – здатність до біологічної трансформації, що
передбачає процеси росту, дегенерації та відтворення, які призводять до
якісних та кількісних змін лісу. Виокремлено основні критерії визнання лісових
ресурсів активами (рис. 1).
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Рис. 1. Характерні ознаки лісових ресурсів як активу
Отже, лісові ресурси є однією з складових національного багатства
України, яка повинна бути відображена в бухгалтерському обліку при
виконанні наступних умов: підприємству перейшли ризики й вигоди, пов’язані
з правом власності на лісову ділянку, вартість лісових насаджень може бути
достовірно визначена та існує ймовірність отримання у майбутньому
економічних вигід від використання таких ресурсів. Врахування лісових
ресурсів в складі біологічних активів підприємства дозволить зменшити
антропогенних вплив та надасть інформацію про реальний стан таких ресурсів.
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СУЧАСНА ТРАКТОВКА ДЕФЕНІЦИЇ “МАЛИЙ БІЗНЕС” ЯК
ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ
У суспільній свідомості, що формується під впливом засобів масової
інформації дефініції “малий бізнес” та “мале підприємство” є тотожними. Чи це
є насправді з точки зору економічної науки і присвячене дане дослідження.
Термінологія в ідеальному вигляді повинні бути однозначними,
систематичними, стилістично нейтральними. В сучасній науці існує прагнення
185

до семантичної уніфікації системи термінів однієї і той самої науки в різних
мовах, та використанню інтернаціоналізмів в термінології.
Виділяють наступні ознаки терміну:
 стилістична нейтральність
 точність і незалежність від контексту
 тенденція до однозначності у межах певної системи
 наявність визначення
 змістовність.
Термін “малий бізнес” з’явився в нормативній літературі із
затвердженням Міністерством фінансів Положення про спрощену форму
бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва [1] у 1998 році и мав
на увазі підприємства, які відповідали певному переліку умов та вимог серед
яких перш за все можна виділити відношення до малих підприємств. Це
положення втратило чинність у 2003 році. Тому можна сказати що було
скасовано єдиний нормативний документ в якому давалась дефініція “Малий
бізнес”.
Виходячи з вимог нормативного документу [1] підприємство «малого
бізнесу» це суб’єкт малого підприємництва, юридична особа, «яка самостійно
обрала спосіб оподаткування доходів за єдиним податком».
Разом з тим в Україні ще з 1991 року має застосування термін “мале
підприємство” який висував ті самі вимоги до його застосування, окрім одного
моменту — бути платником єдиного податку.
Спрощена система оподаткування може стосуватися лише малого
підприємництва, а згідно зі ст. 55 Господарського кодексу [2] суб’єктами
малого підприємництва є фізичні особи, та юридичні особи – суб’єкти
господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у
яких середня кількість працівників за звітний період не перевищує 50 осіб та
річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10
мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку
України.
Таким чином, мале підприємництво має два обмеження – за обсягом
доходу та кількістю працівників. І введення показників обсягу доходу
Податковим кодексом перетворює малий бізнес на не зовсім малий.[3]
З прийняттям Податкового кодексу, у поняття “платник єдиного податку”
були внесені зміни, які призвели до неузгодженості нормативної бази.
Згідно із трактовки Кабінету міністрів від 16.01.2013 р. №29 малім
підприємством буде вважатись підприємство, що відповідає вимогам статті
154.6 податкового кодексу. Ця стаття висуває вимоги до платників податку на
прибуток, визначає обмеження щодо чисельності працівників до 20 осіб, обсягу
доходів до 3-х мільйонів грн., та видів діяльності.
Таким чином дефіндент “малий бізнес” повністю виходить із вжитку в
нормативній базі, і заміщується комбінацією дефіндентів “Мале підприємство,
платник єдиного податку” та “мале підприємство, платник податку на
прибуток”.
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Звідси будуть формуватись особливості облікової політики та
особливості аудиторських процедур при проведенні аудиту таких підприємств.
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1. Положення про спрощену форму бухгалтерського обліку суб'єктів малого
підприємництва затверджено Наказом Міністерства фінансів України 30 вересня 1998
р. N 196 http://zakon4.rada.gov.ua
2. Господарський кодекс України 16.01.2003 №436-VI із змінами та доповненнями
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доповненнями http://zakon4.rada.gov.ua
4. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕФІЦИТОМ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
В УКРАЇНІ
Державні фінанси є однією з найбільш важливих і складних економічних
категорій. Масштабним державним запозиченням сприяє глобалізація та
інтернаціоналізація світогосподарських зв’язків. Разом з тим, успішний
