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СЕКЦІЯ 1.ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ 
СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

 

Завидівська О. І., к.е.н., доцент  
Федоровський Л. Б., магістрант 

Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 

МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ У СВІТІ 

 

Соціальна держава – політична система, в якій кожному громадянину 
гарантовано гідний рівень життя й широкий набір соціальних благ: зайнятість, 
житло, медична допомога, освіта, пенсія і т.д. [1]. 

Сьогодні існує декілька моделей соціальної держави. 
Американська модель соціальної політики є найбільш лібералізованою. 

Основний її принцип – відокремлення соціального захисту від вільного ринку 
й обмеження захисту лише тих, хто не має інших доходів, крім соціальних 
виплат. При цьому забезпечується досить високий рівень і якість життя 
основної частини населення. Така модель відповідає головним ідеям 
американського суспільства: свобода, справедливість, незалежність. Вона 
достатньо ефективна та дієва. Установлення та врегулювання соціальної 
рівноваги забезпечується через функціонування різноманітних фондів 
соціального страхування. 

Шведська модель соціальна політика – найбільш соціалізована, тобто 
економіка найбільшою мірою працює на задоволення потреб членів 
суспільства. Вона відзначається надзвичайно високою часткою ВВП, яка 
розподіляється через бюджет (понад 50%), акумулюванням у руках держави 
значних фінансових ресурсів, домінуванням ідеї рівності та солідарності у 
здійсненні соціальної політики, активною упереджувальною політикою, 
профілактичними заходами у сфері зайнятості, жорсткою політикою доходів, 
високим рівнем соціального захисту населення, що забезпечується в 
основному за державні кошти. Тут соціальна політика тісно пов’язана з 
державним регулюванням економіки, яке має чітко виражену соціальну 
спрямованість, тобто соціальна політика виступає як мета економічної 
діяльності держави. 

Німецька модель соціальної політики, яка характеризується значним 
перерозподіл ВВП через держбюджет (близько 50 %). Переважно за рахунок 
працедавців формуються страхові фонди. Розвинута система соціального 
партнерства. Прагнення до підтримання повної зайнятості або, принаймні, 
високого її рівня [2]. 

Англосаксонська модель соціальної політики виступає як проміжна між 
лібералізованою американською та соціально орієнтованою шведською та 
німецькою моделями. Для неї характерним є активніше, ніж для першої 
моделі, регулювання соціальних процесів з боку держави, проте нижчий, ніж в 
останніх двох моделях, рівень оподаткування та перерозподіл ВВП через 
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держбюджет (не більше 40 %). Крім того, має місце приблизно рівний 
розподіл витрат на соціальне забезпечення між державою та приватним 
сектором, пасивна державна політика на ринку праці [3, с. 13]. 

Японська модель соціальної політики передбачає проведення політики 
вирівнювання доходів, особливе використання робочої сили (система 
довічного найму). Так, Японія першою у світі стала розвивати так званий 
менеджмент із «людським обличчям». У бідній на природні ресурси країні 
традиційно культивується принцип «Наше багатство – людські ресурси», 
відповідно до якого створюються умови для найбільш ефективного їх 
використання [4]. До найбільш поширених напрямів соціальної 
відповідальності перед працівниками належать такі, як система довічного 
найму, допомога в придбанні житла, стимулювання сімейних династій, 
навчання спеціалістів, фінансова допомога при народженні дітей, а потім їх 
навчанні, щедрі вихідні допомоги, корпоративні пенсії. 

Між тим, в кожній країні в змісті соціальної політики проявляються певні 
національні особливості. В Німеччині має місце повне невтручання держави у 
переговорний процес між профспілками та роботодавцями. В Великобританії 
уряд проводить жорстку політику відносно профспілок, у Франції значна 
ступінь втручання держави в процес соціального діалогу з акцентом на 
інтереси найманих працівників. Навіть така держава як США, за умов 
мінімального втручання у регулювання ринку праці, спрямовує значні витрати 
на соціальні програми щодо соціального захисту населення та забезпечення 
належного рівня життя [5]. 

Отже, враховуючи зарубіжний досвід реалізації соціальної політики та 
наявні проблеми нашої держави, українська модель соціально-орієнтованої 
економіки повинна передбачати, насамперед, необхідність забезпечення 
соціально гарантованого мінімуму задоволення потреб, через адресну 
соціальну політику, активну політику зайнятості. Модель повинна увібрати в 
себе усе краще, що результативно діє в країнах з ринковою економікою: 

 активний попереджуючий характер соціальної політики; 
 створення соціальних і правових умов для реалізації економічної 

ініціативи громадян; оптимальний обсяг перерозподілу ВВП (50%) через 
бюджет на кожному етапі розвитку; 

 активна участь приватних і громадських організацій у наданні 
соціальних послуг незахищеним категоріям громадян; 

 реалізація ідей соціальної солідарності та субсидарності;  
 пріоритет соціально незахищених категорій громадян.  
Цінним у вказаній моделі соціально-орієнтованої економіки є повинно 

бути те, що вона передбачатиме не лише соціальний захист, а й створення 
такого державного організаційно-економічного механізму, який би сприяв 
зменшенню частини населення, що потребує соціальної допомоги.  

1. Лейст О. Е. Історія політичних і правових вчень: / О. Е. Лейст // 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elbib.in.ua/kontseptsii-

sotsialnogo-gosudarstva-politiki.html. 

http://elbib.in.ua/kontseptsii-sotsialnogo-gosudarstva-politiki.html
http://elbib.in.ua/kontseptsii-sotsialnogo-gosudarstva-politiki.html
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2. Мудролюбова Н. Шляхів багато. Який краще для нас? / Наталія 
Мудролюбова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.viche.info/journal/5078/ 

3. Драган О. І. Соціальна політика: [конспект лекцій для студентів] /  О. 
І. Драган, Л. Г. Цимбалюк. –  К.:НУХТ, 2012. – 116 с. 

4. Корпоративна соціальна відповідальність / за ред. Т. С. Смовженко, А. 
Я. Кузнєцової. – [вид. друге, виправл. і доповн.] – К. : УБС НБУ, 2010. – 314 с. 

5. Богданова Т. І. Якість життя населення – як мета соціально-

орієнтованої держави / Т. І. Богданова // Вісник соціально-економічних 
досліджень: [зб. наук. пр.]. – Одеський нац. екон. ун-т. – 2009. – № 37. – С. 8–
15. 

 

Завидівська О. І., к.е.н., доцент  
Ложовський В. М., магістрант 

Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

 

ЗАХОДИ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ 

 

Підвищення рівня людського розвитку країни повинно базуватися на 
концепції соціальної держави, яка б враховувала усі особливості 
національного та регіонального розвитку держави.  

З метою формування соціальної держави, яка буде сприяти підвищенню 
рівня людського розвитку, потрібно вирішити комплекс проблем, до яких 
можна віднести [1]: 

1. Подолання бідності. Це одна з основних проблем, яка заважає Україні 
розвиватися, адже чверть населення живе за національною межею бідності. 

Типовою ознакою двох останніх років стало не лише підвищення рівня 
бідності за абсолютними критеріями, а й зростання масштабів вразливості до 
різних форм бідності. Так, стан здоров’я є значним джерелом вразливості. 
Звуження джерел державного забезпечення медичної галузі у поєднанні зі 
зниженням реальних доходів населення призвели до зростання масштабів 
вразливості до бідності через захворювання. У випадку настання тяжкої 
хвороби, яка потребує витрачання значних коштів, майже всі українські сім’ї 
ризикують опинитися за межею бідності. Житлова проблема є іншим 
чинником бідності. Значна група сімей вирішувала житлові питання шляхом 
оренди житла, проте наразі криза на ринку праці та зростання цін підсилює 
вразливість до бідності через житлові умови. Суттєве зростання тарифів на 
житлово-комунальні послуги впродовж 2015–2016 років призвело до значних 
масштабів вразливості до бідності за умовами життя навіть серед власників 
квартир та будинків, яким не потрібно здійснювати орендні платежі. Іншим 
наслідком економічної кризи є підвищення ризику бідності за ознакою 
заборгованості для великої кількості сімей, причому зростання заборгованості 
як перед банківськими установами, так і перед надавачами житлово-

комунальних послуг. Новим проявом вразливості для України стала раптова 

http://www.viche.info/journal/5078/
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бідність через втрату майна та джерел для існування внаслідок бойових дій на 
Донбасі. Ризик бідності для постраждалого населення є особливо високим, 
оскільки накопичення чи поточні доходи постраждалих сімей мають 
покривати такі вартісні трати, як оренда житла (навіть тимчасова), оновлення 
втраченого домашнього майна, товарів для навчання дітей, а також інших 
різноманітних речей, таких як одяг та взуття, які вкрай необхідні у щоденному 
користуванні. 

2. Забезпечення якісної освіти протягом всього життя. В Україні 
спостерігаються наднизькі темпи впровадження концепції освіти впродовж 
життя. Відсутність ефективної координації гальмує діяльність сфер 
підготовки, створених для дорослого населення, яке починає входити або вже 
увійшло у зону соціальних ризиків. У стадії формування перебуває напрям 
«Університет третього віку». Система професійної підготовки та підвищення 
кваліфікації працівників все ще важко знаходить усі точки взаємодії з 
реальним сектором. 

3. Зменшення рівня смертності та поліпшення здоров’я населення. 
Подолання цієї проблеми можливо тільки за рахунок забезпечення населення 
високоякісними і доступними медичними послугами, профілактика та раннє 
виявлення захворювань, створення сприятливих умов життєдіяльності 
людини.  

4. Покращення системи соціального захисту населення. Соціально-

економічна криза в Україні призвела до суттєвого зниження життєвого рівня 
переважної більшості населення, зростання безробіття і неповної зайнятості, 
перерозподілу трудових ресурсів з легального сектору економіки в 
«тіньовий», поглиблення поляризації суспільства за життєвим рівнем. 
Процеси соціально-економічних перетворень позначаються, в першу чергу, на 
окремих категоріях соціально вразливих груп населення, що потребує 
постійного врахування змін умов життєдіяльності і своєчасного формування 
адекватної програми соціального захисту. Саме тому проблема соціального 
захисту окремих категорій соціально вразливих груп населення визнана як 
одна із пріоритетних. 

5. Зменшення безробіття.  Ще однією проблемою українського 
суспільства, яка не дозволяє досягти високого рівня життя громадянам є 
високий рівень безробіття, який з кожним роком зростає. Цю проблему 
неможливо вирішити раптово, для цього потрібний цілий комплекс заходів 
держави у як в економічній так і соціальній сферах, а саме: зниження податків 
для підприємств, за умови збереження робочих місць (для компенсування 
витрат на прийом нових працівників); створення сприятливих умов для 
розвитку малого бізнесу та підприємницької діяльності безробітних; 
створення сприятливих умов для соціального захисту від безробіття за 
допомогою таких заходів активної політики, як профорієнтація, професійне 
навчання та перекваліфікація тимчасово незайнятого населення; пільгове 
оподатковування підприємств та матеріальне заохочування підприємців 
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6. Підвищення рівня доступності житла. Слід визнати, що на сьогодні 
основною проблемою у житловій сфері і, відповідно, основним викликом для 
державної житлової політики є практична недоступність житла для сімей із 
середньостатистичними доходами (3–6 тис. грн. на місяць). Стратегічним 
орієнтиром державної житлової політики має бути створення таких умов, коли 
пересічна українська сім’я, чиї доходи знаходяться в межах 
середньостатистичних показників, може орендувати житло або придбати його  
власність протягом 20–25 років, витрачаючи на це не більше 25–30 % свого 
сукупного місячного доходу. 

Як бачимо, в Україні є дуже багато проблем, які заважать досягти нашій 
країні високого рівня людського розвитку громадян. Проте всі ці проблеми 
можна вирішити, правильно обравши вид соціальної політики, а потім на її 
основі розбивши певний комплекс заходів, як національному та і місцевому 
рівнях. І ключовими елементами цієї концепції повинні стати забезпечення 
миру та соціальної злагоди, розбудова засад для нової якості економічного 
зростання, викорінення гострих форм бідності та нерівності, забезпечення 
суттєвого зростання тривалості життя українців.  

 

1. Цілі розвитку тисячоліття Україна: 2000-2015 / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : 
http://un.org.ua/images/stories/docs/2015_MDGs_Ukraine_Report_ukr.pdf 

 

Надієвець Л. М., к.е.н., викладач 

Лис І. М., студентка 

        Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут  

 

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В 
УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Підтримка становлення та розвитку малого і середнього підприємництва 
в Україні є одним із визначальних пріоритетів державної політики. Суб’єкти 
малого та середнього бізнесу є важливою рушійною силою у розвитку 
національної економіки, оскільки вони відіграють важливу роль: у становленні 
середнього класу працездатного населення, у розвитку наукового-технічного 
прогресу; у створенні робочих місць та реалізації нових бізнес-ідей. Тому для 
посилення позитивних та послаблення негативних сторін малого та середнього 
бізнесу варто забезпечити їм належний рівень всебічної підтримки з боку 
державних та місцевих органів державної влади. 

Державна підтримка суб’єктів малого і середнього бізнесу є предметом 
дослідження багатьох науковців у сфері фінансів. Питання державної 
підтримки малого і середнього підприємництва в Україні висвітлюються на 
сторінках наукових видань такими вітчизняними вченими, як З. С. Варналій,  
В. І. Герасимчук, В. І. Ляшенко, Т. В. Некрасова, І. В. Труш, Г. М. Колесник,  
Н. А. Ясинська та інші. Проте, в умовах політико-економічної кризи, 
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актуальним питанням є дослідження проблем та перспектив державної 
підтримки вітчизняного малого та середнього підприємництва. 

Основними проблемами, що стримують розвиток малого та середнього 
підприємництва, є: 

- надмірне регулювання підприємницької діяльності і відсутність 
ефективної дерегуляції; 

-  недосконалість системи оподаткування (зокрема, складне 
адміністрування податків); 

- відсутність послідовної державної політики щодо підтримки малого 
та середнього підприємництва; 

- нерозвиненість механізмів фінансово-кредитної підтримки і 
страхування ризиків малих та середніх підприємств (відсутність доступу до 
фінансових ресурсів), відсутність механізмів самофінансування; 

- обмеження доступу малих та середніх підприємств до виробничих 
потужностей і майна підприємств, що реструктуризуються [1, c. 85-86]; 

- відсутність надійної соціальної захищеності і безпеки підприємців; 
- організаційні проблеми взаємодії малого та середнього бізнесу з 

ринком і державними установами; 
- монополізація ринків і домінування великого бізнесу [2, c. 7-8]. 

Тобто, можна сказати, що мале та середнє підприємництво потребує 
серйозних змін збоку державного апарату. Державною підтримкою може бути 
не тільки матеріальна підтримка бізнесу, але і нематеріальні заходи такі як: 
безкоштовна реєстрація підприємницької діяльності, координація співпраці 
малих та середніх підприємств влаштуванням ярмарків, виставок і т.д. [3, c. 
103]. 

Для того, щоб малий та середній бізнес ефективно функціонував в 
національній економіці і приносив позитивні результати (забезпечення: 
наповнення бюджетів усіх рівнів; різноманіття якісних продуктів і послуг, 
простору для інновацій; підвищення конкурентності економіки) так, як він це 
робить в європейських державах, потрібно використати ряд універсальних 
методів державного регулювання та стимулювання розвитку малого та 
середнього підприємництва [4, c. 97]: 

- внесення змін до Податкового кодексу України в частині 
встановлення системи пільг, у тому числі пом’якшення податкової політики; 

- удосконалення нормативно-правової бази у сфері діяльності суб’єктів 
малого та середнього бізнесу (МСП); 

- забезпечення доступу до фінансових ресурсів для МСП шляхом 
зниження облікової ставки Національного банку України, стабілізації курсу 
гривні, вдосконалення та поширення механізмів гарантування кредитів для 
малого та середнього підприємництва; 

- допомога у матеріально-технічному забезпеченні МСП; 
- державна підтримка розвитку факторингової та лізингової діяльності; 
- фінансово-кредитна і інвестиційна підтримка; 
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- розміщення державного замовлення на випуск продукції та надання 
послуг сектором малих та середніх підприємств на конкурсній основі; 

- надання достовірної інформації підприємцям про умови діяльності; 
- інформаційно-консультаційне обслуговування підприємців, в рамках 

якого повинна надаватися консалтингова допомога з проблем формування та 
функціонування малих та середніх підприємств. 

Щодо перспектив розвитку малого та середнього підприємництва, то 
прогнози експертів можна розділити на три сценарії: оптимістичний, 
реалістичний та песимістичний (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Перспективи розвитку малого та середнього бізнесу в Україні 
Джерело: узагальнено авторами на основі [2, c. 38-39] 

 

Ймовірність реалізації одного з цих сценаріїв у великій мірі залежить від 
ефективності та послідовності реалізації державної підтримки малого та 
середнього бізнесу в Україні. 

 

1. Гобир І. Б. Державна підтримка розвитку малого підприємництва в 
Україні в кризових умовах / І. Б. Гобир, М. І. Мельник // Агросвіт. – 2015. – № 
10. – С. 84-89. 

2. Розвиток малого і середнього підприємництва в Україні: проблеми, 
потреби, перспективи – К.: Центр громадської експертизи, Центр 
міжнародного приватного підприємництва, 2015. – 44 с. 

3. Мельник Т. О. Державна підтримка малого і середнього 
підприємництва в Україні / Т. О. Мельник // Вісник ЖДТУ. – 2015. – № 1. – 

С.102-108. 

4. Мареніченко В. В. Основні засади інформаційної підтримки 
державного регулювання малого та середнього бізнесу в Україні /  
В. В. Мареніченко // Вісник АМСУ. Серія «Державне управління». – 2014. – № 
2. – С. 96-101. 

Сценарії перспектив розвитку малого та середнього підприємництва 

Оптимістичний Реалістичний Песимістичний 

1. участь міжнародних 
партнерів України у 
стабілізації економічної 
ситуації, поступово 
розпочнеться економічний 
підйом; 
2. створення спеціального 
органу для підтримки МСП; 
3. МСП стане ключовим 
сегментом економіки та 
кооперуватиме з великим 
бізнесом.

1. економіка 
балансуватиме на межі 
дефолту; 
2. у найближчий рік 
серйозних змін щодо МСП 

в економічному та 
правовому аспекті не 
відбудеться, проте можуть 
бути створені передумови 
для покращення у 
середньостроковій 
перспективі

1. поглиблення політико-

економічної кризи 
(стагнація); 
2. недоступність 
фінансових ресурсів, на 
які можуть розраховувати 
МСП; 

3. зменшення попиту на 
товари і послуги, сектор 
МСП буде 
скорочуватися;  
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НДФІ ДННУ «Академія фінансового управління» 

 

ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В КОНТЕКСТІ 
ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

 

Успішний розвиток економічних систем значною мірою залежить від 
відтворення людського капіталу, який розглядається як один з найважливіших 
чинників підвищення рівня життя та забезпечення економічного зростання, а 
тому є одним із пріоритетів розвитку сучасних економічних систем.  

Проте, нині є низка чинників, які перешкоджають відтворенню 
людського капіталу. В Україні основними проблемами, які потребують 
негайного вирішення є покращення фінансування відтворення людського 
капіталу. На наш погляд, державна політика фінансування освіти, охорони 
здоров’я, соціального захисту та соціального забезпечення (сфер, де 
відбувається відтворення людського капіталу), потребує реформування. 
Основними завданнями держави є створення передумов розвитку освіти, 
науки та системи охорони здоров’я, а також запровадження нових механізмів 
фінансування людського капіталу на регіональному рівні.  

Відтак, дослідження тенденцій фінансування відтворення людського 
капіталу у зарубіжних країнах та виявлення можливостей використання їх 
досвіду в Україні є актуальними і своєчасними. 

У зарубіжних країнах теорія людського капіталу стала поворотним 
пунктом у мотивації людського розвитку, змінила ставлення до галузей 
соціальної сфери, які його забезпечують – освіти, охорони здоров’я, культури 
та ін. Соціально-економічне зростання та конкурентоспроможність країн, яким 
бракує природних ресурсів (Гонконг, Південна Корея, Тайвань, Сінгапур, 
Індія, Китай), а також країн зі зруйнованою внаслідок Другої світової війни 
економікою (Німеччина, Японія, Австрія), що вкладали значні інвестиції у 
розвиток освіти, охорони здоров’я, яскраво підтверджують дієвість концепції 
людського капіталу. А такі країни як США, Канада, Австралія позбулися 
залежності від природного капіталу [1]. 

За результатами дослідження двох сотень країн, Світовий банк 
встановив, що 64% росту в країнах з перехідною економікою забезпечує 
інтелектуальна складова людського капіталу; 20% – природній капітал і лише 
16% – фізичний капітал. Частка людських ресурсів у структурі національного 
багатства становить від 43 % (у країнах Близького Сходу) до 79 % (у 
Центральній Америці). 

Завдяки високому рівню освіченості та значній частці 
висококваліфікованої зайнятості, країни з розвиненими економіками є 
лідерами рейтингу – Індекс розвитку людського капіталу 2015 (The Human 
Capital Report 2015) [2]. Такими країнами є: Фінляндія – найбільш успішна 
країна у світі щодо формування та використання людського капіталу; 
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Норвегія; Швейцарія; Канада; Японія; Швеція; Данія; Нідерланди; Нова 
Зеландія; Бельгія. 

Враховуючи показники Індексу розвитку людського капіталу визначимо 
кілька тенденцій і проблем: 

1. Накопичення людського капіталу необхідне для соціального і 
економічного процвітання і благополуччя всіх – країни, які мають вищий 
рівень розвитку людського капіталу – є економічно розвиненими і займають 
лідируючі позиції і в інших світових рейтингах.  

2. Державні витрати на освіту не гарантують місце країни в рейтингу, а 
тому варто фінансувати відтворення людського капіталу за рахунок інших 
джерел (ресурси корпоративного сектору, домогосподарств, громадських 
організацій, міжнародних фінансових організацій). 

3. Є необхідність забезпечувати співробітництво у сфері освіти, 
формування професійних навичок. Уряди країн, керівники бізнесу, освітніх 
установ та фізичні особи повинні зрозуміти масштабність змін і 
фундаментально переосмислити роль людського капіталу. 