соціально-економічний розвиток у таких умовах вимагає зниження ризиків
економічної діяльності, а також формування довіри до політики національних
урядів. Звідси – посилена увага до питань управління бюджетними дефіцитами,
яким сьогодні надається вагоме значення, особливо в умовах глобальної кризи.
Бюджетний дефіцит, як правило, виникає внаслідок незбалансованості
бюджету, тобто нестачі бюджетних коштів порівняно з потребою в них для
фінансування необхідного обсягу державних витрат [2,c.58].
Проблема подолання дефіциту бюджету в Україні є однієї з найбільше
важливих і спірних фінансових проблем. При її обговоренні нерідко
розглядають досвід закордонних країн, економіка яких функціонує нормально і
при 5-процентному, і при 10-процентному рівнях бюджетного дефіциту
стосовно валового внутрішнього продукту. За своєю природою бюджетний
дефіцит, як і будь-яка інша економічна категорія, має конкретний інтервал дії,
що визначається, з одного боку, законами зростання вартості (капіталу), з
другого − законами інфляції. Якщо бюджетний дефіцит тяжіє до законів
зростання вартості, він об’єктивно набирає активної економічної форми, якщо
ж до законів інфляції − то пасивної. Мета регулювання бюджетного дефіциту в
тому й полягає, щоб за умов готівково-грошового потенціалу за допомогою
фінансового маневру активною і пасивною формами бюджетного дефіциту
ефективно адаптуватися до тенденції зростання граничних суспільних витрат
виробництва. Водночас це означає і стимулювання розвитку продуктивних сил
країни. Оволодіння такою політикою дає змогу суспільству залежно від рівня
економічного розвитку і потенціалу грошового господарства знаходити
прийнятний розмір дефіциту бюджету [5, c.93]. Дефіцит свого бюджету
держава покриває за рахунок позики – випуску державних боргових
зобов’язань. Інший шлях покриття дефіцитного бюджету – емісія небезпечних
кредитних грошей, що веде до значного стрибка інфляції.
Які ж методи покриття дефіциту державного бюджету можна
запропонувати – це стимулювання припливу коштів у бюджетний фонд та
сприяння скороченню державних витрат, конверсія, перехід від фінансування
до кредитування, ліквідація дотацій стрибковим підприємствам, зниження
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витрат на управління державою, зміна системи оподаткування, підвищення ролі
місцевих бюджетів. При виникненні бюджетного дефіциту уряд повинен або
додатково друкувати гроші, або позичати в населення. Нагромаджені позичкові
суми називають державним боргом. Проблеми, які пов’язані із державним
боргом:
 виплати процентів по державному боргу збільшують нерівність у
доходах;
 вимагають підвищення боргів, які підривають дію економічних стимулів;
 виплати проценту або основної суми боргу іноземцям викликають
переведення частини національного продукту за кордон;
 запозичення урядом на ринку капіталів для рефінансування боргу або
сплати процентів можуть збільшити ставки процента і витиснути
приватне інвестиційне фінансування.
При розробці стратегії боротьби з бюджетним дефіцитом пропонується
керуватися наступним:
- в жодному разі не використовувати мниме його усунення шляхом чисто
математичних операцій, тому що в цьому випадку замість «лікування»
економіки її хвороба переходить у приховані форми, боротися з якими набагато
важче. Так, наприклад, «нинішній бездефіцитний», бюджет України зводиться
на так названій касовій основі. Це значить, що якщо бюджетом передбачено
одержати 363,084 млн. грн. доходів, то і витрати будуть відбуватися винятково
в межах засобів, що надійшли. Проте це абсолютно не виходить, що
бездефіцитність касова перетворюється в бездефіцитність реальну, коли усі
видатки відповідають реальному споживанню бюджетних секторів»;
- для покриття бюджетного дефіциту можуть використовуватися
різноманітні форми державного кредиту. Робота друкарського верстата, що
призводить до емісії, повинна розцінюватися як міра, що грубо порушує закони
грошового обігу, а тому неприпустима. Дефіцит може покриватися тільки на
позиковій основі шляхом розміщення на фінансовому ринку державних цінних
паперів;
- для подолання бюджетного дефіциту необхідно «лікування» самої
економіки, тому що без забезпечення динамізму в її розвитку і реально
відчутної ефективності неможливо домогтися фінансової стійкості країни, які б
прогресивні міри не застосовувалися при цьому.
Наслідком реальної незбалансованості бюджету стали: бюджетні
взаємозаліки, система бюджетного планування і безліч інших факторів. Але
розробка і послідовна реалізація мір, спрямованих на збільшення прибутків
бюджету і скорочення його видатків, регулювання бюджетного дефіциту,
цілеспрямоване керування його розміром у сукупності з іншими економічними
антикризовими мірами, будуть сприяти її поверненню на шлях соціальноекономічного розвитку і процвітання, а особливо це важливо в умовах
глобальної кризи.
Література
1. Бюджетний кодекс України. www.rada.gov.ua.
189

2. Базилевич В.Д. Державні фінанси.-К.:Атіка.-2004.-с.64.
3. Дяконова І.І. «Бюджетний дефіцит та методи його оптимізації».
4. Радіонова І. Макроекономічні чинники дефіциту бюджету в Україні// Економіка
України. № 9. – c.15 – 23.
5. Редіна Н.І., Гордєєва Л.П. «Дефіцит бюджету й основні шляхи його подолання в
Україні»// Фінанси України. №5.-с. 93.

190

СЕКЦІЯ 7. Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності
Дронь Є.В.
к.е.н.
Чернівецький торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
КРИЗОВІ СИТУАЦІЇ В СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ РЕГІОНУ, ЯК
СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Структурні зміни, які відбувалися в економічній системі України за весь
час існування незалежної держави, несли в собі високий рівень небезпеки та
ризику. Економіка України характеризується високим рівнем відкритості [2,
с.60]. Отже, державу не оминули негативні прояви глобальної кризи.
Накладання несприятливих факторів породили унікальну комбінацію чинників,
протидіяти яким можна тільки опираючись на ґрунтовний аналіз ресурсних
передумов та продуману стратегію державного забезпечення економічної
безпеки.
Дослідження регіональних тенденцій ринку праці має важливе значення.
Адже розвиток економічної системи, ефективність функціонування підприємств
та організацій регіону прямо залежить від рівня розвитку трудового ресурсу,
його якісних та кількісних характеристик.
Економічна система краю знаходиться в кризовому стані, який
викликаний низкою суб’єктивних та об’єктивних факторів. Розвиток кризи на
глобальному рівні здійснює вплив на більшість видів економічної діяльності.
Підприємства та організацій регіону змушені працювати в несприятливих для
себе умовах. Одним з факторів, які сприяють становленню та розвитку
економічних суб’єктів, є якісно сформований та
достатньо розвинений
трудовий ресурс регіону.
Яскраво виражені деструктивні процеси в сфері зайнятості, негативні
тенденцій розвитку регіонального ринку праці не впливають позитивно на
формування трудового потенціалу території. Нереалізованість економічно
активного населення несе в собі пряму загрозу стану економіки та соціальній
сфері регіону, і як наслідок, економічній безпеці.
Ключовими показниками, що характеризують міру розвитку кризи є
показники зайнятості населення. Беручи дані офіційної статистики та
розглядаючи групу показників, які в тій чи іншій мірі характеризують даний
напрямок дослідження, можна констатувати зниження чисельності безробітного
населення (за методологією МОП) в період з 2000 по 2012 роки на 9,1 в.п. В
означений
період
відбулося
зниження
чисельності
безробітного
економічноактивного населення працездатного віку, яке зареєстроване у
державній службі зайнятості на 3,6 в.п. Також за цей час впало навантаження
незайнятого населення на одне вільне робоче місце з 56 особи до 15 осіб на одну
вакантну посаду заявлену підприємствами та організаціями краю. Відбувається
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зростання як номінальної, так і реальної заробітної плати. Проте скоротилася
середньооблікова кількість штатних працівників. Насамперед, варто зазначити,
що не дивлячись на певні позитивні дані, ситуація в сфері зайнятості в регіоні
залишається складною.
Високий рівень тінізації економіки та недосконалість системи збору та
аналізу статистичної інформації значно знижують результативність дослідження
та викривлюють інформаційну базу, на основі якої приймається управлінське
рішення.
Для комплексного аналізу ситуації необхідно оцінити рівень розвитку
тіньового сектору економіки, рівень тіньової зайнятості та рівень реальних
доходів населення. Очевидно, складність аналізу підсилюється присутністю в
якості фактора впливу зовнішньої трудової міграції. Міграційні процеси є
закономірним явищем в економічних системах відкритого типу [3, с.83]. Вони
можуть мати як позитивні так і негативні наслідки, залежно від типу міграційної
політики держави. Тому для забезпечення належного рівня економічної безпеки
регіону, необхідно враховувати можливі тенденцій пр и формуванні відповідної
законодавчої бази.
Література
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3. Дронь Є.В. Трудова міграція в Україна: соціально-економічні наслідки / Є.В. Дронь //
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Литвин Н.А.
аспірант кафедри фінансів підприємств
ДВНЗ Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана
АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМСТВА
Під фінансово-економічною безпекою розглядають такий стан соціальнотехнічної системи підприємства, котрий дає змогу уникнути зовнішніх загроз і
протистояти внутрішнім чинникам дезорганізації за допомогою наявних
ресурсів, підприємницьких здібностей менеджерів, а також структурної
організації та зв'язків менеджменту [3, с.142].
Як і будь-яке управління, управління фінансово-економічною безпекою
має здійснюватися за певними правилами, тобто принципами, та на основі
відповідних методів управління. І.П. Мойсеєнко вважає, що організаційна
структура управління фінансово-економічною безпекою підприємства повинна
відповідати наступним принципам:
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1) адаптивність (здатність пристосовуватися до змін у зовнішньому
середовищі);
2) гнучкість, динамізм (здатність швидко реагувати на зміни чинників
зовнішнього середовища);
3) адекватність
(постійна
відповідність
організаційної
структури
параметрам керованої системи);
4) спеціалізація (функціональна замкнутість структурних підрозділів,
обмеження та конкретизація сфери діяльності кожної керуючої ланки);
5) оптимальність (налагодження раціональних зв’язків між рівнями та
ланками управління);
6) оперативність (недопущення незворотніх змін у керованій системі за час
прийняття рішення);
7) надійність (гарантованість достовірності передавання інформації);
8) економічність (відповідність витрат на утримання органів управління
можливостям організації);
9) простота (легкість розуміння та пристосування до даної форми
управління та участі у реалізації мети організації) [2, с.76].
Реалізація принципів системи безпеки дає змогу забезпечити виконання
мети її організації й реалізацію поставлених завдань.
З іншої сторони, Л.С. Мартюшева у своїх працях з проблем фінансової
безпеки підприємств визначає систему базових принципів, які подані в таблиці
1 [1, с.12].
Таблиця 1
Базові принципи організації фінансової безпеки діяльності підприємств
Зміст принципів
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Виявлення та оцінка впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища та їх
синергетичного ефекту
Визначення та обгрунтування системи індикативних показників, які вказують на загрози
діяльності та розвитку підприємства
Чітке визначення об’єктів (структурних підрозділів, фінансових складових, тощо) та
класифікації загроз, які частково чи суттєво вливають на їх надійність та фінансову стійкість
підприємства в цілому
Оперативна зміна організаційної системи управління підприємством
Урахування ситуаційності появи загроз та створення власного банку можливих загроз в
розрізі їх об’єктів та банку можливих варіантів заходів по їх усуненню
Забезпечення міждисциплінарного підходу до виявлення та усунення загроз, який включає
аспекти правового, фінансово-економічного, інформаційного, соціально-психологічного
характеру. Тощо
Дотримання політики стратегічної послідовності при впровадженні інвестиційноінноваційних програм, яка повинна враховувати як власне адаптивні чи агресивні наміри
самого підприємства, так і дзеркальну поведінку контрагентів
Постійне інформування та навчання фахівців фінансово-економічних підрозділів
підприємства, щодо методичних особливостей фінансових інновацій, правових проблем та
організаційних заходів по їх впровадженню.
Формування дієвого механізму фінансової захищеності підприємства, який ґрунтується на
засадах системності, комплексності, об’єктивності, послідовності, динамічності,
оптимальності, конструктивності.
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Розглянувши різні підходи до визначення і класифікації принципів
забезпечення фінансової безпеки підприємства потрібно відмітити, що
більшість із них так чи інакше перетинаються у різних науковців, що є
закономірним явищем, так як загальні принципи забезпечення ФБП повинні
бути універсальними для різних суб’єктів господарювання усіх форм власності.
Звичайно, для кожного будуть також свої принципи і завдання, але в такому
випадку вони будуть набувати специфікації залежно від типу підприємства, а
також від завдань, які стоять перед ним.
Ми погоджуємось із думками більшості вчених і хочемо крім
досліджуваних принципів запропонувати ще 2 нових.
Принцип оцінюваності означає, що результати забезпечення фінансової
безпеки на підприємстві повинні бути відповідно оцінені, дана їм
характеристика, як вони спрацювали.
А принцип інноваційності полягає у постійному вдосконаленні механізму
забезпечення фінансової безпеки на підприємстві, при потребі його заміні з
урахуванням усіх інновацій у цій сфері, розроблених новинок, які враховують
сучасну ситуацію і виклики для підприємства.
Відсутність серед науковців однозначного визначення системи принципів
організації фінансової безпеки діяльності підприємств вимагає подальших
теоретико-методологічних та практичних досліджень цих процесів.
Література
1.
2.
3.

Мартюшева Л.С. Принципи організації фінансової безпеки підприємства
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vcpi/TPtEV/2011_8/stati/8_2011_3.pdf
Мойсеєнко І.П., Марченко О.М. Управління фінансово-економічною безпекою
підприємства: навч. посібник. – Львів, 2011. – 380 с.
Мойсеєнко І.П., Шолок О.О. Механізм управління фінансово-економічною безпекою
підприємства / І.П. Мойсеєнко, О.О. Шолок // Науковий вісник НЛТУ України. –
2011. – Вип. 21.2. – с. 141-146.