4. Деякі із національних систем освіти не забезпечують підготовку 
фахівців відповідно до потреб ринків праці, що призводить до збільшення 
розриву між цими двома інститутами. Тоді як система освіти має розвивати 
когнітивні навички (специфічні базові навички, які забезпечують успішне 
навчання), здатність особистості співпрацювати, впроваджувати інновації, 
управляти і вирішувати важливі проблеми. Взаємозв’язок інституту освіти та 
ринку праці передбачає навчання, НДДКР, обмін знаннями, перепідготовку та 
впровадження інновацій. 

5. Передумовами реалізації інноваційних стратегій та підвищення 
ефективності діяльності компаній є інвестиції у виробниче навчання, 
безперервну освіту, тобто розвиток людського капіталу і, тим самим, 
пом’якшення наслідків безробіття, забезпечення ефективної зайнятості [2]. 

6. Країни, що розвиваються, переходять до децентралізації управління, 
щоб позбутися неефективності та неекономічності надання суспільних послуг, 
макроекономічної нестабільності, а також для прискорення процесу 

економічного зростання. Беззаперечною перевагою децентралізації є 
наближення управління до громадян, тобто посадові особи органів місцевого 
самоврядування більше проінформовані про потреби громадян і тому можуть 
їх краще задовольнити, у тому числі у сферах, де формується людський 
капітал. 

Підсумовуючи зазначимо, використання в Україні ефективних 
механізмів фінансування відтворення людського капіталу, які апробовані 
зарубіжними країнами) дасть змогу: домогосподарствам та суб’єктам 
господарювання оптимізувати витрати, пов’язані з отриманням освітніх та 
медичних послуг; освітнім та медичним закладам отримати додаткові джерела 
фінансування, створювати фінансові резерви і виконувати свої функціональні 
обов’язки; регіонам та державі оптимізувати видатки на відтворення 
людського капіталу, а також забезпечити підвищення рівня життя населення. 
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ПОЛІТИКА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ, ЯК ЗАГРОЗІ НАЦІОНАЛЬНІЙ 
БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ 

Корупція є складною і багатогранною проблемою для демократичних 
перетворень, що відбуваються в Україні та має свої особливості, результатом 
яких, як правило, є надзвичайно великі збитки, завдані державі. Вона носить 
системний характер і вимагає застосування адекватних системних заходів у 
боротьбі з нею. Корупція призводить до  розширення тіньової економіки, 
порушення  конкурентних  механізмів ринку, уповільнення появи ефективних 
приватних власників, неефективного використання бюджетних коштів, 
погіршення інвестиційного клімату, зниження ефективності економіки країни 
загалом, тощо.  

Хоча в Україні на сьогодні створено три нові «антикорупційні» 

інституції — Національне антикорупційне бюро, Антикорупційна прокуратура 
та Національна агенція з питань запобігання корупції, результати їх роботи є 
незначними. Корупція в Україні становить ключову загрозу національній 
безпеці і змушує переглянути використовуваний набір засобів і методів 
боротьби з цим складним системним явищем.   

Тому, підхід до боротьби з корупцією має носити комплексний характер, 
і вагому роль  в ній повинні відігравати заходи економічного порядку. Саме 
економічні методи протидії здатні ефективно протистояти корупції за рахунок 
потужного потенціалу превенції, які є її складовими. Слід відзначити, що 
економічний підхід в нашій державі недостатньо вивчений вітчизняними 
фахівцями.  

Згідно даних  Transparency International Україна в 2016 році посіла 131 

місце зі 176 позицій у світовому рейтингу сприйняття корупції, опинившись 
поруч з Росією, Непалом, Казахстаном та Іраном. Як відомо, Індекс 
сприйняття корупції базується на незалежних опитуваннях, в яких беруть 
участь міжнародні фінансові та правозахисні експерти, в тому числі Світового 
банку, Freedom House, World Economic Forum тощо [1]. 

Головний акцент у протидії корупції потрібно зосередити на умовах і 
причинах детермінації даного явища, що включає санацію зовнішнього для 
людини середовища, характеристик самої людини і процесів взаємодії 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Human_Capital_Report_2015.pdf
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середовища і особистості. При цьому фундаментальну роль потрібно віддати 
економічному підходу.  

Відомий американський дослідник корупції професор права і політичної 
науки Єльського університету і співдиректор Центру права, економіки та 
публічної політики факультету права Сьюзан Роуз-Аккерман в передмові своєї 
книги «Корупція і держава» відзначає вкрай важливий дослідницький підхід: 
«Економіка - дієвий інструмент аналізу корупції. [...] Для розуміння того, де 
спокуса корупції є найбільш відчутною і де вона має найбільший вплив, 
необхідний загальний економічний підхід »[2]. 

Лауреат Нобелівської премії з економіки Геррі Беккер, визначив свій 
підхід до корупції наступним чином: «Сутність економічного підходу до 
злочинності дивовижно проста. Він полягає в тому, що люди вирішують, 
здійснювати їм злочин чи ні, порівнюючи [свої очікувані] вигоди і витрати від 
злочину». Економічний підхід передбачає, що люди діють раціонально, 
орієнтуючись в своїй поведінці на вигоди і витрати, враховуючи всі етичні, 
психічні та інші аспекти, що визначають їх поведінку [3]. 

Для мінімізації негативних наслідків корупції можна виділити два 
шляхи вирішення цих проблем - економічний і інституційний. 

Економічними інструментами можуть бути: 
- створення повноцінних власників і широкого середнього класу як 

більш надійної опори держави, ніж чиновники; 
- соціальне забезпечення чиновників;  
- створення системи оплати праці вищого управлінського персоналу 

державних підприємств, що безпосередньо залежить від прибутковості їх 
роботи, тощо. 

До інструментів формування якісного інституційного середовища можна 
віднести : 

- інформаційне забезпечення громадян; 
- належний громадський контроль через публікацію і відкрите 

обговорення внутрішньовідомчих документів в мережі Інтернет; 
- вдосконалення інститутів громадянського суспільства (таких, як ЗМІ, 

профспілки, зборів громад); 
- розвиток інститутів дослідного профілю, які б здійснювали 

аналітичну роботу з дослідження хабарництва та способів боротьби з ним, 
проводили відповідний моніторинг та соціологічні дослідження; 

- використання впливу побоювання засудження або покарання і сорому, 
тощо. 

Незаперечним є той факт, що корупція становить одну з ключових 
загроз національній безпеці, що вимагає нового осмислення її місця і ролі в 
економіці,  як інституційного явища. 

Наша держава має гостру необхідність в ефективних заходах боротьби з 
корупцією, які мають бути багатогранними та різнобічними. Пріоритетним 
напрямком державної політики на сьогодні є вдосконалення механізмів 
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протидії корупції та зниження її впливу на політичну, економічну та соціальну 
сфери життя України. 

 

1. Transparency International. (Elektronyi resurs). Rezhym dostupu: http://ti-

ukraine.org/news/bezkarnist-ta-nediieve-pravosuddia-trymaiut-ukrainu-na-
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2.  Роуз Аккерман С. Корупція і держава. Причини, наслідки, реформи / 
Пер. з англ. М., 2003. С. X. 

3. Беккер Г.С. Економіка // Кримінал перетинів. 1995. Осінь. P. 8-15. 
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РОЛЬ ВНЗ У СТАНОВЛЕННІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в 
сучасних глобальних умовах передбачає консолідацію та скоординування 
діяльності основних її секторів у відповідь на актуальні виклики соціально-

економічного розвитку. Однією із визначальних тенденцій сучасного етапу 
розвитку провідних країн світу є становлення інформаційної економіки, що 
ґрунтується на розширенні масштабів впровадження сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій й активізації інтелектуальних ресурсів. У даному 
контексті актуалізується необхідність дослідження потенціалу сектору вищої 
освіти в формуванні інформаційної економіки в Україні. Оскільки саме вищі 
навчальні заклади, реалізуючи власну діяльність, забезпечують підготовку 
висококваліфікованих фахівців відповідно до запитів роботодавців, генерують 
інновації та забезпечують їх трансфер у реальний сектор економіки.  

Університети мають стати драйверами змін, враховуючи специфіку їх 
діяльності відповідно до виконуваних традиційних і сучасних функцій – 

рис. 1. Зокрема, традиційні – навчально-методична та науково-дослідна 
функції – мають бути максимально адаптивними до поточних і перспективних 
запитів суспільства. Вищим навчальним закладам України доцільно 
активізувати власну діяльність у напрямі організації ефективної реалізації 
сучасних функцій – інноваційної, міжнародної, підприємницької з орієнтацією 
на актуальні тренди і виклики глобалізованого світу.  

 

 
 

 

 

 

 

Потенціал ВНЗ у становленні інформаційної економіки  

У ході освітньої діяльності 
ВНЗ  забезпечують 

інформаційну економіку 
кадрами і новою генерацією 

підприємців   

У ході науково-дослідної 
діяльності ВНЗ роблять відкриття, 

створюючи фундамент НТП, 
розвитку ІКТ та появи нових форм 

і підходів до організації 
підприємницької діяльності  

У ході інноваційної діяльності 
ВНЗ генерують і 

комерціалізують інновації,  
стимулюючи розвиток 

інформаційної економіки в 
країні 

http://ti-ukraine.org/news/bezkarnist-ta-nediieve-pravosuddia-trymaiut-ukrainu-na-koruptsiinomu-dni/
http://ti-ukraine.org/news/bezkarnist-ta-nediieve-pravosuddia-trymaiut-ukrainu-na-koruptsiinomu-dni/
http://ti-ukraine.org/news/bezkarnist-ta-nediieve-pravosuddia-trymaiut-ukrainu-na-koruptsiinomu-dni/
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Рис. 1. Напрями впливу ВНЗ на процеси формування інформаційної економіки за 
основними видами діяльності  Джерело: побудовано автором 

Посилення конструктивного впливу сектору вищої освіти на процеси 
становлення інформаційної економіки вимагає перетворення університетів на 
потужні центри інновацій і трансферу. Стратегічні вектори модернізації 
вищих навчальних закладів мають бути орієнтовані на оновлення навчально-

методичної, науково-дослідної, підприємницької та міжнародної діяльності 
суб’єктів сектору вищої освіти на інноваційних засадах. 
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Шкуропадська Д.Б., аспірант 

Київський національний торговельно-економічний університет 

 

СТІЙКІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ОСНОВА 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

Стан національної економіки може вважатися безпечним, якщо економіка 
здатна зберігати свої параметри та функції в умовах дії шокових впливів. В цьому 
сенсі має місце зв'язок між безпекою економіки та її стійкістю. Деякі науковці в 
тій чи іншій мірі акцентують увагу на взаємозв'язку цих двох понять. Одні автори 
фактично ототожнюють ці поняття, а інші розглядають стійкість економіки в 
якості найважливішого, але не єдиного атрибута економічної безпеки. Така 
неоднозначність обумовлена відсутністю загальноприйнятого підходу до 
визначення цих двох понять. 

Стійкість і безпека є найважливішими характеристиками економіки як 
єдиної системи. В українській науці положення стійкості національної економіки 
розвивають такі вчені як: Бойко А. В., Козловський С. В., Маргасова В.Г., 
Павловський М. А., Попельнюхов Р. В., Тарасова О. О., та інші. Зокрема, Бойко А. 
В. під стійкістю економіки розуміє здатність економічної системи зберігати та 
нарощувати життєво важливі параметри і функції на всіх етапах циклічного 
розвитку в умовах зовнішніх і внутрішніх впливів на неї [1, с. 44 ]. Чим стійкіша 
економіка, тим вона більш життєздатніша, а значить, і оцінка її безпеки буде 
досить високою.  

Для того, щоб зрозуміти і усвідомити значення "економічної безпеки" 
необхідно дати характеристику поняттю "безпека" і визначить в чому його суть. 
Поняття «безпека» означає «відсутність небезпеки, надійність» і характеризується 
дуалізмом, що є відображенням діалектичної суперечливості даного визначення 
[2]. Це поняття має два аспекти: зовнішній, який визначає відсутність впливу 

окремого елемента системи на середовище (відсутність небезпеки), і внутрішній, 
який характеризує опір елемента системи впливу середовища (так зване 
самозбереження). Поняття «безпека» використовують як при аналізі 
геополітичних ситуацій, розвитку економічних процесів усередині країн, самих 
галузей, регіональних систем і комплексів, так і стосовно оцінки діяльності 
людини в навколишньому середовищі. 

В Україні питання стійкості національної економіки піднімається на рівні 
забезпечення економічної безпеки. Відповідно до указа президента "Про рішення 
Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про 
Стратегію національної безпеки України", ключовою умовою нової якості 
економічного зростання є забезпечення економічної безпеки шляхом підвищення 
стійкості національної економіки до негативних зовнішніх впливів, диверсифікації 
зовнішніх ринків, торговельних та фінансових потоків [3]. 

В українській науковій літературі поняття «економічна безпека» вперше 
було вжито в 1994 р. Г. Пастернаком-Таранушенком. На його думку, економічна 
безпека є складовою частиною національної безпеки. Вона також є наймолодшою 
з наук про безпеку держави, яка зародилася на підґрунті необхідності 
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забезпечення державності за рахунок використання відповідних заходів та засобів, 

що покликані надати стабільність стану держави попри економічний тиск, який 
здійснюється ззовні або зсередини [4]. Існують різні підходи до визначення 
економічної безпеки, зокрема, економічну безпеку трактують як 
загальнонаціональний комплекс заходів, спрямованих на постійний і стабільний 
розвиток економіки держави, що включає механізм протидії внутрішнім і 
зовнішнім загрозам [5]. Також економічну безпеку визначають як сукупність умов 
та факторів, які забезпечують незалежність національної економіки, її стабільність 
і стійкість, здатність до постійного оновлення та самовдосконалення. При цьому 
базовими засадами економічної безпеки вченими виділено: 

- економічна незалежність, що характеризується можливістю контролю за 
національними ресурсами, досягнення такого рівня виробництва, ефективності та 
якості продукції, який би забезпечував її конкурентоспроможність і дозволив би 
на рівних умовах брати участь у світовій торгівлі, коопераційних зв’язках та 
науково-технічному обміні; 

- стійкість і стабільність національної економіки, що передбачає міцність та 
надійність усіх форм власності, створення гарантій для ефективної 
підприємницької діяльності, стримування дестабілізуючих чинників (боротьба з 
кримінальними структурами в економіці, недопущення суттєвого розриву у 

розподілі доходів, здатного викликати соціальне напруження); 
- здатність до саморозвитку і прогресу, тобто спроможність самостійно 

реалізувати та захищати національні економічні інтереси, створювати 
сприятливий клімат для інвестицій та інновацій, здійснювати постійну 
модернізацію виробництва, розвивати інтелектуальний і трудовий потенціал 
країни [6]. 

Таким чином, економічна безпека відображає сукупність умов і факторів, 
що забезпечують незалежність національної економіки, її стабільність і стійкість, 
здатність до постійного відновлення і самовдосконалення. Стійкість національної 
економіки є критерієм для оцінки її економічної безпеки, яка забезпечує захист 
національних інтересів та є імунітетом до дії шокових впливів. 

 

1. Бойко А.В. Стійкість національної економіки: теорія, методологія, 
практика: монографія. Київ: Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2014. – 288 с. 

2. Даль В.И. Толковый словарь русского языка. – М.: АСТ Астрель, 2007. –              

983 с. 
3. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 вересня 

2016 року "Про застосування [...]Президент України; Указ від 17.10.2016 № 
467/2016 

5. Пастернак - Таранушенко Г.А. Економічна безпека держави. Статика 
процесу забезпечення / за ред. проф. Б. Кравченка. – К.: Кондор, 2002. – 302 с. 
6. Мунтіан В.І. Економічна безпека України: монографія. Київ: КВІЦ, 1999. – 

567 с. 
7. Шлемко В. Т. Економічна безпека України: сутність і напрями 
забезпечення: монографія. Київ: НІСД, 1997. – 144 с. 
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СЕКЦІЯ 2. МЕНЕДЖМЕНТ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Доценко І. О., к.е.н., доцент 

Валюс І. О., студентка 

Хмельницький національний університет 

 

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В сучасних умовах розвитку економіки України, управління 
інвестиційною діяльністю є найважливішим елементом загальної системи 
управління. Можна виділити кілька рівнів управління:  

− управління інвестиційною діяльністю на підприємстві; 
− регіональне управління інвестиційною діяльністю; 
− державне регулювання інвестиційної діяльності.  
Державне регулювання й регіональне управління інвестиційною 

діяльністю, тобто управління на макроекономічному рівні, спрямоване, 
насамперед, на створення сприятливих умов здійснення інвестиційної 
діяльності різних суб’єктів господарювання на відповідній території. На 
мікроекономічному рівні управління інвестиційною діяльністю спрямоване на 
підвищення ефективності інвестиційної діяльності окремого господарюючого 
суб’єкта. При цьому ефективність цієї діяльності прямо залежить від 
сприятливості зовнішніх умов її здійснення, тобто від ефективності 
макроекономічного регулювання інвестиційної діяльності.  

У процесі інвестиційної діяльності на підприємстві вирішується ряд 
завдань, пов’язаних з різними аспектами інвестування, до яких належать : 

− розробка інвестиційної стратегії підприємства; 
− вибір форм і об’єктів інвестування;  
− пошук джерел фінансування цих об’єкті;  
− вибір інвесторів та учасників інвестиційного процесу;  
− розробка, аналіз і оцінка конкретних інвестиційних проектів;  
− контроль результатів здійснення інвестиційної діяльності.  
Прийняття ефективних управлінських рішень в інвестиційній сфері є 

запорукою ефективності окремих інвестиційних операцій та інвестиційної 
діяльності підприємства в цілому.  

Управління інвестиційною діяльністю підприємства – це комплекс 
методів розробки й реалізації управлінських рішень, пов’язаних зі здійсненням 
інвестиційної діяльності підприємства [1].  

Метою управління інвестиційною діяльністю підприємства є 
забезпечення ефективності інвестиційної діяльності підприємства в 
короткостроковому й довгостроковому періоді.  

Управління інвестиційною діяльністю на підприємстві має ряд 
особливостей [2].  

По-перше, ця система управління припускає тісний взаємозв’язок із 
загальною системою управління на підприємстві. Це зумовлено тим, що 
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управлінські рішення в сфері інвестицій завжди прямо або побічно 
взаємозалежать з іншими видами діяльності підприємства (з виробничою, 
постачальницькою, збутовою, фінансовою діяльністю). Тому необхідна вимога 
до системи управління інвестиційною діяльністю – це її взаємозв’язок із 
загальною системою управління на підприємстві. При цьому всі управлінські 
рішення в сфері інвестицій повинні бути спрямовані на досягнення 
стратегічних цілей діяльності підприємства.  

По-друге, управління інвестиційною діяльністю підприємства має 
комплексний і динамічний характер. Управлінські рішення в цій сфері не 
повинні суперечити одне іншому. Що забезпечує комплексність та 
ефективність управлінських рішень при здійсненні інвестиційної діяльності 
підприємства. Високий динамізм внутрішніх інвестиційних процесів на 
підприємстві, а також зовнішніх умов здійснення інвестиційної діяльності 
потребує, щоб і управлінські рішення в цій сфері були динамічними.  

Отже, ефективна система управління інвестиціями – це основа для 
високих темпів розвитку підприємства, досягнення необхідних результатів його 
інвестиційної, операційної та фінансової діяльності.  

 

1. Гончаров В. Розвиток інвестиційної діяльності промислового 
підприємства / В. Гончаров, О. Горова [Електронний ресурс] – Режим доступу 
: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/knp/171/knp171_120-122.pdf. 

2. Мушников О. Вплив інвестиційної діяльності на розвиток підприємства 
/ О. Мушников // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2012. – № 40. 
– С. 273–276. 
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ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 
МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ НА ПЕРІОД 

ДО 2020 РОКУ 

 

Департаментом розвитку та регуляторної політики 16.01.2017 р. було 
оприлюднено Проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про 
схвалення Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на 
період до 2020 року” та пояснювальна записка до нього [1].  

Однак, означена стратегія містить ряд суперечливих моментів 
декларативного характеру, які потребують доопрацювання та удосконалення, 
деякі з яких наведені у табл. 1.  

 

 

 

 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/knp/171/knp171_120-122.pdf
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Таблиця 1.  
Заходи щодо удосконалення Стратегії розвитку малого і середнього 

підприємництва в Україні на період до 2020 року [1] 
Оригінальний текст Стратегії Пропозиції щодо удосконалення Стратегії 

C. 14 – Передбачається:  
- створення окремих ліквідаційних комісій 
для роботи із підприємствами, які 
припиняють свою діяльність, у державному 
органі реєстрації, ДФС, Пенсійному фонді 
та інших фондах державного соціального 
страхування, які б приймали рішення про 
закриття після перевірки фактів можливої 
податкової заборгованості. Після такої 
перевірки державний реєстраційний орган 
приймає рішення про закриття 
підприємства та  вилучення даних про 
нього із Єдиного державного реєстру; 
- спрощення процедури закриття 
підприємств, в тому числі щодо зменшення 
затрат часу, коштів, а також створення 
можливості для реінвестування; 
- забезпечення “очищення” реєстру від 
суб’єктів діяльності, які більше не 
провадять діяльність. 

- Не є зрозумілим на базі якої струтури будуть 
створені зазначені ліквідаційні комісії (на базі 
міністерств чи ДФС чи інших відомств?) чи вони 
будуть незалежними структурами? Також є не 
зрозумілим створення таких комісій на базі 
кожного регіону чи окремих міст? Які фахівці 
повинні бути в складі цих комісій? Наступне 
питання стосується питань щодо джерел 
фінансування зазначених комісій для 
забезпечення їх функціонування, якщо 
передбачається державне фінансування, то за 
рахунок яких статей бюджету? Вважається за 
доцільне більш детально прописати окреслені 
питання. Щодо фахівців, які повинні бути в 
складі зазначених комісій, то це повинні бути 
фахівці з фінансової аналітики та юриспруденції. 
- Також виникає питання щодо “очищення” 
реєстру від суб’єктів діяльності, які більше не 
провадять діяльність. На основі якої системи 
критеріїв буде здійснюватися зазначена 
перевірка?  Пропонується використовувати для 
зазначеної перевірки такі показники, як рівень 
інтенсивності виробництва, продуктивність праці, 
рентабельність продажу, рентабельність власного 
капіталу, фондовіддача та коефіцієнт оборотності 
оборотних активів. 

С. 15 Передбачається затвердження 
спеціальних процедур банкрутства для 
МСП. Більш детальний аналіз причин такої 
ситуації дозволить забезпечити можливість 
другого шансу для підприємців, які 
бажають знову розпочати підприємницьку 
діяльність. 