Поскрипко Ю.А.
старший викладач
Університет економіки та права «КРОК», м. Київ
ФУНКЦІОНУВАННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ МАРКЕТУЮЧИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ
В умовах глобальної кризи та зростаючої зовнішньої ринкової
конкуренції, перед маркетинговими підприємствами постає завдання
постійного вдосконалення внутрішньої сторони, в першу чергу – оптимізації
управління персоналом [1, с.3], зокрема формування кадрової безпеки та її
імплементації в систему управління персоналом з метою забезпечення
стабільної економічної стійкості підприємств.
Дефініції. При аналізі ринкової діяльності фармацевтичних компаній
використовуються поняття «маркетуюча організація» і «корпорація». У
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першому випадку йдеться про компанії, які реалізують комплекс маркетингу
групи продуктів одного або кількох виробників, у другому – про сукупність
маркетуючих організацій або продуктів, об'єднаних глобальним власником.
Кадрова безпека – складова економічної безпеки підприємства, яка є
кількісно-якісною характеристикою стану захищеності підприємства від
внутрішніх та зовнішніх загроз і ризиків, пов'язаних із персоналом [2, с.3].
В той же час, рівень розвитку окремих функцій кадрового управління
маркетуючих організацій залишається невисоким. Так, за нашими даними
(оцінка за 5-бальною шкалою), формування кадрової стратегії оцінюється лише
в 3,1 бали, розвиток кадрового потенціалу організації – 2,5 бали, розробка
програм стимулювання персоналу – 4,2 бали, оцінка та атестація персоналу –
3,5 бали, формування корпоративної культури – 1,8 бали, організація підбору
персоналу – 4,9 бали, кадрова безпека організації – 2,4 бали (середня оцінка
рівня стану кадрового управління – 3,2 бали).
Важливим аспектом аналізу кадрової безпеки є виявлення пріоритетних
чинників, які спонукають керівництво ініціювати розробку та впровадження
системи кадрової безпеки (або її окремих елементів). До них відносяться (в
порядку зниження важливості): протиправні дії із боку персоналу по
відношенню до компанії (в тому числі деліктні ризики), реалізація
менеджментом власних економічних інтересів за рахунок (та на шкоду)
компанії, конфлікти інтересів серед окремих груп працівників (найбільш
характерні конфлікти між підрозділами маркетингу та продажів),
переманювання кращих менеджерів конкурентами, втрата працівниками
мотивації, зниження ефективності праці (в т.ч. синдроми «менеджера» та
«вигоряння»), втрата лояльності, зниження задоволеності працівників,
зростання плинності та зниження стабільності кадрів, напружені відносини
через психологічну несумісність працівників, низький рівень кадрового
потенціалу, недостатній для досягнення стратегічних цілей організації, суттєві
помилки при наймі працівників, які не відповідають рівню посади, намагання
випередити конкурентів за рахунок нарощування кадрової переваги.
За нашими даними, для більшості маркетуючих організацій характерний
реактивний (рефлексивний) підхід до функціонування кадрової безпеки.
Сутність даного підходу зводиться до відповідної реакції організації на щойно
виниклі проблеми у сфері управління персоналом, які становлять певну загрозу
економічній безпеці підприємств.
Більш прогресивним є проактивний (превентивний) підхід до формування
та функціонування кадрової безпеки в управлінні персоналом, як ключової
підсистеми економічної безпеки підприємств, згідно із яким її функціонування
а прагненням
повинне бути не реакцією на проблеми, що виникли,
передбачити та уникнути можливих антропогенних ризиків та загроз, які могли
б виникнути у підприємства в майбутньому.
Таким чином, проактивний підхід до формування та функціонування
кадрової безпеки, завчасна ідентифікація та нейтралізація внутрішніх
антропогенних ризиків, є одним із ключових чинників забезпечення
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економічної безпеки маркетуючих організацій, особливо в умовах жорсткої
ринкової конкуренції.
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ВИТРАТИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Система економічної безпеки кожного підприємства є індивідуальною, її
повнота і дієвість залежать від чинної в державі законодавчої бази, від обсягу
матеріально-технічних і фінансових ресурсів, виділених керівниками
підприємств, від розуміння кожним з працівників важливості гарантування
безпеки бізнесу, а також від досвіду роботи керівників служб безпеки
підприємств.
Головною метою забезпечення економічної безпеки підприємства є
досягнення максимальної стабільності його функціонування, а також створення
основи для подальшого зростання його економіки навіть за наявності
об’єктивних та суб’єктивних факторів, що несуть загрози. В умовах
непередбачуваної цінової кон’юнктури це особливо актуально.
Управління виробничими витратами в системі економічної безпеки
підприємства – це об’єктивно зумовлена послідовність дій із забезпечення
економічної безпеки формування виробничих витрат підприємства. До
основних його елементів слід віднести: процес формування виробничих витрат,
визначення потреб, можливостей та засобів, а також організаційногосподарський механізм, формулювання цілей та задач забезпечення безпеки.
Забезпечення економічної безпеки підприємства потребує витрат, які за
своєю суттю є різними. Величина як трансформаційних, так і трансакційних
витрат суттєво впливає на ефективність діяльності підприємства, що є одним з
критеріїв забезпечення економічної безпеки підприємства.
Найважливішою передумовою забезпечення економічної безпеки
підприємства є оптимізація витрат підприємства. Зазвичай оптимізацію
трактують як процес вибору найкращого варіанту із можливих. Планування
дозволяє встановити найвигідніші співвідношення між трансформаційними та
трансакційними витратами, тобто оптимізувати витрати підприємства, а також
попередити й знизити негативний вплив зовнішнього середовища на
економічну безпеку підприємства [2].
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Таким чином, планування витрат в забезпеченні економічної безпеки
підприємства перебуває в площині оптимізації витрат підприємства.
В даний час на вітчизняних підприємствах основним методом складання
плану витрат є кошторисний, а методами розрахунку планових показників –
нормативний та екстраполяції [1]. Використання зазначених методів
планування витрат дає можливість лише визначити плановий фінансовий
результат, сформувати ціни на продукцію підприємства та скласти зведені
показники витрат на виробництво та реалізацію продукції в цілому по
підприємству.
Планувати співвідношення різних видів взаємозалежних витрат, у тому
числі співвідношення трансформаційних і трансакційних витрат, доцільніше
при використанні оптимізаційних методів планування [3].
До теперішнього часу на вітчизняних підприємствах застосовувався лише
однокритеріальний підхід до вирішення планових завдань. Проте
однокритеріальний підхід виправданий лише тоді, коли показник, прийнятий за
критерій, є вирішальним, тобто абсолютно домінуючим, а неточність
початкових даних, які використовуються в розрахунках, є досить малою. Тим
часом в реальних ринкових умовах промислового виробництва таких
показників немає [3].
Виходячи з того, що забезпечення економічної безпеки підприємства
передбачає досягнення підприємством одночасно декількох цілей діяльності,
які підприємство включає до системи цілей як критерії ефективності, то
основним має бути визнаний багатокритеріальний підхід до вирішення
оптимізаційних планових завдань. Провідною ідеєю такого підходу є те, що
якість отриманого плану з будь-якого оптимізаційного завдання не можна
адекватно і повно оцінити за допомогою лише одного критерію. Необхідне
використання певної сукупності найважливіших показників, на які має бути
покладена роль критеріїв оптимальності.
Отже, при побудові оптимального плану витрат підприємства слід
враховувати декілька критеріїв. Раціональне співвідношення трансформаційних
і трансакційних витрат не може бути єдиним критерієм, що характеризує
результативність діяльності підприємства, так само як і будь-який інший [3].
Оцінка трансакційних витрат є важливою потребою для виконання різних
функцій управління, в тому числі управління витратами та забезпечення
економічної безпеки підприємства.
Планувати співвідношення різних видів взаємозалежних витрат, у тому
числі співвідношення трансформаційних і трансакційних витрат, прийнятніше
при використанні оптимізаційних методів планування; виходячи з того, що
критерієм забезпечення економічної безпеки підприємства є досягнення
підприємством одночасно декількох цілей діяльності, кожній з яких притаманні
відповідні різновиди ефективності, при побудові оптимального плану витрат
основним має бути визнаний багатокритеріальний підхід.
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СЕКЦІЯ 8. Математичні методи в економіці
Никифорова О. В.
к. э. н., доцент кафедры экономической кибернетики
Харьковский национальный экономический университет
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МИНИМУМА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА
ИЗМЕНЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
Вопросы поддержки достигнутого уровня и дальнейшего роста
благосостояния населения Украины особенно актуальны в современных
условиях нестабильности и трансформаций, характерных для экономики
страны и связанных с влиянием мирового экономического кризиса.
Государственные социальные гарантии, такие например, как
минимальный законодательно установленный размер оплаты труда –
минимальная заработная плата, призваны регулировать уровень и условия
жизни населения, обеспечивать достойное существование наименее
защищенных слоев населения, стимулировать рост реальных доходов в стране.
Логичной
выглядит
гипотеза,
что
изменение
минимальной
гарантированной оплаты труда работающих положительно влияет на средний
уровень заработных плат в стране. Эмпирическую проверку данной гипотезы
осуществим на основе аппарата корреляционно-регрессионного анализа на
помесячных данных по Украине за 2002-2012 гг.
На рис. 1. приведена динамика показателей минимальной и средней
заработной платы в Украине (по данным [1, 2]).
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Рис. 1. Динамика средней и минимальной заработной платы в Украине,
2002-2012 гг. помесячно
Как показал предварительный анализ рядов данных, динамика и средней,
и минимальной заработной платы содержит явно выраженные временные
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тренды, а также повторяющиеся сезонные колебания (цикл сезонности – 12
месяцев для средней заработной платы, квартальные изменения для
минимальной).
При наличии временных трендов в динамике изменения обоих
показателей, корреляция между ними может быть в большей части обоснована
не взаимным влиянием, но лишь параллельным развитием показателей во
времени (рис. 2).
Действительно, рассчитанное значение коэффициента корреляции между
рядами данных средней и минимальной заработной платы составляет r= 0,98.
Однако после исключения трендов из обоих рядов данных корреляция остатков
(необъясненной трендами части рядов данных) составляет r= -0,2756 (при этом
показатель значим по критерию Стьюдента с вероятностью 0,98%).
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Рис. 2. Корреляционное поле показателей средней и минимальной зарплаты
Таким образом, связь между минимальной заработной платой и средней
заработной платой:
- не является тесной (коэффициент корреляции < 0,5);
- статистически значима (показатель минимальной заработной платы
вносит существенный вклад в объяснение средней зарплаты);
- является обратной (знак коэффициента корреляции указывает на
направление связи между показателями), т.е. рост минимальной заработной
платы негативно отражается на динамике средней зарплаты.
Гипотеза, положенная в основу исследования, о положительном влиянии
минимальных гарантий на доходы населения, выраженные в средней оплате
труда, эмпирически опровергнута.
Дадим интерпретацию полученным результатам. Рост минимальной
заработной платы увеличивает доходы наименее оплачиваемой части
населения, однако, в краткосрочном периоде, это происходит не за счет общего
увеличения совокупного фонда оплаты труда каждого субъекта хозяйствования
(его просто неоткуда взять), но за счет снижения доли доходов более
высокооплачиваемых специалистов, возможно даже снижения численности
работников. Это ведет к стиранию границы между более квалифицированным и
менее квалифицированным трудом. Кроме того, от такой ситуации страдает в
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основном средний класс, поскольку представители верхних децилей оплаты
труда свои заработные платы урезают в последнюю очередь.
В целом вопросы формирования и распределения фонда оплаты труда
являются для Украины достаточно сложными и требуют дальнейших
исследований.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ
В сучасних економічних умовах набула особливої актуальності проблема
оптимізації операційної діяльності банків. В умовах світової фінансової кризи
та існуючих дисбалансів в сучасній банківській системі України, стають ще
більш актуальними проблеми ефективного скорочення операційних витрат,
оптимізації банківських бізнес-процесів та підвищення прибутковості
банківських операцій.
В більшості наявних на сьогоднішній день досліджень ефективність
банків визначається через застосування концепції оптимізації випуску,
прибутку або витрат за умови наявного обсягу ресурсів. Для визначення
випуску банку адаптується мікроекономічна теорія виробництва, згідно з якою
банки є фірмами, що використовують капітал та працю для виробництва різних
видів депозитів та кредитів. Зокрема, одним з найбільш поширених підходів є
аналіз межі виробничих можливостей (англ., frontier efficiency analysis), що
дозволяє оцінити ефективність фірми порівняно з «найкращими практиками»
ведення бізнесу у відповідній галузі та кількісно виміряти X-ефективність –
тобто, технічну ефективність та ефективність розподілу ресурсів, що не
залежить від ефекту масштабу або різноманіття. Зазначені підходи до оцінки
операційної ефективності банків
розробляються в роботах зарубіжних
економістів А.Бергера та Д.Хемфрі [1], Д.Х’юза та Л.Местер [2].
Слід зазначити, що результати існуючих досліджень передусім
зосереджені на оцінці впливу ефекту масштабу на ефективність банку з точки
зору витрат та прибутків. В більшості існуючих емпіричних досліджень за
даними банків різних країн світу було виявлено значну варіацію Xефективності банків, однак в той же час, існуючі дослідження практично не
відповіли на питання, що пояснює цю варіацію.
В умовах високого рівня конкуренції на ринку банківських послуг в
Україні та світі, такі ключові показники діяльності банку, як середній час