Не є доцільним впроваджувати окрему процедуру 
банкрутства для МСП, особливо для середніх 
підприємств. Не зрозуміло в чому повинна бути 
специфіка процедури, з огляду на законодавство. 
Також незрозумілою залишається теза щодо 
більш детального аналізу причин такої ситуації. 
Хто повинен проводити такий аналіз і в чому 
повинна заключатися його “більш детальність”? 
Чим існуючі моделі визначення банкрутства в 
розрізі розміру та галузі підприємства не є 
доцільними для використання?  
Більш прийнятним є виконання функцій 
додаткового аналізу самими підприємствами з 
метою можливості підтвердження їх належної 
платоспроможності. 

С. 19-20 створення умов для безпеки 
депозитів: 
- у кризовий період (2014-2015 роки) значна 
частка МСП зіткнулися з труднощами 
здійснення платежів, оскільки банки мали 
проблеми з ліквідністю, або взагалі 

Не досить зрозумілим є твердження щодо 
розповсюдженої практики наявності банківських 
депозитів МСП з огляду на незначну питому вагу 
такого виду діяльності в банківській практиці. 
Крім того, банківські джерела фінансування не 
становлять значну частину капіталу для 
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втратили свої кошти в збанкрутілих банках. 
Подібні проблеми можуть значно обмежити 

сферу діяльності МСП.  
- Забезпечення виконання відповідних 
правил НБУ та загальна стабілізація 
валютної системи покращать ситуацію для 
МСП, оскільки банківські джерела 
фінансування становлять значну частину 
капіталу для мікропідприємств. Нові 
правила НБУ і регулювання для 
банківського сектору (наприклад, 
мінімальні вимоги до капіталу) дозволять 
через консолідацію банків поступово 
підвищити рівень безпеки депозитів для 
МСП. 

мікропідприємств, зважаючи що основним 
інструментом функціонування такого виду 
підприємств є самофінансування. Пропозиції 
щодо консолідації банків є також не досить 
чіткими з огляду на незрозумілість ознак, на 
основі яких повинно відбуватись їх об’єднання. 
Більш доцільним є впровадження специфічних 
вимог з боку НБУ для МСП, мікропідприємств 
зокрема, щодо підвищення рівня доступності 
банківських джерел фінансування за рахунок 
зниження вимог щодо заставного майна, гарантій, 
наявності кредитних історій та мінімального 
розміру власного капіталу. 

С. 30 – активізація навчання МСП навичкам 
ведення експортної діяльності: 
- для здійснення діяльності на 
міжнародному ринку МСП повинні 
володіти відповідними знаннями та 
практичними навичками, в тому числі щодо 
експорту, імпорту, співпраці з 
підприємцями в різних країнах. Також 
важливим є забезпечення формування 
ефективної взаємодії між суб’єктами МСП 
та підвищення рівня професійності 
надавачів освітніх послуг (в сфері 
регулювання, управління і професійних 
навичок). 
-Потенційно важливим є забезпечення 
розширення можливостей участі у програмі 
“Еразмус для молодих підприємців”, який 
може активізувати навчання у сфері 
інтернаціоналізації МСП. 

Крім згаданих фінансових установ та програм, 
доцільним також є теза щодо співпраці між 
суб’єктами МСБ та торгово–промисловими 
палатами регіональними та національною з 
метою стимулювання експорту та підвищення 
рівня доступності наявних програм підтримки та 
консультування щодо зазначених питань. 

Отже, з аналізу першої колонки табл. 1 можна сказати, що більшість 
положень розробленої Стратегії не є обгрунтованими з точки зору інституцій, 
які є відповідальними за впровадження означених заходів та визначення джерел 
їх фінансування. Звісно, що запропонований перелік пропозицій не є 
вичерпним. Можна стверджувати, що означений проект потребує значного 
опрацювання кваліфікованими фахівцями для досягнення стратегічної мети 
розвитку малого та середнього підприємництва. 

 

1. Проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення 
Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 
2020 року” / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=6b237e21-1d83-41a  
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ 
КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

Інноваційний соціально-орієнтований тип розвитку економіки висуває 
більш жорсткі вимоги до основного компоненту ресурсного потенціалу – 

трудового, до рівня професійної компетентності кадрів і загалом до системи 
управління кадровою політикою. Гостра кадрова проблема сучасних 
організацій потребує принципово нових підходів до розв’язання проблем 
формування та ефективного використання кадрових ресурсів. Підвищення 
значення ролі кадрової політики в сучасних організаціях зумовлено складністю 
функціонування в сформованій соціально-економічній ситуації. Ці фактори 
зумовили значимість комплексного аналізу аспектів формування, використання 
та розвитку кадрового потенціалу суб’єкта господарювання як особливо 
важливого напряму вдосконалення його кадрової політики. 

Особливу увагу до кадрової політики сучасних підприємств приділено з 
огляду на визначення важливіших пріоритетів сучасного етапу розвитку країни 
– необхідності модернізації економіки та технічного оновлення виробничої 
сфери. В цих умовах кадрова політика має забезпечувати досягнення 
конкурентоздатності кадрового потенціалу та підтримувати стабільний 
соціально-економічний розвиток суб’єктів господарювання. Аналіз профільної 
наукової літератури показав, що недостатньо вивчені теоретико-методологічні 
та методичні аспекти кадрової політики, незважаючи на активізацію вчених і їх 
підвищений інтерес до кадрової проблематики. У науковій літературі можна 
зустріти чимало визначень кадрової політики підприємства (окремі з них 
представлено у табл. 1). Попри їхню очевидну схожість, між ними існують 

окремі відмінності, що пов’язані з різним розумінням суб’єктів, об’єктів та 
цільових установок кадрової політики. 

 

Таблиця 1. 
Базові визначення поняття «кадрова політика» 

Автор Визначення 

Пархімчік Є. П. [5, с. 5] Кадрова політика організації – це сформульовані (усно 
або письмово) принципи, пріоритети, норми, правила 
роботи з кадрами, обов’язкові для всіх учасників процесу 
управління персоналом, які направлені на досягнення 
завдань і стратегічних цілей організації, та 
використовуються з урахуванням постійних змін у 
внутрішньо організаційних умовах і вимогах зовнішнього 
середовища 

Воронкова В. Г. [2, с. 120] Кадрова політика – система прийомів, навичок, способів, 
форм і методів кадрової роботи, які розробляються і 
застосовуються в практиці державних органів і окремих 
організацій. 
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Балабанова Л. В. [1, с. 126] Кадрова політика підприємства – це система принципів, 
ідей, вимог, що визначають основні напрямки роботи з 
персоналом, її форми і методи.  

Грицай А.М. [4, с. 149] Кадрова політика підприємства – це генеральний напрям 
кадрової роботи організації, система принципів, методів, 
форм і організаційного механізму визначення цілей і 
завдань для створення, збереження і розвитку кадрового 
потенціалу; ціннісні орієнтири, процедури, способи 
оцінки персоналу, необхідні для досягнення 
довгострокових стратегічних цілей розвитку організації 
та реалізації її місії в сучасних умовах розвитку 
економіки. 

Гасюк Л.М. [3, с. 156] Кадрова політика підприємства – система теоретичних 
поглядів, ідей, принципів і норм, які визначають 
пріоритети, форми та методи роботи з персоналом 
підприємства. 

Наведені визначення досить чітко відображають суть терміна «кадрова 
політика», втім складно надати єдине визначення широкому змісту кадрової 
політики, адже кожна організація має власні методи для діагностики та 
розв’язання проблем управління персоналом, враховуючи цілі та завдання 
підприємства.  

Таким чином, проведений теоретичний аналіз дозволяє трактувати, що 
кадрова політика являє собою цілісну систему взаємодії з персоналом, 
створюючи умови для оптимального використання кадрового потенціалу, 
закріплення єдиної корпоративної культури, ефективної мотивації та 
професійного розвитку персоналу. Кадрова політика організації націлена на 
закріплення лідируючих позицій підприємства на ринку та досягнення 
стратегічних цілей через створення, розвиток і стимулювання діяльності 
професійної команди співробітників. 
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МАКСИМІЗАЦІЯ ПРИБУТКУ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В РИНКОВІЙ 

ЕКОНОМІЦІ 

Головною ланкою усієї економічної системи, на яку покладається 
функція суспільного відтворення є промислове підприємство, яке за допомогою 
своєї діяльності здатне забезпечувати життєдіяльність та продуктивність 
окремих галузей, організацій, інституційних одиниць, суб’єктів 
господарювання та індивідів. 

Через-те, будь-яка діяльність певної господарської одиниці перш за все 
спрямовується на отримання зиску від тих результатів, які були отримані в 
процесі реалізації покладених в основі неї завдань. Основним економічним 
зиском, заради якого запускається виробничий процес кожного підприємства є 
прибуток. 

Разом з тим, на сьогодні, діяльність окремого підприємства вже не може 
сприйматися на плацдармі ендогенної взаємодії всередині певної галузі, регіону 
чи країни, а з урахуванням посилення тісної взаємодії суб’єктів 
господарювання з зовнішнім ринком становить значну питому вагу у 
формуванні прибутковості підприємств на основі їх взаємовигідної діяльності з 
зовнішньоторговельними партнерами країн Європи. 

В умовах перехідної економіки України вітчизняні промислові 
підприємства потребують значної координації та узгодженості економічних дій 
з вимогами ринкових відносин та полягають у ретельному пошуку 
можливостей щодо формування таких виробничих програм, які б на сучасному 
етапі розвитку інтеграційних процесів гарантували максимізацію прибутку. 

На сьогодні, максимізація прибутку як важлива та обов’язкова умова 
функціонування вітчизняних промислових підприємств в системі ринкових 
відносини головним чином дозволить вільно конкурувати з іншими 
підприємствами та нарощувати обсяги виробництва відповідно до вимог які 
ставить ринок [1]. 

Якщо звернути увагу на специфіку розгортання життєвого циклу 
розвитку підприємства, слід зазначити, що збільшення прибутку та становлення 
прибутковості в повній мірі залежить від динамічних змін, які відбуваються у 
розрізі окремих його етапів [2, с. 40-43]. Проте на стадії старіння та стагнації 
або в період виникнення кризових явищ відбувається зменшення активності 
соціальних та економічних відносин, занепадають фінансові відносини [3, с. 5], 

оскільки підприємство не може вільно вкладати та залучати кошти, перестають 
розвиватись інновації, відповідно зменшується прибуток та втрачається 
набутий рівень прибутковості. За умови ліквідації підприємства в пріоритеті 
залишаються лише інноваційні відносини, оскільки в умовах конкурентного 
ринку ті інновації, які були впровадженні у виробництво з метою досягнення 
максимальної величини прибутку, в подальшому зможуть створювати прибуток 
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та будуть застосовані на інших підприємствах чи галузях суспільного 
відтворення. 

Таким чином, важливою та обов’язковою умовою функціонування 
вітчизняних промислових підприємств в системі ринкових відносини є 
максимізація прибутку, яка головним чином дозволить вільно конкурувати з 
іншими підприємствами та нарощувати обсяги виробництва відповідно до 
вимог які ставить ринок. 
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ПЕРЕДУМОВИ ПОШУКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ДО 
АКТИВІЗАЦІЇ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ (НА 

ПРИКЛАДІ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ) 
 

На сьогодні, в умовах розвитку ринкової економіки та співробітництва 
вітчизняних промислових підприємств з торговельними партнерами країн ЄС і 
далекого зарубіжжя, досить актуальним залишається питання реалізації їх 
експортного потенціалу, що вимагає як структурних, так і стратегічних змін у 
діяльності підприємств.  

За роки незалежності в Україні так і не вдалось створити стабільну 
державну програму підтримки вітчизняних експортерів та посилення 
українських експортних брендів. Через те, пошук нових інноваційних підходів 
до здійснення експортної діяльності є не тільки важливим пріоритетним 
напрямом функціонування підприємств, а і запорукою їх прибутковості, 
зміцнення конкурентоспроможності та інтегрованості до європейських 
структур. 

Українська економіка характеризується досить динамічним розвитком та 
потребує таких виробників, які змогли б достойно представляти її промислові 
потужності, нести інформацію про Україну як стратегічного партнера для 
співробітництва та головним чином пропонувати конкурентоздатну якість. 

Для того, щоб визначити яка з галузей економіки країни є найбільш 
пріоритетною, в першу чергу, необхідно звернути увагу на товарну структуру 
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українського експорту. Станом на 1-ше півріччя 2016 р. найбільшу питому вагу 
у структурі товарного експорту продукції України займає металургійна  
промисловість – 26%.  

Якщо звернути увагу на рейтинг ТОП-10 вітчизняних експортерів 
промисловості, чотири позиції займають підприємства саме металургійної 
галузі, а саме: Метінвест Холдінг (4193,0 млн.дол.) – 1 місце, АрселорМіттал 
Кривий Ріг (1560,4 млн.дол.) – 2 місце, Запорізький металургійний комбінат 
«Запоріжсталь» (946,5 млн.дол.) – 4 місце, Дніпровський металургійний 
комбінат ім. Дзержинського (739,1 млн.дол.) – 5 місце. 

В подальшому, для того, щоб визначити та окреслити головні тенденції і 
передумови формування інноваційних підходів активізації експортної 
діяльності промислових підприємств, на нашу думку, необхідно дослідити 
окремі особливості сучасного функціонування «Метінвест Холдінг», яке 
посідає перше місце в рейтингу експортерів України. 

В межах даної галузі сконцентрована велика кількість конкурентів, 
оскільки на зовнішніх ринках зберігається тенденція дисбалансу між попитом і 
пропозицією. Це можна підтвердити тим, що у світі існує 2,3 млрд. т сталі, 
попит на яку не перевищує 1,5 млрд т. За таких умов виробництво «Метінвест 
Холдінг» у 2016-2017 р. може носити спадний характер, оскільки така 
тенденція призведе до зменшення цін на продукцію підприємства. Основною 
причиною такої ситуації є те, що на сьогодні в Китаї зменшився попит на сталь, 
який упродовж останнього десятиліття зайняв позицію найбільшого її 
виробника та відповідно експортера. За оцінками економістів, експорт сталі з 
Китаю в 2010 р. становив 40 млн. т, а станом на поч. 2016 р. – 120 млн. т.  

Іншими вагомим причинами, які можуть негативно вплинути на об’єми 
експорту «Метінвест Холдінг» є обмеження поставок вугілля з Російської 
Федерації та непідконтрольних територій Донбасу, що змушує підприємство 
купувати зазначену сировину за кордоном та потерпати від додаткових витрат. 
Разом з цим, і зростають тарифи на вантажні перевезення. 

Також, значний вплив на експорт продукції «Метінвест Холдінг» 
становить введення на українську металопродукцію антидемпінгових мит. А 
саме: на ринках Бризилії та Мексики у розмірі 60,1%, в Туреччині та Пакестані 
ведеться розслідування відносно українського гарячекатаного прокату, ринко 
США також захищений антидемпінговими митами у розмірі 155%. 

Враховуючи вищезазначене, необхідно відмітити те, що для того, щоб 
зберегти конкурентні позиції та сприяти зростанню експорту у сфері 
металургійної промислової для «Метаінвест Холдінг» необхідно віднайти ряд 
інноваційних підходів до організації їх виробництва згідно вимог, які 
ставляться сучасною ринковою економікою.  

На нашу думку, важливим орієнтиром пошуку інноваційних підходів до 
активізації експортної діяльності «Металінвест Холдінг» є поглиблене 
залучення підприємства до співпраці з іноземними замовниками в межах єдиної 
служби продажу та програм технічної підтримки виробленої продукції щодо 
підвищення якості продукції.  
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Перспективним в даному питанні є напрямки розробки інноваційних 
програм експортної діяльності  в рамках компанії «Метінвест-СЦМ» (широка 
мережа сервісних металоцентрів в Україні), «Метінвест Євразія» ( оптовий та 
роздрібний канал збуту Дирекції з продажів Групи Метінвест у Російській 
Федерації), «Metinvest International SA» (продаж залізної руди, напівфабрикатів 
і кінцевої продукції із сталі, виробленої гірничодобувними та металургійними 
підприємствами Групи Метінвест). 

Поряд з цим, важливим інструментом інноваційного підходу в активізації 
експортної діяльності «Металінвест Холдінг» є його робота у дотриманні вимог 
міжнародних стандартів під час виробництва продукції металургійної 
промисловості. Важливими міжнародними документами які використовує 
«Металінвест Холдінг» у виробництві продукції даної галузі є наступні: ДСТУ 
EN 10346, EN 10130, ДСТУ EN 10025-4, ДСТУ EN 10025-6. 

Отже, для того, щоб активізувати експортну діяльність керівництво 
«Металінвест Холдінг» має звернути увагу на багато аспектів внутрішнього та 
зовнішнього середовища, які дозволять сформувати потрібні інноваційні 
підходи. В першу чергу, такі підходи мають бути направлені на зменшення 
витрат та собівартості виробництва металургійної продукції, а головним 
інструментом в даному питанні має стати робота над посиленням дотриманням 
вимог міжнародних стандартів у сфері виробництва товстолистового та 
тонколистового прокату,   фасованого прокату та труб великого діаметру. 

 

1. Бизнес. - №51-52 (1194-1195). – 2015. – С.67. 
2. Державна підтримка українського експорту / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://ukrexport.gov.ua. 
3. Метінвест : портал продаж / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://sales.metinvestholding.com/ru. 

 

Скакальський Ю.С., к.е.н., старший викладач 

ДВНЗ «Київський національний економічний  
університет імені Вадима Гетьмана»  

 

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК 
РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 

Сучасне інформаційне суспільство характеризується високим рівнем 
невизначеності, революційні зміни у технологіях, в тому числі і фінансових, 
породжують нові виклики для корпоративного сектору світової економіки. 
Вміння ефективно пристосовуватись до мінливості внутрішнього середовища, в 
наш час, стає конкурентною перевагою. 

З середини 90-х років ХХ ст. у світі суттєво збільшилась кількість бізнес-

ризиків та стало очевидно, що управління ними повинно відбуватися 
комплексно. З появою впевненості у тому, що комплексне управління ризиками 
підприємств стало об’єктивною необхідністю, починають з'являтися перші 
стандарти управління ризиками, зокрема, у листопаді 1995 р. комітет стандартів 

https://sales.metinvestholding.com/ru
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Австралії та Нової Зеландії представив стандарт AS/NZS 4360 «Управління 
ризиком», який поклав початок формуванню національних та міжнародних 
стандартів управління ризиками.  

Пізніше були опубліковані національні стандарти Японії та Канади, 
загалом, з другої половини 90-х років ХХ ст. практично всі розвинуті країни 
починають активну діяльність щодо уніфікації корпоративного ризик-

менеджменту та розробки практичних рекомендацій стосовно побудови дієвої 
системи управління ризиками на підприємствах.  

У таблиці 1 наведено основні національні стандарти (рекомендації) 
управління ризиками. 

Таблиця 1 

Основі національні стандарти та рекомендації з управління ризиками 

№ 

п/п 
Назва 

Дата 
останньої 
редакції 

Країна 
розробник 

Характеристика 

1 AS/NZS 4360 2004 р. Австралія 
та Нова 
Зеландія 

Стандарт «Ризик-менеджмент»  

2 CSA Q 850 1997 р. Канада Рекомендації з прийняття рішень в умовах 
ризику 

3 JIS Q 2001 2001 р. Японія Рекомендації з розробки та імплементації 
системи ризик-менеджменту 

4 ГОСТ Р51897 2002 р. Росія Менеджмент ризику. Терміни та 
визначення 

5 BS 31100 2008 р. Велика 
Британія 

Збірка практик з ризик-менеджменту 

6 ONR 49000 2010 р. Австрія Управління ризиками  
Джерело: складено автором  

Наведені в таблиці 1 документи є загальновизнаними національними 
стандартами у сфері управління ризиками, ці документи встановлювали основні 
вимоги до управління корпоративними ризиками в своїх країнах.  

Починаючи з 2009 року більшість національних стандартів управління 
ризиками були замінені на ISO 31000:2009, який досить часто називають 
«золотим стандартом ризик-менеджменту», незважаючи на те, що йому 
притаманні певні недоліки. Зокрема, М. А. Рогов критикує даний стандарт, 
наводячи ряд серйозних упущень: 

- стандарти не включають в себе багато важливих понять 
фінансового ризик-менеджменту; 

- недостатньо уваги приділяється фінансовим ризикам; 
- для оцінки ризиків повинна значно активніше використовуватись 

зовнішня статистика; 
- технології оцінки ефективності управління ризиками повинні 

кількісно оцінювати додану вартість, що створюється безпосередньо ризик-

менеджментом [1, c.16-17]. 
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Не дивлячись на різноманітність та потужність ризиків з якими 
стикається вітчизняний бізнес в Україні відсутні будь-які стандарти чи 
рекомендації стосовно управління ризиками підприємств реального сектору 
економіки. У звітах незалежного аудиту більшості акціонерних товариств тема 
ризиків розглядається суто формально, без детального аналізу. Така ситуація, в 
жодному разі, не сприяє розвитку вітчизняного корпоративного управління, 
активізації кредитування та залученню зовнішніх інвестицій.   

З метою поліпшення інвестиційного клімату України необхідно 
підвищити прозорість вітчизняного бізнесу, дієвим кроком у цьому напрямі 
стане розробка та впровадження вітчизняного стандарту ризик-менеджменту. 
На нашу думку, даний стандарт потрібно створити на основі загальновизнаного 
ISO 31000:2009, вдосконаливши його відповідно до прогресивних тенденцій у 
сфері управління ризиками, а саме: 

- використання методології Value-at-Risk для кількісної оцінки 
ризиків; 

- врахування біхевіористичних аспектів в процесі ідентифікації 
ризиків підприємств [2, с.35-36]; 

- орієнтація ризик-менеджменту на створення економічної доданої 
вартості. 

1. Рогов М.А. Золотой стандарт риск-менеджмента / М.А. Рогов // 
Риски. – 2012. – №9(115). – с.15-17. 

2. Скакальський Ю.С. Біхевіористичний аспект ідентифікації 
фінансових ризиків підприємств / Ю.С. Скакальський // Фінансове забезпечення 
діяльності суб’єктів господарювання: зб. матеріалів IV всеукр. наук.-практ. 
конф. – Кременчук, 2016. – с.34-37. 
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ВПЛИВ КЕРІВНИКА-ЛІДЕРА НА МОДЕРНІЗАЦІЮ  
УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕС-СТРУКТУРИ 

 

Ефективність діяльності бізнес-структур у сучасних умовах формування 
бізнесу в більшій мірі залежить саме від керівника, рівня його компетентності 
та здатності сформувати комплементарну команду. 