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обслуговування клієнтів, час очікування обслуговування клієнтами, середні
витрати на процесінг однієї клієнтської заявки, визначають ефективність
операційної діяльності та конкурентоспроможність банку. Відповідно, спосіб
організації ключових банківських процесів продаж, обслуговування клієнтів,
операційної підтримки є одним з найбільш важливіших факторів, що
впливають на ефективність операційної діяльності банків. Значимість цього
фактору підтверджується багатьма відомими прикладами оптимізації бізнеспроцесів в провідних банках світу, зокрема Citibank, Royal Bank of Scotland,
ABN AMRO.
Аналізуючи світовий досвід оптимізації банківських процесів, можна
виділити наступні ключові напрями оптимізації банківських процесів:
 Централізація операційної підтримки. В рамках даного напрямку
проводиться централізація процесів операційної підтримки бізнесу (бекофіс, call-центр, ІТ-інфраструктура) у внутрішньому або зовнішньому
сервісному центрі, що дозволяє скоротити операційні витрати банку.
 Впровадження процесно-орієнтованої операційної моделі. Відбувається
заміщення великої кількості специфічних процесів по продуктах на
універсалізовані процеси по всій продуктовій лінійці. Процесноорієнтована операційна модель дозволяє більш оптимально розподілити
ресурси, а також забезпечує можливість швидкого виведення на ринок
нових продуктів.
 Інтеграція процесів по каналах комунікації. Провідні банки прагнуть
усунути розрізненість в комунікації з клієнтами по різних каналах
(банківські відділення, call-центр, інтернет-банкінг, мобільний банкінг),
забезпечуючи
єдині
для
всіх
каналів
процеси
управління
взаємовідносинами з клієнтами. Інтеграція процесів по каналах
комунікації дозволяє покращувати прозорість бізнес-процесів, а також
створює додаткові можливості розвитку крос-продажів.
 Скорочення складності процесів. Для банківського бізнесу є характерною
значна складність бізнес-процесів: багаторазові перевірки та контролі,
узгодження з участю значної кількості департаментів. Спрощення
процесів шляхом видалення завдань і узгоджень, що не створюють
доданої вартості для клієнта і для банку, містить істотний потенціал для
зниження часу і вартості виконання банківських процесів.
 Straight Through Processing. Реалізація механізму наскрізного процесінгу
(англ., straight through processing) полягає в максимально повній
автоматизації операційних процесів, спрощення потоку завдань і
усуненні завдань, що виконуються в ручному режимі. Наскрізний
процесінг забезпечує істотне прискорення процесів, скорочення
операційних ризиків і помилок у даних.
Для пояснення значної варіації ефективності операційної діяльності
банків є необхідним проведення більш детального аналізу та моделювання
ефективності ключових бізнес-процесів банку: продаж, обслуговування
клієнтів, операційної підтримки тощо. Це дозволить виявити ключові фактори,
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що впливають на ефективність операційної діяльності банків та розроблювати
відповідні програми впровадження змін в організації банківських процесів.
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ,
МЕНЕДЖМЕНТІ ТА МАРКЕТИНГУ
В економічних дослідженнях де існує можливість кількісного
вимірювання величин, широко використовуються математичні методи і моделі,
які у поєднанні із економічним аналізом відкривають нові перспективи для
економічної науки і практики.
Математичні моделі використовувались ще Ф. Кене (1758 р.), в ХІХ ст.
значний вклад в моделювання ринкової економіки внесли Л.Вальрас, О.Курно,
В.Парето, Ф.Еджворт та ін. Засновником математичного методу аналізу
вважається відомий швейцарський економіст Л.Вальрас, який у своїх наукових
працях дійшов висновку, відповідно до якого економічні закони не можуть
бути достатньою мірою обґрунтовані на вербальному рівні, а отже
використання математичних моделей (методів) їх аналізу є неодмінною умовою
адекватності економічної науки. На відміну від попередників (У.Петті,
Д.Рікардо, К.Маркса), які математичний аналіз застосовували для
підтвердження попередніх логічних висновків, як інструмент поглиблення їх
аргументації, у Л.Вальраса економічні відносини виступають як функція, змінні
або похідні величини від математичних узагальнень. Останні вчений оцінював
як інструментарій висунення певних гіпотез, основу нарощування знань,
«мотор досліджень», їх рушійну силу. У працях Д.Рікардо і К.Маркса логічний
(якісний) аналіз передує математичним (кількісним) узагальненням, а у роботах
Л.Вальраса, по суті, подано інверсійну методологічну залежність цих величин і
у такому тлумаченні місця методів математичного аналізу йому належить
пальма першості [1].
Не зважаючи на те, що багато авторитетних вчених (А.Маршалл, Дж.
М.Кейнс, Й.Шумпетер), використовували математичні методи у своїх
дослідженнях досить обережно наголошуючи: « Спочатку логіка, потім –
математика» історично склалось так, що розвиток економічної теорії у другій
половині ХХ ст. по суті відбувався за домінуючої позиції прихильників методу
математичного моделювання.
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Сутність методології математичного моделювання в економіці, і в
менеджменті та маркетингу зокрема, полягає в заміні вихідного об’єкта його
«образом» – математичною моделлю – і подальшому вивченні (дослідженні)
моделі за допомогою відповідних аналітичних методів та обчислювальнологічних алгоритмів, які реалізуються за допомогою комп’ютерних програм.
Робота з моделлю, а не об’єктом-оригіналом, дає можливість відносно швидко
досліджувати його основні властивості та поведінку в будь-яких ймовірних
ситуаціях; на практиці у поєднанні з обчислювальним експериментом це дає
істотні переваги над суто теоретичним дослідженням. Методологія
математичного моделювання для розв’язування прикладних задач в економіці
бурхливо розвивається, охоплюючи аналіз надзвичайно складних економічних і
соціальних процесів. Звичайно використання математичних моделей має сенс
лише за умови чіткого дотримання принципів моделювання: чітке
формулювання основних понять, гарантована точність обчислюваних
алгоритмів, можливість перевірки побудованої моделі на адекватність і т.д.
Єдиної загальноприйнятної класифікації математичних моделей в економіці
поки що не існує. Задачі та моделі, які об’єднуються в класи, підкласи за
одними ознаками, можуть відрізнятися за іншими, тобто одна і та ж задача
може бути розв’язана різними методами, – це контраргумент проти уніфікації
класифікаційної системи математичних моделей в економіці [2].
За характером інформації розрізняють детерміністичне і стохастичне
моделювання. Раніше математичні моделі в економіці будувалися здебільшого
на детермінованих підставах без урахування впливу на економічні процеси
випадкових чинників, тобто економіко-математичні моделі були строго
детермінованими. Зі зміною політико-економічних структур та розширенням
масштабів світової глобалізації, вплив випадкових чинників зростає тому
сьогодні дедалі більше уваги приділяється стохастичним (імовірнісним)
моделям-образам як більш адекватним стосовно об’єкта-оригіналу [3].
Стохастичні моделі, що одержуються за допомогою кореляційного і
регресійного аналізів, мають перевагу при кількісному описі причинонаслідкових відносин в економіці і соціальній сфері в порівнянні з
детерміністичними моделями. Виявлення кількісних співвідношень у вигляді