Сьогодні культура управління та ведення бізнесу на вітчизняних 
підприємствах лише формується. Проте, вище керівництво організацій з різних 
галузей розуміє, що організація – динамічна структура, виробничі та інші 
процеси в якій вимагають постійного розвитку та вдосконалення, а отже – змін, 
що відображається на зміні суспільних цілей і цінностей. 

Проблеми формування системи ефективного управління бізнес-

структурами, впровадження та розвитку лідерства у їх діяльності, виявлення 
основних лідерських рис керівників та базових засад комплементарної команди 
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розглядались як вітчизняними так і зарубіжними фахівцями: Адізесом І., 
Бекінгемом М., Беннісом У., Євтиховим О.В., Пінтосевичем І., Нестулею С.І., 
Кричевським Р., Шеклтоном В. тощо. Не зважаючи на достатню увагу 
науковців питанням лідерства та ефективного управління, залишається 
недостатньо висвітленим обґрунтування формування керівника-лідера як 
базової складової успішної діяльності бізнес-структур. 

Ефективність лідерства підтверджується дослідженнями багатьох авторів, 
які експериментально довели, що формальне керівництво дозволяє 
використовувати потенціал співробітників на 60% або 65%, тоді як 
«здійснюючи лідерство» керівник може досягти повного використання 
здібностей підлеглих. 

Лідерство – це добре засвоєна поведінка або друга натура, яку керівники з 
часом починають відтворювати несвідомо і навіть автоматично. 

Наприклад, успішні лідери можуть прийняти низку важливих рішень з 
приводу якоїсь проблеми за доволі короткий час, який інші використовують 
лише для того, щоб зрозуміти, у чому полягає проблема. 

Багато людей цікавить питання: звідки лідери знають, як приймати 
оптимальні рішення, при цьому перебуваючи під величезним тиском. 

Найбільш успішні лідери приймають свої рішення інстинктивно. 
Зробивши це багато разів упродовж своєї кар'єри, вони набувають імунітету до 
тиску, який пов'язаний із прийняттям рішень, і надзвичайної інтуїції в процесі 
прийняття стратегічних і найбільш оптимальних рішень. Саме тому більшість 
керівників скажуть вам, що вони прислухаються до своїх "внутрішніх 
відчуттів" при прийнятті важких рішень у критичні моменти життя. 

Успішні лідери навчилися майстерно прогнозувати шляхи розвитку 
бізнесу, знаходити нові можливості, перебуваючи під тиском, служити людям, 
якими вони керують, і долати труднощі. 

Не дивно, що найкращі керівник отримують відповідну фінансову 
винагороду. У 2016 році зарплати 200 найбільш високооплачуваних керівників 
компаній зросли на 5% до середньорічної зарплати у $ 14,5 млн, (йдеться у 
дослідженні компанії Equilar для New York Times). 

Якщо Ви плануєте розвивати вашу кар'єру до рангу керівництва або вже 
взяли на себе керівні обов'язки – ось Вам 15 речей, які Ви повинні навчитися 
робити автоматично, щоденно, щоб насправді стати успішним лідером на 
своєму робочому місці:  

 Зробіть так, щоб інші охоче висловлювали свою думку. 
 Приймайте рішення. 
 Нагадуйте про свої очікування. 
 Змушуйте працівників думати. 
 Будьте підзвітним іншим. 
 Подавайте приклад. 
 Правильно визначайте та винагороджуйте успіхи інших. 
 Забезпечуйте безперервний зворотній зв'язок. 
 Правильно використовуйте таланти своїх працівників. 
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 Ставте запитання, шукайте поради. 
 Вирішуйте проблеми, уникайте зволікань. 
 Позитивні налаштування і позиція. 
 Намагайтесь бути Великим Вчителем. 
 Інвестуйте в стосунки. 
 Щиро насолоджуйтеся своїми обов'язками. 
Зрештою, успішні лідери здатні підтримувати свій успіх упродовж 

довгого часу, тому що ці 15 речей в кінцевому підсумку дозволяють їм 
збільшити вартість бренда своєї організації – і в той же час звести до мінімуму 
операційні ризики. Вони є посередниками для реалізації талантів, культури і 
результатів роботи своїх колег. 

Ефективний керівник-лідер – це архітектор бізнес-структури та її вірний 
служитель, тобто він чітко розуміє, що в ній потрібно зробити і чим він може 
цьому посприяти. Якщо конкурентну перевагу розглядати як наявність у 
системі якої-небудь ексклюзивної цінності, що дає їй переваги перед 
конкурентами, то саме постать харизматичного лідера з творчим підходом до 
вирішення питань та здатністю впливати на колектив і нести відповідальність 
за його дії, і є основним компонентом у діяльності бізнес-структури. 

Отже, можна зробити висновок, що лідерство є запорукою успішної 
діяльності організації та джерелом її конкурентних переваг, що забезпечуються 
шляхом: креативного підходу до розвитку комплементарної команди; 
інтелектуального стимулювання мислення її колективу та мотивації, що 
надихає прикладом харизматичного керівника-лідера.  

Процес лідерства дасть змогу вдосконалити структуру відносин в 
організації, забезпечити постійний рух вперед для досягнення найкращих 
результатів, корисних як для  університету, суспільства, так і країни в цілому. 

1. Ідеальний начальник в уявленні українських працівників – Режим 
доступу: https://hh.ua/article/15461. 

2.  Нестуля О.О. Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та 
практичних навичок менеджера: Навч. посіб. / О.О. Нестуля, С.І. Нестуля, В.В. 
Карманенко. – К. : Знання, 2013. – 287 с. 

3.  Пинтосевич И. Действуй! 10 заповедей успеха / Ицхак Пинтосевич – 

М: Эксмо, 2012, – 145 с. 
4.  Розвиток лідерського потенціалу особистості – Режим доступу: 

http://studopedia.org/14-21731.html. 

https://hh.ua/article/15461
http://studopedia.org/14-21731.html
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Для багатьох українських підприємств на сьогоднішній момент 
характерним наслідком кризових явищ економічного розвитку є сильна нестача 
оборотного капіталу, що супроводжується низьким рівнем його використання. 

Оборотному капіталу належить особливе місце у структурі капіталу 
підприємства, оскільки від якості управління ним залежать безперервність 
процесу виробництва і реалізації продукції, ліквідність підприємства, його 
платоспроможність і рентабельність. На сучасному етапі розвитку економіки 
України оборотний капітал як економічна категорія потребує глибшого 
дослідження і вдосконалення організації управління ним на практиці [1]. 

Питанням дослідження оборотного капіталу, процесам його формування 
та ефективного використання присвячено чимало робіт економістів: А. 
Золотарьова, Ван Хорна Дж. К., С. Калабухової, В. Ковальова, Д. Молякова, Б. 
Коласса, Н. Лисиціана, І. Бланка, Ю. Брігхема, Є. Бикова, О. Єфімова, Л. 
Павлової, О. Стоянової, А. Хоріна, В. Шокуна та інших учених. Ю. А. 
Долгоруков і Н. І. Редіна досліджували систему формування і поліпшення 
управління оборотними коштами на підприємстві, В. Г. Лебедєв представив 
підходи до управління оборотним капіталом залежно від джерел їх формування, 
такі як консервативний, помірний та агресивний. Однак, при всебічності 
розгляду даного питання, проведених наукових досліджень, залишається велика 
кількість невирішених завдань, оскільки постійно змінюються умови 
господарювання підприємств, то особливості управління оборотним капіталом 
потребують дальшого дослідження. 

Пошук шляхів поліпшення оборотних активів передбачає насамперед 
упровадження сучасних технологій та інших досягнень науково-технічного 
прогресу, що забезпечують економію ресурсів, здешевлення виробництва і 
зростання якості продукції. Важливу роль у цьому відіграє вдосконалення 
відносин з іншими господарськими суб’єктами, контрагентами даного 
підприємства. Ідеться про вдосконалення умов матеріально-технічного 
обслуговування. Крім того, поліпшення свого становища на ринку передбачає 
стабільність у відносинах із покупцями, вибір форм розрахунків, що 
гарантують платежі і забезпечують прискорення завершення реалізації 
продукції і надходження коштів на рахунки підприємства. Це не тільки сприяє 
поліпшенню фінансового стану конкретного підприємства, а й забезпечує 
закріплення господарських зв’язків, поліпшення фінансової і платіжної 
дисципліни [2, с.90]. 
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Політика управління оборотними активами представляє собою частину 
загальної фінансової системи менеджменту, основною метою функціонування 
якої є формування необхідного обсягу і складу оборотних активів, 
раціоналізація й оптимізація структури джерел їх фінансування [3, c. 24]. 

З урахуванням результатів проведеної оцінки ефективності використання 
оборотних активів, вдосконалення управління оборотним капіталом 
пропонується здійснювати  у 9 етапів, а саме: 

1. Аналіз оборотних активів підприємства в попередньому періоді; 
2. Визначення принципових підходів до формування оборотних активів 

підприємства; 
3. Оптимізація обсягу оборотних активів; 
4. Оптимізація співвідношення постійної і змінної частин оборотних 

активів; 
5. Забезпечення необхідної ліквідності оборотних активів; 
6. Забезпечення підвищення рентабельності оборотних активів; 
7. Забезпечення мінімізації втрат оборотних активів в процесі їх 

використання; 
8. Формування принципів фінансування окремих видів оборотних 

активів; 
9. Формування оптимальної структури джерел фінансування оборотних 

активів. 
Таким чином, для підвищення ефективності використання оборотного 

капіталу, підприємство має розробити та запропоновувати основні резерви 
прискорення оборотності оборотних коштів, а саме: скорочення тривалості 
виробничого циклу виготовлення продукції; вдосконалення порядку 
планування та формування оборотних коштів; автоматизація та механізація 
навантажувально-розвантажувальних і складських робіт; удосконалення 
системи збуту продукції. 

Також має бути проведено оптимізацію структури оборотного капіталу, а 
саме: оптимізацію за критерієм максимізації рівня фінансової рентабельності 
оборотного капіталу; оптимізацію за критерієм мінімізації вартості оборотного 
капіталу; оптимізацію оборотного капіталу як фактору конкурентоздатності 
підприємства. 

 

1. Економічний аналіз та діагностика сучасного стану підприємств у 
контексті прийняття управлінських рішень / М. Лагун // Формування ринкових 
відносин в Україні. – 2013. – № 5. – С. 16–20. 

2. Шляхи підвищення ефективності використання оборотного капіталу 
підприємства / Н. Гайдис // Вісник Університету банківської справи 
Національного банку України. – 2014. - №1 – С. 88-91. 

3. Балабанов И. Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего 
субъекта / И. Т. Балабанов. – Москва: Финансы и статистика – 2007. – 208 с. 
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ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ 
ЗАПАСІВ: УПРАВЛІНСЬКИЙ ПІДХІД 

 

Виробничі запаси є однією з найбільш трудомістких ділянок обліку на 
підприємстві і тому вимагають підвищеної уваги на усіх стадіях їх руху. 
Особливо це стосується документального забезпечення, оскільки від його 
якості, своєчасності формування, повноти залежиться наступність облікових 
процедур. 

Враховуючи вимоги українського законодавства [1], система первинного 
обліку виробничих запасів представлена широким спектром документів, одним 
з яких виступає сигнальна довідка, яка використовується для контролю за 
відхиленням фактичного залишку запасів від встановлених норм запасу. Таким 
чином, щоденне узагальнення та аналіз відхилень від норм по місцях 
виникнення витрат і центрах відповідальності сприяє своєчасному усуненню 
недоліків в організації постачання, виробництва і попередженню можливості їх 
появи у майбутньому.  

З метою забезпечення можливості проводити управління за відхиленнями 
важливо, щоб первинні та зведені документи, які використовуються для 
документування записів про виробничі запаси, забезпечували таку 
альтернативу. Оскільки основним таким документом на підприємствах 
виступає сигнальна довідка, виникає необхідність перегляду та удосконалення 
її форми (рис. 1). 

СИГНАЛЬНА ДОВІДКА  
про відхилення фактичного залишку матеріалів  

від установлених норм запасу 

"___" ____________ 20__ р. 
Склад (кладова) _________________________________________________________________ 

П. І. Б. матеріально відповідальної особи 

Рис. 1. Удосконалена форма сигнальної довідки підприємства [доповнено автором] 
 

Запропонований документ враховує специфіку формування 
технологічного запасу сировини (матеріалів), а також містять причини 
відхилень та відповідальних за їх виникнення, що дозволяє оперативно 
втручатися у процес використання виробничих запасів. З іншого боку, 
застосування таких документів дозволяє скоротити кількість облікових форм, 
забезпечуючи при тому достатній склад показників для здійснення 
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оперативного контролю.  
Однак, щоб уникнути помилок і порушень при зборі та реєстрації 

оперативних фактів про виробничі запаси, що підлягають обліку, доцільно 
також розробити детальні інструкції конкретним виконавцям (у вигляді 
посадових інструкцій, виписок із графіків документообігу) про порядок і тер-

міни реєстрації даних, а також використовувати систему заохочень і покарань 
за виконання своїх обов’язків виконавцями. Проведення контрольних заходів 
(ревізії, звірки, інвентаризації) знижує ризик неефективної системи збору і 
реєстрації оперативного факту. 

1. Про затвердження типових форм первинних облікових документів з 
обліку сировини та матеріалів : Наказ Держкомстату України від 21.06.1996 
№ 193. 
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ПРОЦЕС ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В СИСТЕМІ 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Підвищення ефективності використання основних засобів підприємств є 
одним з основних завдань в умовах кризового стану національної економіки. 
Від того, наскільки вирішена дана проблема, залежить фінансова ситуація на 
підприємстві, його конкурентоспроможність на ринку. Забезпечення певних 
темпів розвитку і підвищення ефективності виробництва можливе за умови 
інтенсифікації відтворення та кращого використання діючих основних засобів і 
виробничих потужностей підприємств. Суть відтворення основних засобів 
проявляється у ході його постійного руху, що обумовлює необхідність 
вивчення всього механізму обліку процесу відтворення основного капіталу. 

Проблеми обліку процесу відтворення основних засобів є предметом 
особливої уваги економічної науки. Великий внесок у розробку теоретичних 
основ і методологічних підходів до проблеми обліку основних засобів і їх 
використання внесли такі провідні вчені-економісти: М. Т. Білуха,В. Г. 
Гетьман, М. Я. Дем’яненко, В. П. Завгородній, Г. Г. Кірейцев, А. М. 
Кузьмінський, В. Г. Линник, Ю. Я. Литвин, В. В. Сопко, Л. К. Сук та інші вчені. 
У сучасній фаховій літературі висвітлено позиції багатьох науковців щодо 
економічної сутності категорій відтворення, відтворення капіталу й 
відтворювальні ресурси (табл. 1). Однак, на сьогодні бракує усталеного 
понятійного апарату та комплексного відображення цих категорій в обліково-

аналітичній системі України. 
На нашу думку, відтворення основних засобів – це процес поліпшення, 

відшкодування та відновлення первісного ресурсу об’єкта основних засобів або 
зміна його якісних характеристик. 
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Таблиця 1 

Визначення сутності категорії відтворення 
Автор Економічна сутність категорії 

«відтворення капіталу» 

Економічна сутність категорії 
«відтворення основних фондів» 

Н. В. Стах, 
А. Н. Тур,  
Н. В.Шимов 

Відтворення капіталу – постійне 
оновлення (утворення) капіталу.  

 

С. В. Мочерний  Відтворення основних фондів – постійне 
повторення і безперервне відновлення 
засобів праці в натуральному та 
вартісному вираженні. 

Джерело: [1, c. 94; 2, c. 227] 

Цикл відтворення основних засобів є процесом перетворення капітальних 
інвестицій в основні засоби в результаті капітального будівництва і технічного 
переозброєння операційної діяльності підприємства [3]. На нашу думку, в циклі 
відтворення основних засобів, першочергова увага має приділятися саме 
процесу їх формування, оскільки значення цієї фази, в умовах прискорених 
темпів науково-технічного прогресу, зростає. Саме за умов своєчасної заміни 
основних засобів та прискореного їх оновлення стають можливими ефективні 
дії щодо виробництва продукції. В процесі відтворення основних засобів 
виробничого підприємства, за рахунок власних коштів, особливе місце 
відводиться амортизації, а це підкреслює значущість процесу нарахування 
амортизації в контексті відтворення основних засобів. Ми вважаємо, що 
розглядати амортизаційні відрахування як джерело фінансування інвестиційної 
активності виробничого підприємства можна лише в тому разі, коли завчасно 
створено фонд відтворення з метою цільового використання коштів, що 
накопичуються в ньому, а саме – відтворення об’єктів основних засобів (рис. 1). 

На нашу думку, фонд відтворення – це акумульовані виробничим 
підприємством кошти для здійснення інвестицій в основні засоби з метою їх 
поліпшення та відновлення. 

 
Рис. 1. Алгоритм створення фонду відтворення виробничого підприємства 

Амортизаційні відрахування як джерело інвестицій 

Крок 5 

Крок 4 

Крок 1 

Крок 2 

Крок 3 

Використання акумульованих коштів на відтворення об’єктів основних засобів. 

Щомісячне нарахування відсотка суми амортизаційних відрахувань та наповнення 
їх за рахунок фонду відтворення. 

Відкриття по даних бухгалтерського обліку субрахунку «Фонд відтворення» з 
метою обліку нарахованих і використаних сум фонду відтворення. 

Відкриття спеціального розрахункового рахунку в установі банку для 
накопичення коштів фонду відтворення. 

Прийняття рішення керівником підприємства про зазначення в обліковій політиці 
процедури формування та методики обліку фонду відтворення об’єктів основних 
засобів. 
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Отже, створення фонду відтворення дозволить керівництву виробничого 
підприємства усунути багато невідповідностей в бухгалтерському обліку, 
досягти економічних вигод, а також своєчасно використовувати інформацію 
для прийняття управлінських рішень і достовірно складати звітність. 

 

1. Словарь современных и правовых терминов / Авт-сост. Н. В. Шимов, 
 А. Н. Тур, Н. В. Стах – Мн., 2002 – 816 с. 

2. Економічна енциклопедія: у 3-х т. / під заг. ред. С. В. Мочерного – К., 
2000 – Т.1 – 864 с. 

3. Кулакова С. Ю. Теоретичні основи відтворення основних фондів 
підприємства в сучасних умовах / С. Ю. Кулакова, А. С. Кордубан // Ефективна 
економіка: елект. наук.-фах. вид. – 2015. – № 6. – Режим доступу: 
http://www.economy.nayka.com.ua. 
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ІННОВАЦІЙНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ФІНАНСОВІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Широка інформатизація усіх сфер діяльності нашого суспільства 
принципово зміцнює роль інформації та інформаційних технологій. Особливо 
актуальні ці питання для економічних об’єктів: виробничих підприємств, фірм, 
компаній, фінансових, банківських, податкових, інвестиційних організацій, 
торгівлі, маркетингу, державних та інформаційних органів управління. 

Інформаційна система – це сукупність інформації, апаратно-програмних і 
технологічних засобів, засобів телекомунікації, баз і банків даних, методів 
процедур оброблення даних, персоналу управління, які реалізують функції 
збирання, передавання, оброблення і накопичування інформації для підготовки 
і прийняття ефективних управлінських рішень [2]. 

Причини, що спонукають організації впроваджувати інформаційні 
системи, з одного боку, обумовлюються прагненням збільшити продуктивність 
повсякденних робіт чи усунути їх повторне проведення, а з іншого, – бажанням 
підвищити доходи діяльності підприємства за рахунок прийняття оптимальних 
та раціональних управлінських рішень. 

Основною передумовою ефективності бізнес-процесів є впровадження у 
діяльність підприємств сучасних інформаційних технологій. 

Інноваційна інформаційна система в фінансовій діяльності підприємства 
дає змогу забезпечити розв’язання таких завдань: 

1) прямий, своєчасний доступ до інформаційного продукту (точну 
інформацію про хід виробничого процесу в просторі та часі, пошук нових 
технологій); 

2) ефективну координацію внутрішньої діяльності та оперативне 
розповсюдження різноманітних повідомлень; 

3) ефективнішу взаємодію із суміжниками за технологічними 
маршрутами за рахунок використання більш інформованих та наочних засобів 
відображення та передачі-приймання повідомлень; 

4) виділення необхідного і неперервного часу для менеджерів усіх ланок 
на такі високоефективні види діяльності, як аналіз та прийняття рішень за 
рахунок зменшення часу на здійснення малопродуктивної інноваційної 
діяльності; 
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5) використання якісно кращої технології системного аналізу та 
проектування оперативного управління на нижній та середніх ланках 
управління інноваційним виробництвом. 

Головна мета функціонування інформаційних систем різних об’єктів і 
рівнів у сфері інноваційної діяльності – підвищення якості управління, 
забезпечення спеціалістів (бухгалтерів, економістів, менеджерів, інспекторів 
управлінської ланки) необхідною інформацією для виконання своїх функцій 
управління. 

В сучасних умовах у великих організаціях створені і ефективно діють 
інформаційні системи, які обслуговують процес підготовки і прийняття 
управлінських рішень і розв’язують такі завдання: оброблення даних, 
оброблення інформації, реалізацію інтелектуальної діяльності з метою 
створення інформації. 

У таблиці 1 наведено види та характеристика програмного забезпечення  
підприємств легкої промисловості.  

Таблиця 1 
№ Назва Основні характеристики 

1 «1С: Підприємство» Багатофункціональне ПЗ економічного призначення для 
автоматизації діяльності підприємства 

2 «Парус-

підприємство» 

Призначене для автоматизації бізнес-задач підприємств 
малого та середнього бізнесу, великих корпорацій та 
холдингів, а також бюджетних установ і організацій 

3 «Галактика» Система управління підприємством, яка закриває всі основні 
операційні та управлінські завдання і надає менеджерам 
різного рівня точну і своєчасну інформацію для прийняття 
стратегічних і тактичних управлінських рішень 

4 «БЕСТ-Про» Система призначена для комплексного розв’язання облікових 
і управлінських завдань і гнучке настроювання, що дозволяє 
оперативно коригувати облікову систему за будь-яких змін у 
законодавстві або виробничих завданнях 

5 «Гарант-учет» Програма призначена для обліку на підприємстві 
6 Megapolis. 

Документооборот 
(InBase) 

Комплексне програмне рішення для створення систем 
управління документами та автоматизації ділових процесів. 
Система охоплює всі етапи життєвого циклу документів – від 
підготовки проектів документів в організації 
до їх архівного зберігання 

7 «Baan-IV» Ключовою задачею, що вирішується інформаційною 
системою управління ресурсами підприємства, є надання в 
режимі реального часу оперативної інформації керівним 
працівникам підприємства для своєчасного прийняття 
ефективних управлінських рішень 

8 «Атлас Док» Призначена для автоматизації процесів діловодства 

та документообігу 

9 АКЦЕНТ 
БУХГАЛТЕРІЯ 

Універсальна автоматизована програма для ведення 
бухгалтерського, управлінського та фінансового обліку на 
підприємствах. Програма забезпечує повноцінний 
правильний, з бухгалтерської точки зору, багатовимірний та 
багаторівневий аналітичний і синтетичний облік 

10 «MS Excel» Програма для роботи з електронними таблицями 
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Наведені програмні продукти застосовуються підприємствами для 
забезпечення ефективності фінансової діяльності. Цей перелік не є остаточним і 
постійно розширюється, адже розвиток інформаційних технологій не стоїть на 
місці.  

Набуває широкого використання комп’ютерна програма «M.E.Doc» 
(Медок), яка є не тільки програмою для податкової звітності, але й справжня 
система електронного документообігу. В ній є все для звітності юридичних осіб 
платників податку на додану вартість та єдиного податку, бюджетних установ 
та неприбуткових організацій, фізичних осіб-підприємців. 

Щоб подати звітність електронно необхідно встановити програму 
«M.E.Doc» або зареєструватися на веб-сервісі Сота (https://sota-buh.com.ua ) 

отримати електронний цифровий підпис [1] ЕЦП в Акредитованому центрі 
сертифікації ключів, ми надаємо послуги АЦСК «Україна» підписати 
електронний договір з відповідним контролюючим органом (ДФС України, 
Пенсійний фонд, Державна служба статистики, ФСС з ТФП) 

J/F1391004 Договір про визнання електронних документів - приймається 
протягом 5-ти робочих днів. 

J/F1391102 Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового 
підпису – подається при дійсному договорі для реєстрації нових ЕЦП, 
приймається швидко. 

Розробник забезпечує своєчасне оновлення комп’ютерної програми 
«M.E.Doc» відповідно до змін у законодавстві України. Оновлення надходять в 
програму автоматично при наявності доступу в Інтернет. 

Перевагою програми «M.E.Doc» є те, що можлива автоматизація звітності 
та документообігу в одній програмі з їх повним контролем на всіх етапах. 
Захищеність інформації забезпечується шифруванням за допомогою 
електронного цифрового підпису. Завдяки зрозумілому інтерфейсу досягнуті 
зручність і простота використання програми, що дає економію особистого часу 
і скорочення витрат. 

Офіційний дилер програми «M.E.Doc» є компанія ТО БІЗНЕС вже понад 
5 років. На сайті http://www.me-doc.com.ua (рис. 1) завжди можна завантажити 
демо-версію Медок безкоштовно, в ній Ви зможете ознайомитися з модулями 
програми, протестувати роботу та навіть подавати звіти безкоштовно! А також 
можна придбати комп’ютерну програму «M.E.Doc». 

Впровадження інноваційних інформаційних систем на підприємстві 
вносить суттєві зміни в організацію і фінансово-господарську діяльність. 
Створення інформаційного банку планових, нормативних та фактичних даних 
дозволяє використовувати програмним шляхом в будь-який проміжок часу 
великі обсяги економічної інформації для контролю за виконанням плану та 
дотриманням нормативно-правової бази, а також за усуненням порушень та 
недоліків у витрачанні ресурсів. 

1. Войнаренко М. П. Ефективність запровадження спрощеної системи 
оподаткування суб’єктів малого бізнесу: практичні аспекти / М. П. 

http://tobiss.com.ua/etsp/pro-etsp/
http://tobiss.com.ua/o-nas/nasha-misiya/
http://www.me-doc.com.ua/
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД БАНКІВСЬКИХ ІННОВАЦІЙ 

 

Парадигма сучасної банківської діяльності створює умови для широкого 
поширення сучасних інноваційних продуктів та послуг. Створення нових та 
вдосконалення вже існуючих продуктів стає важливою ознакою сьогодення. 
Для вітчизняних банків інновації є не тільки критерієм оцінки 
конкурентоспроможності, але й умовою виживання на ринку. Тому особливо 
великого значення набуває їх здатність енергійно реалізовувати інноваційні 
проекти й ефективно управляти ними. 

Впроваджувати інновації може далеко не кожен банк. Окрім того, що 
інноваційна діяльність є дуже ризиковою, необхідною умовою до її здійснення 
є не лише готовність банку до інноваційних змін, а і наявність потужного 
інноваційного потенціалу.  

В Україні рівень інноваційного потенціалу є досить високим, але на 
сучасному етапі не реалізується в повному обсязі. Згідно із законами економіки 
між фінансової стабільністю, конкурентоспроможністю та інноваційним 
потенціалом банку існує стійка залежність, тому фінансові інновації відіграють 
важливе значення в їх забезпеченні. На жаль в Україні практика фінансових 
інновацій, які реалізовані державними банками, є незначною. Українські банки, 
як правило, залучають досвід своїх західних партнерів, що унеможливлює 
набуття власного досвіду та власних унікальних розробок, але скорочує витрати 
на створення нових продуктів, тестування та апробацію.  

На сьогодні найбільш розповсюдженими є такі види вітчизняних 
інноваційних банківських продуктів:  

- мобільний банкінг – відкриває великий спектр послуг, зокрема, 
відображає залишок по рахунку, платежі, перекази коштів тощо. Як вважають 
експерти, мобільний телефон замінить пластикову картку як засіб платежу вже 
через кілька років;  

http://www.me-doc.com.ua/
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- Інтернет-банкінг – Україна входить у топ-10 країн Європи за кількістю 
користувачів, але через низьке проникнення в регіони все ще має значного 
потенціалу зростання Інтернет-аудиторії у майбутньому.  

- «зона 24» – за допомогою цього продукту клієнт може самостійно 
керувати своїми рахунками, одержувати консультацію фахівця call-центру 
тощо;  

- POS-термінали в торговельних мережах [1, с. 53]. 
 Сьогодні в Україні найбільш інноваційними банками є ПриватБанк, 

Райффайзен банк Аваль, ПУМБ, UniCredit Bank та інші. 
Проте, зарубіжні інноваційні банківські продукти є краще розвинутими, 

зокрема, Royal Bank of Canada сьогодні тестує інноваційний браслет, який 
дозволяє заміряти частоту серцебиття людини та ідентифікувати людину при 
скоєнні безконтактних платежів.  

Канадський банк CIBC Bank створив та запропонував своїм клієнтам нову 
кредитну карту – «Кобренд» у співробітництві з відомою мережею ресторанів. 
Ця інноваційна картка має кнопки, тому при здійсненні покупки або оплати 
рахунку в ресторані клієнт обирає потрібну йому кнопку і здійснює платіж. А 
банк Westpac з Нової Зеландії запровадив ідентифікацію при вході у мобільний 
додаток за допомогою сканування пальця, що підвищило захист рахунків 
клієнта [2].  

Тому, на нашу думку, оригінальними банківськими інноваціями, які 
могли б бути започатковані на Україні, є:  

– депозитний проект SmartyPig від WestBank (Великобританія), який 
побудований за принципом соціальної мережі – треба зареєструватися, 
виставити цілі, на які призначено вклад, запросити друзів.  

– проект Keep the change від Bank of America – у процесі покупки банк 
округлює суму, а різницю залишає клієнту на окремому ощадному рахунку.  

– сервіс P2P-перекази через мобільний телефон. Суть його полягає в 
тому, що для переказу коштів потрібно зареєструватися в проекті Р2Р-переказів 
і відправити гроші парою натиснень кнопок [3].  

Отже, банківські інновації є невід’ємною реалією і об’єктивною 
необхідністю комерційних банків України, які повинні активізувати свою 
діяльність за цим напрямом, швидше адаптуватися до мінливих потреб їх 
клієнтів. Можна стверджувати, що банківська інновація є віддзеркаленням 
інтелектуального потенціалу персоналу банку.  

1. Сербина О. Г. Тенденції розвитку мобільного банкінгу в Україні / О. 
Г. Сербина, В. В. Пономар // «Молодий вчений». – 2014. – № 3 (06). – С. 53-55 

2. Ткачук В. О. Інноваційна політика банків на ринку банківських 
послуг / В. О. Ткачук // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : 
Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного 
університету «Економічна думка», 2013. – Том 14. – № 2. – С. 43-51. 

3. Філіна Ф. Банк майбутнього: без черг, без людей, без 
співробітників / Ф. Філіна // Інновації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://i.rbc. ru/publication/analytic/bank_budushchego_ bez_ocheredejbez_lyudejbez  
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ОПТИМАЛЬНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ 
СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Фінансова стійкість підприємства є однією з головних умов 
життєдіяльності, розвитку й забезпечення високого рівня 
конкурентоспроможності підприємства. Саме фінансова стійкість підприємства 
характеризує ефективність операційного, фінансового та інвестиційного 
розвитку, містить необхідну інформацію для інвесторів, а також відображає 
здатність підприємства відповідати за своїми боргами і зобов’язаннями.  

Функціонування суб’єктів господарювання в умовах жорсткої конкуренції 
на ринку і необхідність забезпечення належного фінансового стану потребують 
чіткої та налагодженої системи фінансового управління основними напрямами 
діяльності підприємства. Зокрема, основні напрями фінансового управління 
полягають у створенні резервів фінансування, що забезпечують зростання обсягів 
виробництва та реалізації продукції, зменшення витрат, одержання прибутку, 
збалансування матеріальних і фінансових ресурсів та підвищення фінансової 
стійкості. 

У процесі конкурентної боротьби майже кожне підприємство зіткнулося з 
численними проблемами щодо управління фінансами, зокрема пов’язані з 
використанням власних фінансових ресурсів. Одним із критеріїв оцінки їх 
раціонального використання є фінансова стійкість підприємств. Вона відображає 
стан фінансових ресурсів підприємства, при якому можливо вільно маневрувати 
коштами, ефективно їх використовувати, забезпечуючи безперервний процес 
виробництва та реалізації продукції. 

Одним з істотних компонентів фінансової стійкості підприємства є 
наявність у нього фінансових ресурсів, достатніх для розвитку 
конкурентоспроможного виробництва. У свою чергу, самі фінансові ресурси 
можуть бути в необхідному обсязі сформовані тільки за умови ефективної 
роботи підприємства, яка зможе забезпечити одержання прибутку. За рахунок 
прибутку в ринковій економіці підприємство створює фінансову базу як для 
самофінансування поточної діяльності, так і для здійснення розширеного 
відтворення. 

Використовуючи прибуток, підприємство може не лише погасити свої 
зобов’язання перед бюджетом, банками та іншими підприємствами й 
організаціями, а й інвестувати засоби в нове будівництво, реконструкцію чи 
модернізацію наявного устаткування або заміну його прогресивнішим. При 
цьому для досягнення і підтримання фінансової стійкості важливий не тільки 
абсолютний обсяг прибутку, а й його рівень щодо вкладеного капіталу 
підприємства або затрат, тобто рентабельність. Прибуток як головний результат 
підприємницької діяльності, відіграє вирішальну роль у стимулюванні 
подальшого підвищення ефективності виробництва, посилення матеріальної 
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зацікавленості працівників у досягненні високих результатів діяльності свого 
підприємства; є основним джерелом економічного й соціального розвитку 
підприємства та підвищення його фінансової стійкості. 

В основі забезпечення фінансової стійкості підприємства лежить рух його 
грошових коштів в узгоджених обсягах і в часі, що виступає як безперервний 
процес. Для кожного напрямку використання грошових фондів має бути 
відповідне джерело. Цикл руху грошових засобів, здатний забезпечити 
фінансову стійкість підприємства, якщо досягнута їх узгодженість у розмірі і в 
часі. 

Важливе значення в забезпеченні та підтриманні фінансової стійкості 
підприємств має також управління дебіторською заборгованістю. Для 
забезпечення фінансової стійкості важливе значення має фінансове 
прогнозування, змістом якого є дослідження й розробка можливих шляхів 
розвитку фінансів підприємства в перспективі. Прогнозування дає змогу 
оцінити ймовірність фінансового благополуччя підприємства [1,с.107]. 

Система заходів для підтримки фінансової стійкості підприємства 
повинна передбачати:  

 постійний моніторинг зовнішнього і внутрішнього стану 
підприємства;  

 розробку заходів із зниження зовнішньої вразливості підприємства;  
 розробку підготовчих планів при виникненні проблемних ситуацій, 

здійсненні попередніх заходів для їхнього забезпечення;  
 впровадження планів практичних заходів при виникненні кризової 

ситуації, прийняття ризикових і нестандартних рішень у випадку відхилення 
розвитку ситуації;  

 координацію дій всіх учасників і контроль за виконанням заходів та 
їхніми результатами.  

Саме за таких умов можна забезпечити систему моніторингу кожної із 
складових фінансової стійкості підприємств, яка змогла б надати можливість 
оптимізувати її відповідно до перспектив розвитку [2, с.145].  

1. Рябенко Г.М. Шляхи покращення фінансового стану підприємства 
/Г.М.Рябенко // Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2012. -№7. – С. 
105-108.  

2. Городинська Д.М. Економічна стійкість підприємства / Д.М. 
Городинська // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №10(42). – С. 141-146.  
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ФАКТОРИНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ БІЗНЕСУ 

 

Для розвитку в конкурентному ринковому середовищі компаніям 
недостатньо мати якісну й конкурентоспроможну продукцію, досконалу 
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мережу дистрибуції або сприятливі ринкові умови для успішного 
функціонування. Так, на сьогодні, досить гострою для багатьох підприємств, 
вважається проблема не платежів, нестачі обігових коштів підприємства, про 
що свідчить значна питома вага дебіторської та кредиторської заборгованості. 
У цих умовах необхідний пошук нових інструментів залучення коштів, 
адаптованих до конкретних умов господарювання. 

До одного з таких інструментів належить факторинг, що набув 
популярності як простий і доступний метод кредитування, оскільки передбачає 
надходження грошових коштів після постачання товару, не чекаючи закінчення 
терміну відстрочення платежу. 

Вагомий внесок у дослідження методичних та інституціональних аспектів 
розвитку ринку факторингових послуг зробили такі українські науковці, як 
Н. Внукова, І. Бланк, О. Ляхова, А. Савченко. Серед зарубіжних вчених, слід 
зазначити праці П. Роуза, Є. Жукова, В. П’ятанової та ін. 

У правовому полі є кілька визначень терміну «факторинг». Для наочності 
наведемо їх у таблиці 1.  

Таблиця 1 

Нормативно-правове трактування терміну «факторинг» 
Нормативний акт Визначення сутності факторингу 

Ч. 1 ст. 1077 Цивільного 

кодексу України [1] 

Факторинг (фінансування під відступлення права грошової вимоги) 
передбачає, що одна сторона (фактор) передає або зобов’язується 
передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за 
плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає 
або зобов’язується відступити фактору своє право грошової вимоги до 
третьої особи (боржника) 

П. 3 ч. 1 ст. 49 Закону № 

2121 «Про банки і 
банківську діяльність» [2] 

Факторинг – це придбання права вимоги на виконання зобов’язань у 
грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, з прийняттям на 
себе ризику виконання таких вимог та прийом платежів 

З урахуванням інформації, наведеної в таблиці 1, сформулюємо головні 
ознаки факторингу: 

1) предметом договору факторингу є право грошової вимоги до третьої 
особи. Причому згідно зі ст. 1078 ЦКУ [1] це може бути як право грошової 
вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), так і право вимоги, яке 

виникне в майбутньому (майбутня вимога). Майбутня вимога вважається 
переданою фактору з дня виникнення права вимоги до боржника. Якщо 
передання права грошової вимоги обумовлене певною подією, то воно 
вважається переданим із моменту настання цієї події; 

2) фактор передає або зобов’язується передати в розпорядження другої 
сторони грошові кошти. Так відбувається фінансування фактором клієнта; 

3) послугу фактор надає за плату. 

У факторинговій операції згідно зі ст. 1079 ЦКУ [1], беруть участь три 
сторони: 
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1) клієнт (постачальник) – первісний кредитор щодо боржника, тобто 
постачальник товарів за первісним (базовим) договором. Клієнтами можуть 
бути фізичні або юридичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності; 

2) фактор (банк, фінансовий агент) – другий кредитор щодо боржника. Це 
особа, яка надає грошові кошти в розпорядження клієнта за плату, а також 
надає додаткові послуги в межах договору факторингу.  

3) боржник-дебітор, тобто покупець товарів за первісним договором. 
На відміну від розвинених країн, в Україні факторинговими операціями 

здебільшого займаються не спеціалізовані компанії, а банки (понад 90% ринку). 
В Україні факторингові послуги надають такі банки як: ПУМБ, 

«Райффайзен Банк Аваль», «Укрсоцбанк», «OTP Bank», «Альфа-Банк», «Банк 
Південний», «Укрексімбанк». Мінімальна річна ставка за факторинговими 
послугами коливається від 20% до 30%. Комісія за встановлення 
факторингового ліміту (% від суми ліміту) визначається кожним банком 
самостійно та становить переважно від 0,5% до 2%.  

В Україні факторинговими послугами користуються здебільшого середні 
та малі підприємства. Факторинг для них – зручний спосіб мінімізації витрат на 
утримання спеціальних фінансових контор за допомогою перенесення їх 
обов'язків спеціалізованим компаніям-експертам. 

В результаті дослідження встановлено, що факторинг є ефективним 
інструментом фінансового обслуговування клієнтів за рахунок збільшення 
обсягів кредитування та за умови одночасного зростання збуту продукції. 
Грамотне використання цього інструменту розкриває можливості для 
подальшого розвитку підприємства, зміцнення його ринкових позицій та 
допомагає уникнути кризи неплатежів. Доцільність використання факторингу 
зумовлена низкою потреб, а саме: зменшення дебіторської заборгованості; 
прискорення обігу коштів у розрахунках; зниження рівня неплатежів; 
фінансування розвитку виробництва. 

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua 

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 
2121-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua  

2. Шевченко В.В. Факторинг: нові можливості фінансування / 
В.В. Шевченко // Економічний вісник національного гірничого університету – 

2016. – № 3. – С. 64-72. 

 

 

Марченко Ю.А., Гордєєва Т.А. 
Хмельницький національний університет 

АНАЛІЗ ІНДИКАТОРІВ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Бюджетна безпека є однією з основних складових фінансової безпеки, 
оскільки бюджет є одним із найважливіших інститутів економічного 
суверенітету держави. Дослідженням проблематики бюджетної безпеки 
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займались такі вчені, як О. Барановський, М. Безуглов, С. Глазьєв, 
А. Городецький, Б. Кишакевич. Проте до цього часу не повною мірою 
досліджено проблематику наукового визначення і місця бюджетної безпеки в 
системі фінансової безпеки взагалі, а також склад показників, що 
характеризують її рівень. Також не сформовано комплекс заходів щодо 
зміцнення бюджетної безпеки України в сучасних умовах. 
 Бюджетна безпека – це спроможність бюджетної системи забезпечити 
фінансову самостійність та стійкість держави ефективного використання нею 
бюджетних коштів в процесі виконання державою її функцій. Основні 
індикатори визначення рівня бюджетної безпеки країни запропоновані у 
Методичних рекомендаціях щодо розрахунку рівня економічної безпеки 
України [1]. Ця методика розроблена з метою визначення рівня економічної 
безпеки України як ключової складової національної безпеки держави і 
визначає перелік основних показників стану економічної безпеки України, їх 
оптимальні порогові та граничні рівні, а також методи розрахунку 
інтегрального індексу економічної безпеки. Однак варто зазначити, що 
запропонована Методика розрахунку має ряд недоліків, зокрема: недостатня 
кількість індикаторів для здійснення аналізу, не адаптованість до Української 
економіки, складність довгострокового планування, оскільки індикатори 
розраховуються на основі фактичних даних. 

Результати оцінки бюджетної безпеки як головної складової фінансової 
безпеки держави, що виконана на основі аналізу показників виконання 
Державного та зведеного бюджету за 2012-2016 роки, наведено у таблиці 1.  

Таблиця 1 

Індикатори бюджетної безпеки України у 2012-2016 роках 
Індикатори Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 

прогноз 

Відношення дефіциту/профіциту державного 
бюджету до ВВП, % 

-3,7 -4,3 -5 -3,7 -3 

Відношення дефіциту/профіциту бюджетних та 
позабюджетних фондів сектору загальнодержавного 
управління до ВВП, % 

0,51 -0,05 0,23 2,69 н/д 

Рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет, % 34,2 31,53 33,3 32,94 27,9 

Відношення обсягу сукупних платежів з 
обслуговування та погашення державного боргу до 
доходів державного бюджету, % 

26,95 33,3 47,04 38,9 33,4 

Джерело: розраховано за даними ДКСУ[2] та МФУ[3]. 
 

Аналіз індикаторів бюджетної безпеки свідчить про те, що майже більше 
половини показників знаходяться за межами допустимих значень. Зокрема, 
відношення дефіциту державного бюджету до ВВП з 2012 по 2015 роки було 
незадовільним, і лише у 2016 році за прогнозами цей показник досягне 
задовільного значення. Зміна значень індикатора відношення дефіциту 
державного бюджету до ВВП свідчить про позитивні результати у сфері 
управління бюджетним дефіцитом завдяки заходам бюджетної консолідації 
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2015 року, після загострення проблем у 2012-2014 роках, коли відбувалось 
нарощування дефіцитної незбалансованості до небезпечного рівня. Дефіцит 
бюджетних та позабюджетних фондів сектору загальнодержавного управління 
у 2015 році є небезпечним, хоча у 2012-2014 роках його можна вважати 
задовільним та оптимальним. Значення цього індикатора тривалий час 
знаходиться у небезпечній зоні, що обумовлюється необхідністю бюджетної 
підтримки позабюджетних фондів. Насамперед, покриття дефіциту Пенсійного 
фонду України відбувається за рахунок бюджетних коштів і щорічно цей 
показник має тенденцію зростання. Національна пенсійна система є одним з 
основних чинників, які призводять до фіскальної вразливості економіки – 

наприклад, у 2015 році пенсійна система «коштувала» 13,4% ВВП. Рівень 
перерозподілу ВВП через зведений бюджет у всіх роках був у межах 32-34%, а 
тому є незадовільним. За аналізований період цей показник перебував на межі 
переходу в небезпечну зону. У критичній зоні перебуває індикатор відношення 
обсягу сукупних платежів з обслуговування та погашення державного боргу до 
доходів державного бюджету.  Така ситуація склалася внаслідок зростання 
дефіциту сектору Стрімке нарощування обсягу дефіциту бюджету, інфляційні 
процеси, девальвація гривні, сприяли зростанню вартості обслуговування 
державного боргу. Завдяки вжитим заходам зі реструктуризації та погашення 
частини боргу, цей показник знизився у 2015 році до 38,9 %, а на 2016 р. за 
прогнозними розрахунками очікується, що він складе 33,4%  [3]. 