регресії дає можливість краще зрозуміти природу досліджуваного явища. А це
у свою чергу, дозволяє впливати на виявлені фактори, втручатися у відповідний
економічний процес з метою одержання потрібних результатів [4].
Застосування математичних методів, якщо мати на увазі безпосередньо
розрахунки – справа нескладна, набагато складнішим є збір і опрацювання
первинної інформації про ринок, без втрати її достовірності та аналіз
одержаних результатів, саме в цьому і
полягає успішне застосування
математичних методів в економіці. Виважене логічне (вербальне) пояснення
результатів одержаних на основі математичних методів дослідження допоможе
уникнути хибного шляху у реалізації планів та проектів як на мікро- так і
макрорівнях.
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СЕКЦІЯ 9. Державне управління, самоуправління та державна служба
Копистира А.М.
к.е.н., доцент
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
КОРУПЦІЯ З ТОЧКИ ЗОРУ АГЕНТСЬКОЇ ТЕОРІЇ
Модель принципала-агента є найбільш поширеною основою для
дослідження корупції на сучасному етапі. Основою цієї моделі є наявність
добросовісного принципала (голови держави), який залучає агентів (державних
службовців) для реалізації державних цілей. Зазначена модель передбачає
формальний чи неформальний договір між принципалом, який володіє і
розпоряджається певними ресурсами та хоче досягти певної мети, і агентом,
якого принципал винаймає для досягнення цієї мети. Принципал формулює
мету, якої має досягти агент, і передає для цього агенту частину своїх ресурсів,
призначає винагороду агенту, а також обумовлює санкції за порушення
договору. Агент у свою чергу зобов’язується досягти поставленої принципалом
мети та використовувати виключно для цього надані йому принципалом
ресурси. Такий договір може містити також контроль за діями агента і санкції
щодо принципала у разі порушення ним своїх зобов’язань. Відчужуючи окремі
цілі та ресурси, принципал створює для себе низку можливих проблем: 1) агент
є недостатньо ефективним, 2) принципал неефективно поставив перед агентом
завдання і забезпечив ресурсами, 3) агент став принципалом, найнявши свого
агента, 4) агент має власні цілі, 5) цілі агента вступають в конфлікт з цілями
принципала, 6) агент застосовує опортуністичну поведінку, тобто використовує
ресурси принципала для досягнення своїх цілей. Перші три проблеми значно
підвищують агентські витрати принципала, а останні три – безпосередньо
пов’язуються з корупцією [3]. В рамках агентської моделі корупційна поведінка
визначається як різновид опортуністичної поведінки агента (державних
службовців), за якої останній використовує ресурси принципала не для
вирішення завдань принципала, а для досягнення власних цілей. М.С. Алам
визначає корупцію як нехтування інтересами принципала на користь інтересів
агента, або ж порушення норм, що регламентують поведінку агента [2]. Для
створення повної картини корупції у моделі принципала-агента
використовується третя особа – клієнт. Клієнт – це особа (фізична, юридична,
група осіб, організація), яка вступає у змову з агентом для здійснення
корупційних дій. Клієнт допомагає агенту перетворити наявний у нього ресурс
(наприклад, владу) в інший ресурс, що є у клієнта, але потрібен агенту
(наприклад, гроші). Клієнту потрібен агент для зворотного обміну. Корупційні
дії за відсутності клієнта називають зловживанням службовим становищем,
привласненням, розтратою тощо. Корупційні дії, де учасником стає клієнт,
розглядаються як хабарництво.
Агентська модель корупції має низку обмежень [1, с. 22]. По-перше,
агентська модель охоплює лише випадки корупції з добросовісним
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принципалом. По-друге, агентська модель дозволяє визначати тільки
корупційну поведінку, виділяючи її опортуністичний бік у контексті певних
соціальних відносин. По-третє, в рамках моделі розглядаються відносини
принципала й агента, а відносини між агентом і клієнтом не можуть бути
проаналізовані структурно, оскільки клієнт є зовнішнім для цієї моделі. Почетверте, агент трактується як ізольований раціональний суб’єкт, який приймає
рішення про те вдаватись чи ні до корупції лише на основі співвідношення між
виграшем і втратами від такого рішення, тобто не враховуються соціальні
чинники.
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кандидат наук з державного управління, доцент
Харківський регіональний інститут державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України
МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ: ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕФІНІЦІЇ
Систему державного управління розвитком трудового потенціалу
держави можна розглядати як комплекс специфічних соціально-економічних та
організаційних відносин, за допомогою яких держава (суспільство) регулює
використання ресурсів праці [1, с. 100]. Предмет, об’єкт, функції та мета
державного управління розвитком трудового потенціалу подані на рис. 1.
Приймаючи до уваги зміст загальновизнаної класифікації методів
державного управління, яка свого часу була запропанована Г.В. Атаманчуком
[2], нами було визначено компетенцію кожної з відповідних груп методів щодо
категорії трудового потенціалу, а саме:
1) адміністративно-правові методи державного управління (засновані на
примусі, заборонах, обмеженнях; тобто об’єкт управління зобов’язаний
виконувати вказівки суб’єкта незалежно від власної волі): законодавство з
питань праці та соціального захисту; вимоги МОП; пільги окремим категоріям
громадян; сертифікація та стандартизація, дозволи та погодження, ліцензії,
квоти, санкції, норми, стандарти, державні замовлення, ціни; заборона
дискримінації; обмеження щодо використання праці підлітків, жінок, осіб що
здійснюють навчання, іноземних громадян тощо; система освіти, виховання та
розвитку людини; система охорони здоров’я та навколишнього середовища;
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норми щодо охорони та безпеки праці; система оплати праці та її гарантія;
квотування робочих місць тощо;
2) економічні методи державного регулювання (в основу покладено
економічні мотиви (інтереси) суб’єктів та об’єктів управління (матеріальне
спонукання до відповідного напряму дії)): стратегічні, індикативні плани та
цільові програми розвитку трудового потенціалу; державні замовлення на
підготовку спеціалістів відповідного рівня та кваліфікації; державні стандарти
якості освітніх та медичних послуг та їх ліцензування; державні гарантії щодо
індексації доходів; податкова політика держави (рівень оподаткування і
система податкових пільг); регулювання цін та їх співвідношення з рівнем
заробітної плати; грошово-кредитна політика (ціна ресурсів, відсоткові ставки
за кредит, кредитні пільги); політика держави у галузі конкурентних відносин
тощо;
Мета системи державного управління трудовим потенціалом полягає у забезпеченні
умов щодо формування, використання та розвитку якісних та кількісних
характеристик населення, що визначають можливість і межі його участі у трудовій
діяльності, з прийняттям до уваги індивідуальних особливостей людини та потреб
суспільно-економічного розвитку суспільства (формування сприятливих умов для
саморозвитку системи трудового потенціалу)
Суб’єкти
державного
управління
–
органами
державного, територіального та
місцевого
управління,
до
компетенції
яких
входе
проблематика
розвитку
і
використання ресурсів труда