Тому для недопущення погіршення наявної ситуації доцільно вживати 
певних заходів з метою зміцнення бюджетної безпеки. Ці заходи повинні бути 
реалізованими за такими напрямами: oптимiзація структури державного бoргу у 
частині спiввiднoшення між кoрoткoстрoкoвими та дoвгoстрoкoвими 
запoзиченнями; зменшення обсягу сукупних платежів з обслуговування та 
погашення державного боргу; розробка Концепції фінансової безпеки України, 
яка б враховувала у собі специфіку національної фінансової системи; 
здійснення постійного моніторингу та аналізу загроз та індикаторів фінансової 
безпеки та бюджетної безпеки зокрема, прогнозування перспективних значень 
показників, розроблення і здійснення конкретних заходів щодо підтримання 
бюджетної безпеки на належному рівні; запровадження iнвестицiйнoгo напряму 
державних позик. 

 

1. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня 
економічної безпеки України : [Наказ Мінекономрозвитку України від 
29.10.2013 № 1277] // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm  

2. Офіційний сайт ДКСУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477 

3. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/ 
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СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ 
РЕФОРМУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 

Страховий ринок - невід'ємний елемент ринкової економіки. При його 
ефективному функціонуванні відбувається акумулювання заощаджень у 
вигляді страхових премій та перетворення їх у інвестиції, здійснюється 
страховий захист інших суб’єктів господарювання. На сьогодні в Україні 
страховий сектор ще не здатний у повній мірі виконувати свої функції на 
макроекономічному рівні: забезпечити безперервність суспільного відтворення, 
звільнити державу від додаткових витрат, стимулювати науково-технічний 
прогрес, інвестувати економіку. Тому визначення основних проблем та 
перспективних напрямків розвитку є актуальним в сучасних умовах. 

Останні роки є досить складними для діяльності страхових компаній. 
Кількість страхових компаній має тенденцію до зменшення, так за 2016 рік 
порівняно з 2015 роком, кількість компаній зменшилася на 51 страхові 
компанії, порівняно з 2014 роком зменшилася на 72 страховика. За 2016 рік 
частки валових страхових премій та чистих страхових премій у відношенні до 
ВВП залишились на рівні 2015 року та становили 1,5% та 1,1% відповідно. 
Протягом аналізованого періоду зменшилась кількість укладених договорів 
страхування на 22958,1 тис. одиниць (або на 11,3%), при цьому на 63686,5 тис. 
одиниць (або на 63,9%) зменшилась кількість договорів з добровільного 
страхування. Рівень валових виплат у порівнянні з аналогічним періодом 2015 
року зменшився на 2,1 в.п. та становив 25,1%. У порівнянні з аналогічною 
датою 2015 року зменшились такі показники, як загальні активи страховиків (-
7,7%); активи, визначені ст. 31 Закону України «Про страхування» для 
представлення коштів страхових резервів (-3,7%) та обсяг сплачених статутних 
капіталів (-12,5%) [1].  

Поруч з такими негативними тенденціями, можна відмітити збільшення у 
порівнянні з 2015 роком на 5434,3 млн. грн. (18,3%) обсягу надходжень валових 
страхових премій та обсягу чистих страхових премій – на 4109,0 млн. грн. 
(18,4%), а також страхових резервів – на 13,9%.  

Окремо хочеться відмітити стан ринку страхування життя, який в Україні, 
на жаль, поки погано розвинений. За 2016 рік зменшилася кількість 
застрахованих фізичних осіб на 15,7% або на 773996 осіб (станом на 31.12.2015 
застраховано 4939010 фізичних осіб, станом на 31.12.2016 – 4165014 фізичних 
осіб).  

Ринок страхових послуг має багато невирішених проблем, серед яких: 
нестабільність вітчизняної економіки, недосконалість вітчизняного страхового 
законодавства, зменшення рівня доходів фізичних і юридичних осіб, низький 
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рівень страхової культури в суспільстві, значний рівень недовіри населення до 
фінансових установ в цілому та страхових компаній зокрема, та багато інших.  

Окреслені проблеми страхового ринку України дозволяють визначити 
основні напрями та перспективи його розвитку. Основні з них такі: 
удосконалення законодавчої бази; створення конкурентного середовища і 
вдосконалення організаційної структури ринку; сприяння розвитку страхового 
посередництва; створення умов для розвитку інфраструктури страхового ринку; 
створення єдиного реєстру страхових агентів, що дасть можливість 
мінімізувати кримінальні схеми на ринку страхування; забезпечення страхового 
ринку висококваліфікованими кадрами; забезпечення високого рівня страхової 
культури населення [2, с. 101]; забезпечення правової основи для введення 
постійного контролю за фінансовою діяльністю і станом страхових компаній; 
посилення контролю за операціями вихідного перестрахування та продовжити 
реформування системи оподаткування страховиків з метою мінімізації 
шахрайських операцій з фінансовими ресурсами; розробка дієвих схем 
державно-приватного партнерства в сфері охорони здоров’я, туризму, 
страхування катастрофічних ризиків, сільськогосподарських ризиків тощо, 
результатом впровадження яких має стати зростання соціальної спрямованості 
державної фінансової політики [3, с. 47]. 

Отже, в сучасних умовах господарювання діяльність вітчизняних 
страхових компаній супроводжується великою кількістю проблем. Розвиток 
страхового ринку ускладняється складною економічною ситуацією, яка 
спостерігається в нашій державі, що відбилось на результатах діяльності 
страхових компаній за минулий рік. Вирішення вищезазначених проблем 
вітчизняного страхового ринку призведе до посилення надійності, фінансової 
стійкості та ефективності функціонування страхової галузі та дасть змогу 
українським страховим компаніям повністю виконувати притаманні їм функції 
фінансового посередництва на фінансовому ринку України, сприяти 
ефективному переливу капіталу між регіонами, секторами, галузями економіки. 

1. Підсумки діяльності страхових компаній за 2016 рік [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: https://nfp.gov.ua/files/sk_%202016.pdf  

2. Сафонова О.Д. Сучасний стан страхового ринку України та основні 
проблеми його розвитку/ Сафонова О.Д. // Економіка харчової промисловості.–
2014. – №1(21). – С. 98-101 

3. Сова О. Ю.  Проблеми та перспективи розвитку страхового бізнесу в 
Україні / О. Ю. Сова // Наука й економіка. - 2015. - Вип. 1. - С. 42-48. 

 

Осадчук Ю. М., к.е.н., викладач 

Хмельницький кооперативний торговельно – економічний інститут 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

Обсяг залучення інвестицій є однією з основних характеристик 
економічної діяльності як окремих господарюючих суб'єктів, так і держави в 
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цілому, з урахуванням того, що інвестиційний клімат визначається політичною 
та економічною ситуацією в країні.  

Сьогодні державі ще не вдалося сформувати ефективний організаційно-

економічний механізм інвестиційного регулювання, оскільки діючий неповною 
мірою відповідає сучасним вимогам. Незважаючи на значну кількість 
нормативних актів, недосконалість законодавства сьогодні є однією з основних 
причин, які гальмують розвиток інвестиційної діяльності [1].  

У сучасних умовах функціонування національної економіки існує потреба 
в іноземних інвестиціях, що визначається: надзвичайно низькою інвестиційною 
активністю власних товаровиробників та громадян; гострою необхідністю 
технічної та технологічної модернізації виробництва, всієї ринкової та 
соціальної інфраструктури шляхом імпорту сучасних технологій, машин та 
устаткування; потребою впровадження в усі сфери господарювання нових 
методів управління та маркетингу.  

Отже, одним з пріоритетних напрямів розвитку національної економіки є 
формування сприятливого інвестиційного клімату та всебічної підтримки даної 
сфери з боку держави. У той же час спостерігається тривожна тенденція щодо 
зниження обсягів надходження прямих іноземних інвестицій до України, при 
цьому динаміка скорочення інвестицій з країн Європейського Союзу 
випереджає загальні темпи.  

Для зростання обсягів іноземних інвестицій доцільною може бути 
реалізація наступних заходів:  

 створення спеціального дорадчого органу, який відповідатиме за 
координацію та розвиток інвестиційного співробітництва між Україною та ЄС;  

 створення в Україні інституції, яка б опікувалася досудовим (чи 
позасудовим) захистом інтересів іноземних інвесторів з урахуванням 
міжнародних стандартів та ділової етики;  

 спрощення процедур з регламентації взаємовідносин держави і 
підприємців у сфері залучення іноземних інвестицій;  

 впровадження надійної законодавчої системи страхування та 
перестрахування інвестиційних ризиків, заснування за участі держави страхової 
компанії і забезпечення її виходу на міжнародні страхові ринки;  

 надання іноземному інвесторові права оренди на земельну ділянку під 
розміщення підприємства з іноземним капіталом на вигідний для нього термін; 

 створення нормативно-правової бази з питань врегулювання відносин 
щодо залучення іноземних інвестицій для розробки родовищ корисних 
копалин; 

 забезпечення реалізації спеціальних режимів інвестиційної діяльності 
у вільних економічних зонах та територіях;  

 залучення в інвестиційну сферу заощаджень іноземних громадян з 
використанням гарантійних механізмів їх повернення;  

 створення системи гарантій стабільності для забезпечення 
довготермінового фінансування інвестиційних проектів.  
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Основними пріоритетними напрямами розвитку іноземного інвестування 
мають стати: стабілізація політичної ситуації в Україні, формування 
стабільного законодавчого середовища для підприємництва; розвиток 
внутрішнього інформаційного забезпечення іноземних інвесторів з боку 
держави, розвиток інформаційного забезпечення інвесторів за кордоном 
стосовно розміщення українських інвестиційних проектів і програм; створення 
інфраструктури для організаційної та правової підтримки інвестиційної 
діяльності; здійснення рекламної компанії, випуск спеціалізованих 
інформаційних бюлетенів.  

Держава має впливати на подальшу активізацію інвестиційних процесів, 
створюючи пільги та знімаючи обмеження щодо діяльності іноземних 
інвесторів, вдосконалюючи нормативно-правову базу, забезпечуючи належні 
умови для підприємств з іноземними інвестиціями, сприяючи процесу 
приватизації, дотримуючи курсу євроінтеграції, ефективно вивчаючи та 
впроваджуючи передовий досвід у сфері інвестування, налагоджуючи 
сприятливе середовище для прибуткового функціонування капіталів у державі, 
причому однаковою мірою як для вітчизняних, так і іноземних інвесторів [2].  

Для покращення інвестиційного клімату в Україні необхідно зробити все 
можливе, щоб зарубіжні інвестори не боялися вкладати кошти в економіку 
нашої країни, зокрема, чітко визначити пріоритети розвитку на 
довготерміновий період, забезпечити систему узгодженості і стабільність 
законодавчої бази, особливо з формування і функціонування спеціальних 
економічних зон, територій пріоритетного розвитку; зменшити податковий тиск 
на підприємства, які вкладають ресурси в інвестиційний розвиток; створити 
однакові умови конкурентної боротьби; спрямовувати інвестиції у пріоритетні, 
з погляду ефективності, проекти; надати урядові гарантії інвесторам і закріпити 
їх на законодавчому рівні; забезпечити мінімізацію інвестиційних ризиків.  

1. Івченко Н. М. Державне регулювання інвестиційної діяльності: 
сучасний стан та перспективи розвитку / Н. М. Івченко /// Вісник Сумського 
національного аграрного університету. Серія «Фінанси і кредит». - 2012. - № 2. 
- С. 24-26.  

2. Савицька О. П. Державне регулювання інвестиційних процесів в 
Україні / О. П. Савицька, Н. В. Савицька // Вісник Національного університету 
«Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи 
становлення і проблеми розвитку. - 2014. - № 714. - С. 391-398. 
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Надання кредитів є однією з основних економічних функцій банків, які 
здійснюються для фінансування споживчих, виробничих та інвестиційних цілей 
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підприємницьких фірм, фізичних осіб і державних організацій. Від того, 
наскільки добре банки реалізують свої кредитні функції, залежить економічне 
становище регіонів, які вони обслуговують, оскільки банківські кредити 
сприяють появі нових підприємств і збільшенню числа робочих місць у цих 
регіонах та забезпечують їх економічну життєздатність. 

Згідно статті 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність» 
банківський кредит – це будь-яке зобов’язання банку надати певну суму 
грошей, будь-яка гарантія. Будь-яке зобов’язання придбати право вимоги боргу, 
або продовження строку його погашення, що надається в обмін на зобов'язання 
боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання щодо 
сплати процентів та інших зборів з такої суми. 

Для отримання кредиту позичальник має звернутися в банк із заявою, 
клопотанням або листом, в яких повинно бути зазначено: назву банку, 
позичальник, назва підприємства, юридична адреса, контактний телефон, хто 
керівник підприємства, зміст заявки, мета кредиту, процентна ставка за його 
користування, періодичність сплати відсотків, вартість кредиту, дата його 
погашення, кредитні ресурси, форма власності, організаційно-правова форма, 
вид діяльності, характеристика продукції що виробляється, розмір статутного 
фонду, інформація про фінансовий стан, висновки відповідних органів, що 
підтверджують достовірність балансових даних, дебіторська заборгованість, в 
тому числі прострочена, власні кошти, балансовий прибуток, збитки, 
собівартість виробництва продукції, що реалізується, рентабельність, обсяг 
експорту, категорія позичальника, забезпечення повернення кредиту. 

Збільшення банківських активів великою мірою визначається кредитним 
портфелем, що позитивно впливає на економіку країни та діяльність суб'єктів 
господарювання зокрема. У більшості банків країн з розвинутою ринковою 
економікою, позичкові рахунки складають не менше половини їх сукупних 
активів і дають близько 2/3 прибутків. Схожа тенденція має місце і в 
українській банківській системі. 

Питома вага кредитного портфеля у структурі активів може свідчити про 
основний напрямок діяльності банків – перевага кредитним операціям. 

Саме проблема надійності кредитних вкладень, їх своєчасного погашення 
виявляє значний вплив на рівень ліквідності комерційного банку в умовах, коли 
надання кредитних послуг є домінуючим видом серед усіх активів. Даний 
вплив визначається особливостями трансформації активів при погашенні 
позики - із вкладень у менш ліквідній формі на активи у безпосередньо 
ліквідній формі (тобто залишки на кореспондентському рахунку і в касі банку). 
У результаті мають місце структурні зрушення і в складі загального портфеля 
вкладень, результатом чого є збільшення величини первинних резервів та 
зменшення абсолютної величини заборгованості за позиками, а комерційний 
банк отримує можливість розраховуватись за зобов'язаннями, що відповідають 
за строками кредитам, які повертаються. У тому ж разі, якщо надані позики не 
погашаються в строк або пролонговуються, то це призводить до порушення 
строкової збалансованості залучених ресурсів і вкладень банку, що може 
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негативно позначитись на рівні його ліквідності, а відтак призвести до 
порушення загального процесу організації грошово-кредитних відносин - у 
плані неможливості розраховуватись за поточними зобов'язаннями та видавати 
нові кредити. 

За таких обставин з метою підтримання ліквідності банк або змушений 
залучати додаткові ресурси на грошовому ринку, або збільшувати обсяг 
первинних резервів, або перетворювати інші активи на готівку із ризиком 
можливих втрат. У всіх цих випадках вирішення завдання щодо забезпечення 
ліквідності банківського балансу залежить як від надійності повернення 
кожного виданого банком кредиту, так і якості кредитного портфеля і 
ефективності управління ним загалом. 

На сьогодні у вітчизняній банківській практиці основним напрямом 
захисту від ризику неліквідності, пов'язаного із неправильним управлінням 
кредитним портфелем, а відтак і дією указаного фактора, є створення 
комерційними банками резервів для відшкодування можливих втрат за 
кредитними операціями. Конкретні ж розміри резервів визначаються з 
урахуванням загальної суми усіх кредитів, класифікованих за ступенем ризику. 

Кредитні операцій в Україні є найважливішим доходотворним чинником 
у діяльності вітчизняних банків. Структура банківського кредитного портфеля в 
Україні, сьогодні дуже своєрідна. Він майже цілком складається з 
короткострокових позичок із великим ступенем концентрації у сфері торгово-

закупівельного бізнесу. Подібна орієнтація банків продиктована реаліями 
сучасної економічної ситуації в країні. При цьому не розбірливість у 
формуванні кредитного портфеля, якоюсь мірою неминуча і вимушена в 
сьогоднішніх умовах, загрожує серйозними негативними наслідками. 

1. Карчева Г. Т., Карчева О. Я. Ефективне управління активами і 
пасивами – необхідна умова фінансової стійкості банку // Науковий вісник 
ЧДІЕУ. - 2012. - № 1. – С. 240-249. 

2. Управління банківськими ризиками : навч. посіб. / Л. О. Примостка, П. 
М. Чуб, Г. Т. Карчева та ін.; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. О. 
Примостки. – КНЕУ, 2015. – 600 с. 
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ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ 
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

Кредитний портфель банку є «вершиною» кредитної діяльності. Його не 
можна прирівнювати до простої сукупності кредитів, оскільки кредити можуть 
взаємодіяти, внаслідок чого кредитний портфель характеризується не тільки 
сукупним ризиком, але і чисто портфельним ризиком. Як підсумок саме якість 
всього кредитного портфеля в цілому визначає ефективність кредитної 
діяльності [2]. 
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На наш погляд, заслуговує на увагу точка зору вітчизняного вченого 
Голуба В.М., що трактує кредитний портфель як важливий інструмент 
управління кредитною діяльністю комерційного банку, що має спрямовувати 
його стратегічну політику і поточну діяльність на виконання завдань державної 
кредитної політики.  

Для активізації ролі кредитного портфеля як інструмента підвищення 
дохідності від кредитних операцій науковцем запропоновано розглядати його з 
трьох позицій. 

По-перше, банк має формувати кредитний портфель за вимогами 
державної кредитної політики відповідно до його місця в її впровадженні. Це  
стратегічний кредитний портфель, в якому визначаються перспективи 
підвищення кредитної активності банку, встановлюються співвідношення у 
розподілі кредитів за строками, галузями виробництва, регіонами, 
підприємницькими структурами і споживачами, визначаються пріоритети у 
кредитуванні малого і середнього бізнесу, обслуговуванні зовнішнього і 
внутрішнього товарного обігу тощо. 

По-друге, банк формує кредитний портфель до моменту укладання 
кредитних угод на основі обсягів і з урахуванням структури стратегічного 
кредитного портфеля, тобто згідно з державними пріоритетами. Відбувається 
це шляхом відбору із представлених потенційними позичальниками кредитних 
проектів таких, що задовольняють принциповим вимогам кредитування. Це  
переддоговірний (потенційний), або тактичний, кредитний портфель, в якому 
здійснюється декомпозиція стратегічного портфеля. 

По-третє, це портфель фактично наданих кредитів, або фактичний 
кредитний портфель, що зараз є загальновизнаним. Проте оцінка його якості 
має здійснюватися не тільки у традиційно встановленому порядку, але й за 
ознаками повноти реалізації завдань стратегічного кредитного портфеля. У 
такій ситуації кредитний портфель посідає належне йому активне місце не 
тільки в управлінні кредитною діяльністю окремого банку, а й банківської 
системи в цілому, сприяє вирішенню проблем забезпечення зростання 
потенціалу національної економіки. 

Формування поняття кредитного портфеля має спиратися на основні 
принципи діяльності комерційного банку, що відображають конкретні умови 

його функціонування на ринку, а також стратегічні цілі. До їх числа належать: 
максимізація прибутку; забезпечення ліквідності; мінімізація ризиків; 
досягнення стабільної конкурентної переваги на ринку; забезпечення зростання 
вартості банку; найбільш повне задоволення потреб клієнтів; сприяння 
розвитку економіки. 

Виділяють наступні елементи організації діяльності банку щодо 
формування та використання кредитного портфеля: 

1. вибір критеріїв оцінки якості кредитів; 
2. розробка визначеного методу оцінки якості кредиту на основі вибраних 

критеріїв; 
3. організація роботи з класифікації кредитів за групами ризику; 
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4. накопичення інформації по банку для визначення процента ризику для 
кожної групи класифікованих кредитів; 

5. визначення абсолютної величини кредитного ризику в розрізі кредитів 
кредитного портфеля та сукупного ризику для банку; 

6. прийняття рішення про величину створюваного резерву для покриття 
можливих втрат, про джерела відрахування у резерв; 

7. оцінка якості кредитного портфеля на основі фінансових показників; 
8. визначення проблемних і сумнівних кредитів; 
9. прийняття рішення щодо проблемних і сумнівних кредитів; 
10. організація та визначення методики повернення проблемних кредитів; 
11. робота ризик-менеджера щодо повернення кредитів. 
Отже, визначення кредитного портфеля банку як економічної категорії 

дає змогу представити кредитний портфель не лише як технічну сукупність 
окремих кредитних активів, а насамперед як сукупність відносин кредитора і 
позичальників, які виникають у процесі руху тимчасово вільних грошових 
коштів. В процесі управління банку кредитний портфель необхідно розглядати 
у взаємозв’язку з усіма складовими банківської діяльності, зокрема з власним 
капіталом та зобов’язаннями банку. Управління кредитним портфелем банків 
має відбуватися в контексті загальної концепції управління активами та 
пасивами банку, спрямованої на досягнення бажаного рівня доходу та 
зниження ризиків. 

1. Бугель Ю. Напрями удосконалення сучасних методів управління 
банківським кредитним портфелем / Ю. Бугель // Галицький економічний 
вісник. - 2010. - №2 (27). - с.157-163. 

2. Д`яконов К. М. Оптимізація ризику кредитного портфеля банку / К. 
М. Д`яконов // Наука й економіка. - 2010. - № 2 (18). – С. 35-41. 
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БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ З КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

В сучасних умовах економічної кризи, конкурентна боротьба в галузі 
кредитування досягнула особливого напруження, так як західні банки націлені 
на задоволення потреб своїх клієнтів, та залученні нових, шляхом розширення 
спектру банківських послуг та підвищення якості обслуговування. 

Здійснивши порівняльний аналіз діючої практики зарубіжних банків, 
можна зробити висновок відносно тенденції розвитку «споживчого 
кредитування» за кордоном. По-перше, це наявність багатоманітних кредиторів 
(включаючи банки, торговельні організації, кредитні кооперативи та ін.), які 
мають можливість надати широкий спектр кредитних послуг усім типам 

позичальників (від забезпечених клієнтів, підприємців до студентів і 
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пенсіонерів), та дають змогу задовільнити різноманітні потреби індивідуальних 
позичальників, що знаходить своє відображення в гамі позик. 

По-друге, вагомою властивістю кредитування населення за кордоном є 
використовування різноманітних методів та прийомів кредитування (порядок 
надання та погашення позик), які надають змогу: брати до уваги відмінності в 
кредиті і платоспроможності приватних клієнтів; швидко задовольняти потреби 
клієнтів в споживчих позиках, в т. ч. використовуючи кредитні картки або 
овердрафт по поточних рахунках; таким чином, максимально спростити 
процедуру надання та отримання бажаної позики та забезпечити зручність 
розпорядження позикою (зокрема, використовуючи пластикові картки, 
банкомати, електронні системи платежів і розрахунків). 

Аналіз тенденції банківського кредитування в Україні за останні декілька 
років свідчать, що у кредитній політиці банків відбуваються зміни – банки  
активно нарощують кредитні вкладення у сектор домогосподарств, починаючи 
з 2012 року. Темпи нарощування наданих кредитів домогосподарствам 
стабільно перевищують темпи кредитування не фінансового сектору економіки 
(табл. 1). 

Таблиця 1 

Обсяг наданих кредитів банками за окремими інституційними секторами 
економіки за 2012-2016 рр. 

Показники 2012 2013 2014 2015 2016 

Кредити не фінансовому сектору, млрд. грн. 27,10 38,15 57,40 73,5 107,7 

Відсоток до загального обсягу кредитних 
вкладень, % 

94,5 91,2 84,6 81,0 75,2 

Кредити домогосподарствам, млрд. грн.  1,36 3,77 9,89 16,3 36,12 

Відсоток до загального обсягу кредитних 
вкладень, % 

4,9 8,7 13,79 19,0 33,6 

 

Таким чином, така зміна тенденції позначилася на структурі банківських 
кредитів за інституційними секторами економіки: питома вага кредитів 
домогосподарствам у загальному обсязі вимог банків за кредитами в економіку 
України за підсумками 2016 року зросла до 33,6 %, тоді як ще п'ять років тому 
ледве дотягує до позначки 5%. 

Отже, здійснивши аналіз кредитів банків за окремими інституційними 
секторами економіки, можна зробити висновок, що зміни в кредитній політиці 
банків зумовлені реакцією на підвищення платоспроможності населення: з 2013 
року доходи населення зросли на 17,2 %, 2014-го - на 16,6 %, 2015-го - на 27,3 
%, 2016-го номінальні доходи населення становили 386,12 млрд. грн. І 
порівняно з 2015 роком зросли на 38,4%. Особливо істотно зросли доходи на 
фоні темпів збільшення ВВП: наявні доходи, які використовувалися 
населенням на придбання споживчих товарів та оплату послуг у 2016 році, 
зросли на 36,4 %, а реальні наявні - на 20,1 %.  

Активна участь уряду в стимулюванні соціальних виплатах, могла б   
сприяти активізації збільшення внутрішнього ринкового попиту та 
платоспроможності населення. У поєднанні зі зменшенням попиту на кредит з 
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боку суб’єктів господарювання через несприятливий інвестиційний клімат це 
стало додатковим чинником активізації банків у сегменті споживчого 
кредитування населення.  

Однією із глобальних проблем низького розвитку кредитування в Україні 
є підвищення «ризикованості споживчого кредитування». Дані НБУ, свідчать 
що за 2016 рік обсяг проблемних та неповернених кредитів,  наданих фізичним 
особам, в порівняні з початком року збільшилися на 106,2 млн. грн. (це на 54,1 
% більше), тим часом як весь загальний обсяг населення зріс більше ніж у 2,5 
рази. На сьогоднішній день, за оцінкою експертів кредитного рику, рівень 
неповернення за споживчими кредитами становить 1-5 % і в найближчі роки 
може збільшитися.  

Для розвитку та удосконалення споживчого кредиту в Україні необхідно 
розробляти нові інструменти цього виду кредитування, в майбутньому 
призведуть до розвитку взаємовідносин між банком та позичальником та 
принесуть користь обом сторонам. 

Таким чином, здійснивши аналіз ситуації, що склалася сьогодні в 
банківській системі України, можна побачити, що на сьогоднішній день більша 
частина комерційних банків аналогічно до банків західних країн розпочали 
активний пошук індивідуального клієнта, розглядаючи даний напрямок роботи, 
як важливе джерело поповнення фінансових ресурсів. 

1. Статистична інформація /Державний комітет статистики України 
// [Електронний Ресурс] – Режим доступу: http:/www.ukrstat.gov.ua/. 

2. Куценко О. Споживче кредитування в Україні: огляд ринку та 
практики 2016 р.: Проект USAID «Розвиток фінансового сектору» (FINREP)/ 
О. Куценко // [Електронний Ресурс]/ Режим доступу: http://www.twirpx.com 
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ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ 
УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ БАНКУ 

Діяльність банківської установи постійно потрапляє під вплив різних 
чинників, що певним чином відображається на його рівні ліквідності. Дані 
фактори впливу мають різні джерела походження та наслідки впливу, а також 
можуть мати різну спрямованість. Забезпечення ефективної діяльності банку 
потребує постійного моніторингу найбільш загрозливих факторів впливу на 
ліквідність банку. Це дозволить вчасно та в повному обсязі розраховуватися за 
своїми зобов’язаннями.  

Загалом всю сукупність факторів впливу на ефективність управління 
ліквідністю банку можна поділити на чинники внутрішнього та зовнішнього 
характеру.  
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До внутрішніх факторів впливу на ліквідність банку належать: величина 
капіталу, якість активів і пасивів, збалансування активів за сумами і строками, 
навички менеджерів, склад клієнтів тощо. Внутрішні фактори пов’язані з 
функціонуванням самого банку та його окремих структурних одиниць.  

У загальному розумінні до зовнішніх чинників ефективності управління 
ліквідністю банку належать такі, як:  

 кількість високоліквідних коштів, тобто обсяг грошової маси в обігу;  
 надійність функціонування платіжних систем, ефективність організації 

розрахунків;  
 загальне охоплення системою нагляду комерційних банків, що 

здійснюється центральним банком та контролюючими органами;  
 стабільність головних макроекономічних показників розвитку 

національної економіки, таких як низький рівень інфляції, бюджетного 
дефіциту та розвиненість правових відносин у країні.  

Отже, серед чинників, що визначають умови діяльності комерційного 
банку та забезпечення достатнього рівня його ліквідності, виділяються дві 
групи: чинники внутрішнього та зовнішнього середовищ. Фактори 
внутрішнього середовища детермінують банківську ліквідність виключно на 
мікрорівні (вони є індикаторами масштабу діяльності, капіталізації, кваліфікації 
персоналу та конкурентних переваг окремого комерційного банку). Проте серед 
чинників зовнішнього середовища можна відібрати ті, що здійснюють вплив на 
ліквідність банківського сектору в цілому.  

Аналогічний поділ чинників впливу на ліквідність банку використовує й 
О. Б. Нестеренко. Зокрема, зовнішні чинники надійності банку класифіковані 
ним за такими розділами: економіка; законодавча база; конкуренція; технологія 
та автоматизація; політичні тенденції; ринкова стратегія; зовнішня 
інфраструктура. Враховуючи спорідненість характеристик стійкості та 
ліквідності банку, деякі з перелічених вище груп чинників впливу можна 
використати також для аналізу ліквідності банківського сектору, відповідно 
оцінивши ступінь їх придатності при агрегованій характеристиці діяльності 
банків.  

3 урахуванням зазначених вище підходів до визначення та систематизації 
факторів впливу на банківську ліквідність загальну систему факторів можна 
поділити на фактори мікрорівня та чинники макрорівня, які поділяються на 
макроекономічні, макрофінансові та інституційні.  

Важливість визначення впливу на рівень ліквідності банку 
макрофінансових чинників пов’язана з взаємозалежністю показників розвитку 
різних сегментів фінансової сфери, одним з яких є банківський сектор. Це 
стосується насамперед показників, пов'язаних з характеристикою бюджетних 
потоків, процесами курсоутворення, динамікою обсягів банківських ресурсів та 
цін на них, структурою, масштабами та швидкістю обігу грошей. Усі перелічені 
макрофінансові індикатори є визначальними параметрами системи грошового 
обігу країни, центральне місце в якій відводяться банківській сфері [1].  



63 

 

Для врахування дії інституційних чинників також є також вагомі 
підстави. Вони полягають в тому, що трансформація економічного укладу при 
становленні ринкового механізму господарювання характеризується низкою 
специфічних рис. І саме інституціональні зміни є найхарактернішою ознакою 
функціонування перехідних економік, до яких належить і українська. Тому, 
здійснюючи аналіз факторів ліквідності банку, у першу чергу, необхідно 
говорити про вплив на її рівень інституційних чинників.  

Підвищення рівня ліквідності банківської установи забезпечується за 
рахунок дії тих факторів, що стимулюють збільшення будь-якого виду 
банківських активів. І навпаки, зниження рівня ліквідності банку буде 
зумовлено дією факторів дестимулюючого впливу на пасивні компоненти 
балансу установи [2].  

Зважаючи на практику діяльності банку та аналізуючи тенденції 
розгортання світової фінансово-економічної кризи, можна стверджувати, що 
опорою фінансової стійкості та оптимального рівня ліквідності банку є довіра 
до банку з боку населення та суб'єктів бізнесу, а також репутація банку. Тому 
доцільно виокремити ще й такі фактори впливу на ліквідність банку, як 
психологічний, що характеризується ступенем довіри до банку, а також 
інформаційний, що виражається через поширення недостовірної та 
перебільшеної інформації про діяльність банку у засобах масової інформації. Ці 
фактори є взаємодоповнюючими і в умовах нестабільної ситуації в суспільстві 
мають вирішальний вплив на ліквідність банку, а зокрема на своєчасність і 
повноту виконання зобов'язань банком [3].  

Таким чином, процес управління ліквідністю комерційного банку 
залежить від великої кількості чинників. Більшість з них є внутрішніми 
факторами, які піддаються впливу керівництва та можуть бути визначені. Проте 
найбільшу загрозу ефективній політиці управління ліквідністю банку, за умови 
зваженої оцінки внутрішніх факторів, становлять зовнішні фактори, вплив яких 
досить складно обмежити та спрогнозувати за участі фахівців банку. 

1. Васюренко О.В. Управління ліквідністю банку з погляду зміни 
швидкості його фінансових потоків / О. В. Васюренко, Г. Азаренкова // 
Банківська справа. - 2013. - № 1. - C.60-64. 

2. Серпенінова Ю.С. Комплексна оптимізаційна модель управління 
ліквідністю банку / Ю. С. Серпенінова //Актуальні проблеми економіки. - 2015. - 

№ 5. - С. 300-307. 

3. Чершнев Ю. Особливості циклічного характеру ліквідності банківської 
системи / Ю. Чершнев, Т. Вербняк //Вісник Національного банку України. - 

2013. - № 5. - С. 56-60. 
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АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА: НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ 
СУТНОСТІ 

 

У вітчизняних та зарубіжних теоріях фінансового менеджменту існують 
різноманітні підходи щодо визначення поняття «активи». Однак за різним 
набором наукової термінології нерідко прослідковується однакова економічна 
сутність. 

Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», активи 
– це ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, 
використання яких, як очікується, призведе до збільшення економічних вигод у 
майбутньому. Активи відображаються в балансі за умови, що оцінка його може 
бути достовірно визначеною і очікується отримання в майбутньому 
економічних вигод, пов’язаних з його використанням. 

Відповідно до даного визначення, слід зазначити, що на перший план 
виходять активи підприємства не як матеріальні цінності, а їх вартісний вираз, 
який відображається в активі балансу та призводить до отримання певного 
фінансового результату. 

Схоже до визначення, яке подають національні стандарти 
бухгалтерського обліку, визначає активи і А. М. Поддєрьогін. Під активами він 
розуміє ресурси, які перебувають у розпорядженні підприємства і використання 
яких веде до збільшення економічних вигід у майбутньому. До них відносяться 
усі існуючі матеріальні цінності, нематеріальні активи та кошти, що належать 
підприємству на певну дату [3]. 

Зауважимо, що названі науковці подають термін «активи» подібно до 
визначення в П(С)БО 2 «Баланс», а саме стосовно економічних вигод активів у 
майбутньому. Проте науковці не вказують конкретних джерел, за рахунок яких 
повинні бути сформовані ті чи інші активи, а також не обґрунтовано право 
власності підприємства на активи. 

Інша група вчених вносять у визначення активів ноту щодо прав 
власності підприємства на активи. Так, Л. О. Коваленко, Л. М. Ремньова дають 
дещо інше тлумачення категорії активів, зокрема, зазначають, що до активів 
відносять всі види майна підприємства, що належать йому на праві власності й 
використовуються для здійснення статутної діяльності [1]. 

В. М. Шелудько вважає, що активи підприємства – це майно в його 
матеріальній і нематеріальній формах, придбане підприємством за рахунок 
власних або залучених ресурсів, що перебувають у його розпорядженні та 
призначені для використання у фінансово-господарській діяльності з метою 
отримання прибутку. 

Г. О. Крамаренко, О. Є. Чорна вважають, що активи балансу містять 
відомості про розміщення капіталу, що є в розпорядженні підприємства, тобто 
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про вкладення в конкретне майно і матеріальні цінності, про витрати 
підприємства на виробництво і реалізацію продукції і про залишки вільної 
готівки [2]. 

Визначення активів і Л. О. Коваленко та Л. М. Ремньової, і В. М. 
Шелудька, і Г. О. Крамаренко та О. Є. Чорної акцентують увагу на тому, що 
активи являють собою майно підприємства, яке сформоване на рахунок власних 
або залучених ресурсів, тобто потребують інвестування конкретного капіталу. 
Проте в жодному з визначень не наведено основної мети використання активів, 
а саме збільшення економічних вигод у майбутньому. 

Визначення кожного з вчених характеризує здебільшого якусь одну 
характеристику активів, не розглядаючи з усіх сторін їхні характерні риси, 
тобто хтось наголошує на здобуття економічних вигод від їх використання, 
інші – на джерела їх формування або на меті застосування. 

Важливим є також врахування думок зарубіжних вчених щодо сутності 
поняття «активи». Американські вчені Джей К. Шим, Джоел Г. Сігел під 
поняттям «активи» розуміють все те, чим володіють, наприклад земля і 
машини. 

Подібні трактування зарубіжних фахівців сутності терміну «активи» є 
досить абстрактним, оскільки немає обґрунтування цілей формування, видів, 
вартісної оцінки активів підприємства. в той же час В. М. Суторміна, В. М. 
Федосов, розглядаючи суть активів зарубіжних корпорацій, зазначають, що 
активи – це економічні ресурси компанії, котрі мають принести дохід у 
результаті очікуваних операцій [4]. Вчені обґрунтовують категорію «активи» з 
обмеженого спектру дослідження, а саме зі сторони діяльності зарубіжних 
корпорацій, з огляду на бажаний для отримання фінансовий результат. 

Як бачимо, дані визначення акцентують увагу на роль активів у 
забезпеченні основної мети діяльності підприємства – отримання 
максимального прибутку, а таким характеристикам як джерела формування 
активів, характер власності на засоби і предмети праці не наводяться достатньої 
уваги. 

Отже, визначивши та узагальнивши наукові підходи до визначення 
поняття активи, можна дати наступне їх визначення. Активи – сукупність 
майнових цінностей, які використовуються підприємством для здійснення 
економічних вигід у майбутньому, характеризується впливом на їх 
використання факторів часу, ризику та ліквідності, відображають інвестиційні 
рішення на підприємстві та певні відносини власності щодо їх. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНУ 

 

Розвиток економіки країни важко собі уявити без ефективної 
інвестиційної діяльності. Залучення інвестицій, у тому числі іноземних, сприяє 
розвитку науково-технологічного прогресу, економічному зростанню, 
створенню додаткових та збереженню існуючих робочих місць, активізації 
підприємницької діяльності тощо. Однак, аналіз статистичних даних показує, 
що інвестиційна привабливість України знаходиться на досить низькому рівні 
Для підвищення інвестиційної привабливості української економіки необхідне 
створення сприятливого інвестиційного клімату. 

В даний час, національна економіка потребує інвестицій, але надати 
держава їх практично неспроможна, тому надії покладаються на іноземні 
капіталовкладення. 

Іноземний капітал особливо необхідний у тих сферах економіки, 
активізація яких допоможе вивести її з кризового стану. Це виробництво 
продуктів харчування, товарів широкого попиту та послуг, ліків та іншої 
життєво важливої продукції, все агропромислове господарство України, 
паливно-енергетичні галузі, військове виробництво [1]. 

Проблеми іноземного інвестування висвітлюються в роботах таких 
науковців, як Н.Вільгурська, В Будкіна, О.Вовченко, О.Гаврилюка, О. 
Іваноньків, В. Єременка, І. Лукінова, І.Крупяк, А.Колосова, О.Мозгового, С. 
Мочерного, Н. Новицького  та інших. 

Термін «інвестиція» походить від латинського слова «invest», що означає 
«вкладати». Існують різні визначення цього поняття. Так, у монографії 
«Інвестиції», підготовленою Нобелівським лауреатом з економіки У.Шарпом 
разом з іншими американськими вченими, визначається, що в широкому 
розумінні «інвестувати» означає «розстатися із грішми сьогодні для того, щоб 
одержати більшу їхню суму в майбутньому» [5]. Аналогічне визначення цього 
терміна подано в монографії «Основи інвестування», підготовлено Л.Гітманом і 
М.Джонком: «Інвестиція - це спосіб розміщення капіталу, який повинен 
забезпечити заощадження або зростання капіталу» [5]. За цими визначеннями, 
інвестиції являють собою всі форми забезпечення розвитку підприємства, 
пов’язані зі збільшенням суми вкладеного капіталу. 

Можна визначити, що «режим іноземного інвестування України» – це 
сукупність економічних, соціальних, політичних та правових чинників, які 
забезпечують здійснення іноземними інвесторами інвестицій в економіку 
країни, гарантують забезпечення податкової політики, отримання прибутку, 
прозорість правовідносин на ринку фінансових послуг, а також безпосередній 
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захист інвестицій державою через існуючі компетентні органи влади, а також у 
судовому порядку [4]. 

Потенційні іноземні інвестори перед тим як вкладати кошти, детально та 
всебічно аналізують ступінь привабливості країни, того чи іншого регіону, 
галузі економіки, підприємства, організації з метою зменшення ризиків. Для 
них основними ознаками привабливості інвестування можуть бути такі: 
характеристика та доступність місцевого ринку; сприятливе законодавче 
середовище та ступінь захисту іноземних інвесторів в країні; потенційний 
ринок праці (наявність кваліфікованої робочої сили та її вартість); законодавче 
регулювання можливостей вивозу інвестованого капіталу та прибутку; 
забезпечення захисту інтелектуальної власності; політична стабільність; 
сприятливий інвестиційний клімат; зовнішньоекономічна політика (квоти, 
митні бар’єри тощо) [2, с.90]. 

Проведені нами дослідження показали, що до 2014 року надходження 
прямих іноземних інвестицій в економіку України мало тенденцію до зростання 
в абсолютних показниках, але відносні темпи зростання з року в рік стають 
щораз меншими. Найбільш привабливою інвестиційна ситуація виявилась в 
2005 році, коли надходження іноземних інвестицій зросли на 86,7% у 
порівнянні з 2004 роком, також зростання на 36,7% спостерігалось в 2007 році. 
Починаючи з 2008 року відносні темпи надходження іноземних інвестицій 
зменшувались, не зважаючи на їх абсолютне збільшення. Найбільша сума ПІІ в 
економіці України зафіксована на кінець 2013 року - 58156,9 млн. дол. США. 
Військові дії і економічна криза, що розпочались в 2014 році призвели  не лише 
до зменшення надходжень ПІІ, а і до виводу іноземними інвесторами своїх 
капіталів з України. Кризовим виявився 2015 рік, коли ПІІ зменшились на 24% 
порівняно з 2014 роком. Крім того, на інвестиційний клімат країни мають вплив 
й умови ведення бізнесу, зокрема ступінь втручання держави та рівень корупції 
[4]. 

На наш погляд, Україна може бути однією з країн за залученням 
іноземних інвестицій. Україна багата на природні ресурси, кваліфіковану і 
дешеву робочу силу, має вагомий науково-технічний потенціал, розвинуту 
інфраструктуру, сильну виробничу базу, значний внутрішній ринок збуту 
продукції та успішну інтеграцію у світовий фінансовий та товарний ринок. 
Однак, країна також має негативний інвестиційний імідж, що спричинений 
політичними факторами. 

На наш погляд, щоб покращити інвестиційний клімат в Україні, 
необхідно: реформування податкової системи; стабілізація банківської системи; 
покращення роботи страхових компаній; створення дієвого механізму протидії 
корупції; зменшення фіскального тиску на бізнес і зниження податків; 
інтенсивний розвиток українського ринку цінних паперів; забезпечення 
політичної та економічної стабільності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
ПІДПРИЄМСТВ  

 

В сучасних умовах економічного розвитку суб'єктів господарювання 
питання фінансових результатів вважається одним із ключових при веденні 
господарської діяльності.  

Фінансові результати відображають ефективність господарювання 
підприємства за всіма напрямами його діяльності: виробничою, збутовою, 
постачальницькою, фінансовою і інвестиційною, вони становлять основу 
економічного розвитку підприємства і зміцнення його фінансових відносин з 
партнерами. Зростання фінансового результату забезпечує можливості для 
самофінансування діяльності підприємства у межах розширеного відтворення.  

У сучасному бізнес-середовищі фінансовий результат підприємства,  що 
виступає у формі прибутку або збитку, є відображенням рівня його технологій 
та організації виробництва, ефективності системи управління, інсрументом 
контролю за рівнем витрат тощо.  