Державне
управління
системою
трудового
потенціалу

Об’єкт
державного
управління –
соціальноекономічні та організаційні
відносини, що складаються у
суспільстві
з
приводу
формування, розподілу та
використання ресурсів труда
основні завдання

основні функції

1)
інформаційне,
нормативне-правове,
науковометодичне, кадрове, ресурсне та фінансове забезпечення
системи трудового потенціалу; 2) регулювання
демографічних процесів та ринку праці; 3) сприяння
вдосконаленню соціального партнерства та системи
стимулювання; 4) організація функціонування системи
безперервної загальної та професійної освіти населення;
5) макроекономічне регулювання трудових доходів;
6) підвищення ефективності використання ресурсів праці
та організація державної системи охорони праці;
7) контроль за дотриманням законодавства в галузі
регулювання соціально-трудових відносин; 8) підтримка
розвитку науки та запровадження ефективно діючих
механізмів використання результатів її розвитку у
продуктивній праці; 9) організація ефективної взаємодії
між капіталом та робочою силою з прийняттям до уваги
пріоритету
технічно-технологічного
забезпечення
продуктивної праці

1) узгодження системи
ціннісних
орієнтацій
людини, суспільства та
держави; 2) розбудова та
впровадження в дію
мотиваційного
механізму
стимулювання трудової
активності
громадян;
3) підвищення
якості
людських
ресурсів,
технологічного
рівня
засобів виробництва та
ефективності
їх
взаємодії;
4) забезпечення
інституціональних умов
для вільного розвитку

Рис. 1. Державне управління системою трудового потенціалу суспільства
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3) морально-етичні методи державного регулювання (орієнтація
діяльності людини на цілі та пріоритети державних макроекономічних планів
(програм); формування системи ціннісних орієнтирів): розвиток та виховання
особистості; узгодження системи ціннісних орієнтацій особистості, суспільства
та держави з прийняттям до уваги релігійно-культурологічних традицій;
підтримання у взаємовідносинах між людиною, суспільством та державою
партнерських взаємовідносин щодо балансу впливів труда та капіталу у межах
соціально-трудових відносин; роз’яснення і популяризація цілей та змісту
управління; формування передумов для виникнення довіри між людиною,
суспільством та державою; оцінювання рівня моральності, чесності та гідності
державних службовців та депутатів представницьких органів влади тощо;
4) соціально-політичні методи державного регулювання (в основу
взаємовідносин між державною владою та власником трудового потенціалу
покладено принципи взаєморозуміння і взаємоповаги, співробітництва у межах
досягнення суспільно-державних цілей): залучення громадян до участі у
соціальному управлінні; формування активної громадянської позиції,
пропаганда, політична агітація; гуманізація соціально-трудових відносин;
визначення пріоритетів розвитку суспільства та їх узгодження з системою
ціннісних орієнтацій особистості тощо).
Загальна структура механізму державного управління трудовим
потенціалом країни подана на рис. 2.
Отже, механізм державного управління трудовим потенціалом країни
уявляє собою дуалістичну єдність сукупності органів публічного управління та
системи соціально-економічних, організаційно-правових та мотиваційностимулюючих компонент (сукупність засобів організації управлінських
процесів, методів впливу та безпосередньо самих дій з їх реалізації), що
забезпечує узгоджений, цілеспрямований управлінський вплив на середовище
формування, використання та розвитку якісних та кількісних характеристик, що
визначають здатність до трудової активності.
Державно-управлінський вплив на систему трудового потенціалу має
опосередкований характер, тобто об’єктом впливу є не безпосередньо носій
(власник) трудових можливостей, а соціально-економічне середовище у межах
якого ці можливості формуються і реалізуються. Ефективність державного
управління системою трудового потенціалу залежить від рівня узгодженості
форм та методів управлінського впливу суб’єктів з об’єктивними законами
саморозвитку системи трудового потенціалу держави (дотримання принципу
когерентності).
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держава

перебувають у зв’язку

суспільство

Середовище формування, використання та розвитку
трудового потенціалу
носії трудових
можливостей
(людина,
колектив,
суспільство)
умови
перетворення
трудових
можливостей
на реальний
труд

організаційні
структури у
межах яких
реалізується
трудовий
перебувають у потенціал
нерозривному
зв’язку
Засоби
виробництва та
ресурси праці

узагальнена система трудового потенціалу
узгодження позиціонування

первинні суспільні інституції – родина, практика виховання та
соціалізації людини, засоби життєзабезпечення; вторинні
суспільні інституції – фольклор, місництво, принципи
соціального та економічного життя, міфологія, релігія тощо

державні інститути (державні установи, заклади або їх
підрозділи), державні органи представницької та судової влади;
органи внутрішніх справ тощо; заклади освіти, охорони здоров’я
та інститути місцевого самоврядування

Загальносвітове інституціональне, інформаційне, економічне, соціальне,
екологічне, геополітичне тощо середовище

розбудова інституціонального середовища відповідно до законів архітектоніки;
цілі, принципи, методи, форми управлінського процесу та його відповідність
вектору саморозвитку системи; аналіз та оцінка рівня та напрямів розвитку
трудових можливостей; прогнозування та програмування розвитку системи
трудового потенціалу; мотивування та стимулювання; управління та регулювання;
контроль та корегування процесу формування, використання та розвитку трудового
потенціалу суспільства

Рис. 2. Загальна структура механізму державного управління трудовим
потенціалом країни
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