Оскільки фінансові результати представляють собою інтегровані 
показники, що формуються під впливом ряду різноманітних факторів, 
вважаємо доцільним розподіляти їх на дві великі групи - макроекономічні/ 
зовнішні (природні умови; державне регулювання цін, тарифів, відсотків, 
податкових ставок; ринкова кон'юнктура) та мікроекономічні/ внутрішні 
(обсяги виробництва; собівартість продукції; рівень ефективності використання 
виробничих ресурсі впідприємства; якість продукції; рівень організації праці; 
ефективність використання фінансових ресурсів). 

При здійсненні фінансово-господарської діяльності перелічені фактори 
перебувають у тісному взаємозв'язку та взаємозалежності. Прямий вплив на 
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величину собівартості продукції, а, отже, й фінансового результату, пов'язаний 
з тим, наскільки раціонально витрачаються матеріальні ресурси – адже частина 
матеріальних витрат у складі собівартості становить від 60-90 %. 

Такий фактор впливу, як собівартість залежить від двох основних 
факторів: структури складових витрат та цін на ресурси. Ціни на продукцію, 
послуги, роботи підприємства залежать від таких складових: собівартості 
виробництва, якості продукції, цін конкурентів і каналу просування на ринок. 

Звіт про фінансові результати дає змогу користувачам, як зовнішнім, так і 
внутрішнім, оцінити результати діяльності підприємства в минулому, його 
прибутковість, можливість ефективно використовувати ресурси або ступінь 
ризику недосягнення очікуваної рентабельності діяльності.  

У формуванні фінансових результатів під час поточного управління 
виділяють такі обов’язкові етапи:  

- визначення необхідного розміру з урахуванням цілей підприємства;  
- аналіз поточного стану та виявлення найістотніших зовнішніх і 

внутрішніх факторів, що вплинули на їх зміни;  
- розрахунок планових або прогнозних величин фінансових результатів, 

що найповніше відповідає цільовим настановам;  
- розроблення конкретних заходів задля досягнення запланованих 

значень; 
- моніторинг усіх вищеперерахованих етапів та внесення корективів у 

ході реалізації намічених заходів. 
Якщо підприємство в цілому націлено на високі темпи розвитку, ріст 

обсягу продажів, завоювання частки ринку, максимізацію прибутку, то метою 
формування фінансових результатів є високі темпи їх росту. Якщо 
підприємство стабілізує свою діяльність, задовольняючись мінімальним рівнем 
рентабельності або просто беззбитковою діяльністю, то управління 
фінансовими результатами повинне бути сконцентровано на забезпеченні такої 
їх суми, що забезпечує поточну платоспроможність. 

При визначенні фінансових результатів підприємства кожного з видів 
діяльності, необхідно враховувати особливості їх формування, зумовлені 
специфікою того чи іншого виду діяльності. При цьому найбільш суттєву увагу 
приділяють фінансовому результату від основної діяльності підприємства, що є 
головною метою його створення, яка дозволяє підприємству отримати основну 
частку доходу.  

Для торговельних підприємств основною діяльністю є операції пов’язані 
з придбанням та реалізацією товарів. Отже, в торгівлі фінансовим результатом 
діяльності виступає прибуток або збиток, що отримано від реалізації товарів.  

Фінансовий результат від реалізації товарів у торгівлі визначають як 
різницю між цінами продажу без ПДВ (доходом від реалізації) та купівельними 
цінами (собівартістю) реалізованих товарів і витратами обігу. Ціни продажу, 
відповідно, мають встановлюватися в такому розмірі, щоб окупити витрати 
обігу і забезпечити певний рівень прибутку.  
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Прибуток торговельного підприємства є кінцевим фінансовим 
результатом комерційної діяльності і показником ефективності діяльності 
підприємства, основною стратегічною метою, стимулом до подальшого 
розвитку через грошові накопичення. 

Таким чином, у процесі трактування та правильного визначення 
фінансового результату підприємства ключова роль належить врахуванню 
особливостей та специфіки діяльності окремих підприємств, при чому для 
підприємств виробничої сфери будуть притаманні характерні особливості, 
відмінні від торговельних підприємств. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ ТА 
МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ 

  

На сьогоднішній день пріоритетним напрямом реформування і 
вдосконалення системи оподаткування в Україні є  підвищення ефективності та 
якості оподаткування малого бізнесу.  

Проблема запровадження зарубіжного досвіду використання податків у 
системі місцевих фінансів на сьогодні є досить важливою для України. 
Необхідність вирішення цієї проблеми зумовлена дослідженням сутності, 
ключових особливостей та мождивостями адаптації західної практики у сфері 
оподаткування з урахуванням національних особливостей та стану розвитку 
економічних процесів в державі. 

Законодавством більшості розвинених країн малий бізнес визначений як 
особливий суб'єкт державного регулювання.  

Специфіка малого бізнесу (соціальна значимість, масовість) визначила 
особливості його оподатковування, що орієнтовано на довгострокові цілі 
економічного розвитку та пов’язана зі складними економічними пропорціями 
всередині даного сектора. 

Важливим аспектом оподатковування малого бізнесу є критерій визнання 
підприємства малим. Звичайно виділяють два види таких критеріїв - кількісні і 
якісні. 

До кількісних критеріїв належать такі статистичні показники об'єкта, як 
чисельність зайнятих на підприємстві, активи, капітал, прибуток. Причому 
єдиним критерієм, що є порівняльним для всіх країн, є кількість працівників, 
зайнятих на підприємстві. 

Західні фахівці пропонують також свої якісні критерії для визначення 
малого бізнесу, до яких можуть бути віднесені: особисте управління 
підприємством, прямий особистий контакт між вищими органами керівництва і 
робітниками, клієнтами та постачальниками, неможливість одержати доступ до 
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ринків капіталу. Однак на підставі наведених критеріїв розбіжності між малими 
й середніми підприємствами встановити ще складніше. 

Сформована міжнародна практика оподатковування передбачає стосовно 
суб'єктів малого підприємництва такі основні підходи: 

1) введення на тлі стандартної національної податкової системи 
сукупності податкових пільг для малого бізнесу по окремих великих податках 
(переважно по податку на прибуток, рідше по ПДВ); 

2) введення особливих режимів оподатковування малого бізнесу. 
Виділяють два типи особливих режимів оподатковування: спрощене й 

поставлене оподатковування, які адаптовані до умов конкретної країни і 
можуть утворювати різні модифікації й змішані форми. 

У чистому вигляді перший тип оподатковування передбачає збереження 
для малих підприємств всіх видів податків при одночасному спрощенні 
порядку їх розрахунків (включаючи спрощені методи визначення податкової 
бази й методи здійснення обліку) і стягнення (періодичність, звільнення від 
авансових платежів). 

Другий тип, навпаки, припускає оцінку потенційного доходу платника 
податків на підставі непрямих ознак і встановлення фіксованих платежів у 
бюджет, що замінюють один або кілька традиційних податків. 

Загалом у податковій практиці зарубіжних країн набагато частіше 
застосовується спрощене оподатковування. Поставлене оподатковування в 
чистому вигляді використовується рідше, хоча в багатьох країнах оцінка 
податкової бази, за аналогією з іншими платниками податків, застосовується в 
тих випадках, коли податкова адміністрація має сумніви стосовно правильності 
обчислення податкових зобов'язань. 

Специфіка малого бізнесу визначила специфіку його оподатковування. У 
зв'язку із цим, у процесі реформування податкових систем західних країн 

одержали розвиток дві групи пільг: 
- пільги, спрямовані на підтримку конкурентоспроможності малих 

підприємств, підвищення їх інвестиційної й інноваційної активності; 
- пільги, що дозволяють спростити податкове адміністрування цієї групи 

платників податків. 

Основною тенденцією розвитку оподатковування малого бізнесу в 
економічно розвинених країнах можна вважати прагнення до його 
максимальної раціоналізації, спрощення, відходу від складних і трудомістких 
для розробки й впровадження податкових схем. 

Проведений аналіз закордонного досвіду оподатковування малого бізнесу 
дозволяє зробити висновок, що законодавством більшості розвинених країн 
малий бізнес визначений як особливий суб'єкт державного регулювання. Для 
цілей оподатковування незмінними залишаються натуральні і якісні показники; 
фінансові показники (прибуток, обсяг реалізації), які змінюються стосовно 
різних податків.  

Позитивним є досвід державної політики зарубіжних країн у сфері малого 
бізнесу, де розвитку підприємництва сприяли реформи, спрямовані на 
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удосконалення правового поля, розвиток інфраструктури, сприяння легкого 
доступу до кредитних ресурсів, лібералізацію податкового законодавства. 

Таким чином, вивчення та аналітичне узагальнення світового досвіду 
свідчить, що виконання малим підприємством своєї суттєвої економічної та 
соціальної ролі можливе лише за умов виваженої державної політики всебічної 
підтримки цього сектору економіки. 

 

Приступа Л.А., к.е.н., доцент 

 Смаліцький М.М., студент 

Хмельницький національний університет 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ 

ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ МІНЛИВОГО РИНКОВОГО 
СЕРЕДОВИЩА 

 

В умовах ринкових відносин основним завданням підприємства є 
підвищення ефективності його функціонування за рахунок раціонального 
управління грошовими потоками, що дозволить забезпечити фінансову 
рівновагу та ритмічність діяльності підприємства, прискорити обіг капіталу, 
знизити ризик неплатоспроможності та отримати прибуток. 

Поняття «грошовий потік підприємства» є агрегованим, тобто таким, що 
містить у собі різноманітні види цих потоків, які обслуговують господарську 
діяльність, а саме грошовий потік від операційної, фінансової та інвестиційної 
діяльності. Незбалансованість і нерівномірність надходжень та виплат у розрізі 
часових інтервалів грошових потоків може призвести як до тимчасового 
дефіциту, так і до виникнення тимчасово вільних їх обсягів. 

Управління грошовими потоками – один із найважливіших сегментів 
фінансової роботи на підприємстві, від ефективності організації якого залежать 
як поточні результати діяльності, так і майбутні темпи розвитку 
господарюючого суб’єкта. 

Основною метою управління грошовими потоками є забезпечення 
фінансової рівноваги підприємства у процесі його розвитку шляхом 
збалансування обсягів надходжень і витрат грошових коштів та синхронізація 
їх в часі. 

 Основними принципами управління грошовими потоками підприємства є 
принцип інформативної достовірності, забезпечення збалансованості, 
ліквідності, ефективності. 

Одним із основних етапів процесу управління грошовими потоками є 
аналіз грошових потоків підприємства у попередньому періоді. 

Під аналізом грошових потоків підприємства розуміють процес 
дослідження системи показників, їх формування на підприємстві, виявлення 
основних тенденцій та закономірностей з метою з’ясування резервів 
подальшого підвищення ефективності управління ними. 
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Основними показниками, які використовуються при аналізі грошових 
потоків, є: показники ліквідності та платоспроможності (чистий оборотний 
капітал, коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт швидкої ліквідності, 
коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт операційної ліквідності, 
маневреність функціонуючого капіталу), показники динаміки і структури 
грошових потоків підприємства (грошовий потік від операційної, інвестиційної, 
фінансової діяльності та загальний грошовий потік, валовий і чистий грошовий 
потік тощо). 

Основною метою цього етапу є виявлення рівня достатності формування 
грошових коштів, ефективності їх використання, а також збалансованості 
додатного та від’ємного грошових потоків підприємства за обсягом і в часі. 
Результати, які отримують на другому етапі управління, використовуються на 
наступних двох етапах, тобто для виявлення резервів їх оптимізації та 
планування на наступний період. 

Оптимізація грошових потоків надає змогу підтримувати фінансову 
рівновагу, яка досягається за умови, якщо попит підприємства на грошові 
кошти дорівнює його пропозиції (наявним грошовим коштам) у кожний період. 

Вагоме значення у процесі оптимізації займає аналіз інформації, який є не 
лише основою для обґрунтування та вибору певного напряму оптимізації, але й 
може виступати індикатором задовільності стану об’єкта оптимізації. Не менш 
важливу роль у здійсненні оптимізації має і оцінка отриманих результатів 
вибору, яку можна розглядати також в якості кінцевого індикатора, який здатен 
надати інформацію про досягнення мети оптимізації. 

Основними завданнями, які вирішуються на етапі оптимізації грошових 
потоків підприємства, є: виявлення та реалізація резервів, які дозволяють 
знизити залежність підприємства від зовнішніх джерел залучення грошових 
коштів; забезпечення збалансованості грошових потоків у часі та за обсягами; 
забезпечення більш тісного взаємозв’язку грошових потоків за видами 
господарської діяльності підприємства; підвищення обсягу та якості чистого 
грошового потоку.  

Негативні наслідки дефіцитного грошового потоку підприємства 
проявляються у зниженні ліквідності та рівня платоспроможності 
підприємства, що призводить до зростання кредиторської заборгованості, 
зростання тривалості фінансового циклу підприємства та зниження показників 
ефективності використання капіталу підприємства.  

Негативні наслідки надлишкового грошового потоку, перш за все, 
проявляються у тому, що грошові кошти, які не задіяні в обороті підприємства, 
породжують значні альтернативні витрати. Втрачається реальна вартість 
тимчасово вільних коштів унаслідок інфляції, уповільнюється оборотність 
капіталу через простій коштів, втрачається частина потенційного доходу у 
зв’язку з втраченою вигодою від прибуткового розміщення коштів у 
операційному або інвестиційному процесі. 
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Таким чином, оптимізація грошових потоків є процесом вибору 
найкращих форм їх організації на підприємстві з урахуванням умов та 
особливостей здійснення його господарської діяльності. 

Результати оптимізації грошових потоків знаходять своє відображення у 
системі планів формування та використання грошових коштів у наступному 
періоді. Етап планування грошових потоків підприємства займає важливе місце 
в системі управління ними.  

Подальші дослідження варто спрямувати на розробку концептуальних 
положень системи управління грошовими потоками підприємства та 
обґрунтування теоретико-методологічних засад побудови її організаційно-

економічного механізму в умовах мінливого ринкового середовища. 
 

Синякова Л.П., викладач 

ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет  
імені академіка Степана Дем’янчука» 

 

УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ЧЕРЕЗ МЕТОДИ 
ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

Будь-яке підприємство зацікавлене в успішному здійсненні господарської 
діяльності, яка передбачає збільшення прибутковості, обсягів виробництва 
продукції, зростання ринків збуту продукції тощо. Тому питання, пов’язані із 
застосуванням підприємствами методів фінансового менеджменту для 
підвищення прибутковості підприємства є дуже актуальними, адже дозволяють 
відкрити нові можливості зростання підприємства та ефективно здійснювати 
господарську діяльність.  

За умов ринкових відносин в Україні, суттєвого розширенню прав 
підприємств в галузі фінансово – економічної діяльності значно зростає роль 
своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємства, оцінки їхньої 
ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості та пошуку шляхів 
підвищення прибутковості та зміцнення фінансової стабільності. Особливого 
значення набуває своєчасний та об’єктивний аналіз фінансового стану 
підприємства, за виникнення різноманітних форм власності, оскільки жоден 
власник не повинен нехтувати комерційними можливостями збільшення 
прибутку підприємства, які можна виявити тільки на підставі своєчасного й 
об’єктивного аналізу фінансового стану підприємства. 

Систематичний аналіз фінансового стану підприємства, його 
платоспроможності, ліквідності  та фінансової стійкості необхідний ще й тому, 
що дохідність   будь – якого підприємства, розмір його прибутку багато в чому 
залежить від його платоспроможності. 

Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення 
систематичного надходження й ефективного використання фінансових 
ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення 
раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості 
з метою ефективного функціонування підприємства. Неефективність 



75 

 

використання фінансових ресурсів призводить до низької платоспроможності 
підприємства і, як наслідок, до можливих перебоїв у постачанні, виробництві та 
реалізації продукції, до виконання плану прибутку, зниження рентабельності 
підприємства. 

Фінансовий менеджмент представляє собою систему управління 
фінансовими ресурсами та оборотом грошових засобів підприємства. І як 
кожну управлінську систему його потрібно розглядати в двох аспектах. З 
одного боку, складовою фінансового менеджменту є суб'єкт управління (тобто 
підсистема, що управляє), з іншого - об'єкт управління (тобто підсистема, якою 
управляють) [1,с.5]. 

Фінансовий менеджмент є невід'ємною складовою загального 
менеджменту підприємства. Адже фінансовий менеджмент дозволяє більш 
ефективно вирішувати виробничі (програма виробництва і збуту, якість 
виробничих, матеріальних, фінансових ресурсів, місце розміщення 
виробництва, його потужність), економічні (обіг і його структура, структура 
витрат, прибуток, рентабельність, дивіденди), фінансові цілі 
(платоспроможність, ліквідність, інвестування, фінансування, фінансова 
структура) господарюючого суб'єкта. Крім того фінансовий менеджмент 
дозволяє виявляти та аналізувати взаємозв'язки між цілями підприємства та 
координувати їх. Ефективність фінансового менеджменту значною мірою 
залежить від узгодженості дій власників, керівників і фінансових менеджерів 
підприємства (на невеликих підприємствах власник може одночасно бути його 
керівником). Фінансовий менеджмент набуває практичного втілення завдяки 
фінансовій політиці підприємства. 

Управління прибутковістю є основою для підвищення ефективності 
виробництва, визначення головних напрямків і шляхів досягнення цілей, 
зміцнення, зростання і забезпечення виживання підприємства, у довгостроковій 
перспективі; є способом встановлення взаємодії підприємства із зовнішнім 
середовищем; постійно уточнюється у процесі діяльності, чому має сприяти 
добре налагоджений зворотній зв'язок; через багатоцільовий характер 
діяльності підприємства, має складну внутрішню структуру, тому формується 
система стратегій у вигляді «стратегічного набору»; є основою для стратегічних 
планів, проектів і програм які є характеристикою напрямків росту 
підприємства. 

Політика управління прибутковістю підприємства через методи 
фінансового менеджменту повинно забезпечувати пошук компромісу між 
ризиком втрати ліквідності та ефективністю роботи підприємства 
(рентабельністю). Стратегія управління прибутковістю підприємства через 
методи фінансового менеджменту повинна стати частиною загальної 
фінансової політики будь-якого підприємства, що полягає в забезпеченні 
необхідного рівня самофінансування його виробничого розвитку.  

1. Фінансовий менеджмент у схемах і таблицях / [Квач Я.П., Орлов В.М., 
Орлова О.В., Толкачова Г.В.]; за ред. д.е.н., проф. В.М. Орлова. – Одеса: 2012. – 

С. 2-5.  
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ОСОБЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО 
МАРКЕТИНГУ 

 

Результати діяльності підприємства залежать певним чином від ставлення 
працівників до своєї роботи, керівництва до працівників та рівня виконання 
ними своїх обов’язків, а також від внутрішньої ситуації на даному 
підприємстві, та й загалом від внутрішнього маркетингу. Саме тому, на мою 
думку, дане питання є особливо актуальним для України. Головна мета 
внутрішнього маркетингу полягає у формуванні трудового колективу, команди 
однодумців-професіоналів, які розуміють мету і завдання підприємства в 
однаковій мірі, усвідомлюють власну відповідальність і готові докласти 
максимум зусиль і всі свої навички для досягнення окресленої мети і виконання 
завдань поставлених перед ними [1]. Питання персоналу підприємства 
приділено у маркетингу небагато часу, зокрема воно висвітлено у працях 
вітчизняних та зарубіжних вчених А. Кібанова, Т. Савенкової, Л. Комісарової, 
Л. Калашникова, О. Мартиненко та ін. 

Внутрішній маркетинг як механізм підвищення конкурентоспроможності 
на ринку є актуальним, оскільки ключове завдання вітчизняного бізнесу - 

підвищення ефективності праці співробітників фірми. Незважаючи на очевидну 
ефективність внутрішнього маркетингу, його реалізація є недостатньою. 

Дослідження по внутрішньому маркетингу наочно показали, що ця область 
організаційного управління є проблемною для вітчизняного бізнесу. 
Внутрішній маркетинг у нас далекий від того, щоб стати явищем досить 
популярним, хоча в західних країнах використанням інструментів 
внутрішнього маркетингу вже мало кого можна здивувати. Саме низький рівень 
зацікавленості співробітників у результаті всієї фірми є однією з причин 
низької ефективності бізнесу. 

На висококонкурентному ринку діяльність компанії повинна бути 
спрямована на максимальне задоволення потреб клієнтів. На мій погляд, участь 
співробітників у створенні цінності для клієнта є умовою успішної роботи 
компанії. При цьому в рамках своїх посадових обов'язків співробітник повинен 
мати можливість приймати самостійні рішення і володіти достатнім обсягом 
ресурсів, щоб вирішувати поточні завдання, виходячи з конкретної ситуації. 

Організаційне управління компаній засноване на принципах конвеєрного 
виробництва, коли співробітник здійснює одноманітні дії в рамках прописаних 
інструкцій. Але сьогодні інструкції не працюють, тому що кожен співробітник 
приймає управлінські рішення в рамках своєї компетенції. Ринковий успіх 



77 

 

компанії залежить від тисяч таких рішень. Саме наділення співробітника 
повноваженнями та  ресурсами забезпечує швидку і ефективну роботу, адже 
співробітник вирішує проблему клієнта, не звертаючись до керівника. 

Внутрішні бізнес процеси потрібно будувати навколо потреб клієнта, 
тобто ланцюжка створення цінності. Головне - забезпечити бажання і вміння 
співробітників ефективно взаємодіяти з метою задоволення потреб внутрішніх і 
зовнішніх споживачів продукції.  

За даними  Gallup Management Journal [4], таких працівників в середньому 
в компаніях не більше 16% і їх можна назвати високопродуктивними. Більшість 
працівників (68%)  - середньопродуктивні, а решта - 16% - низькопродуктивні 
працівники. Ця остання група приносить компанії прямі збитки. В свою чергу, 
компанії, яким вдалося сформувати команду високопродуктивних працівників 
збільшили свій чистий прибуток на 19% і дохід на 28%. [5]. 

У зв'язку з цим стає зрозумілим, що завдання внутрішнього маркетингу в 
сучасній компанії полягає в побудові механізмів зворотного зв'язку і 
формуванні спільних цінностей, а не трансляції інформації від керівництва до 
підлеглих. Тобто мається на увазі залучення працівників і повна довіра їхнім 
можливостям, досвіду та практиці. А отже, ефективне маркетингове управління 
базується на таких цінностях, які були узгоджені між усіма сторонами, 
зацікавленими у розробці та створенні продукту. Такий підхід підвищує якість 
обслуговування клієнтів і добробут персоналу.  

Таким чином, досить актуальною є наразі проблема щодо удосконалення 
внутрішнього маркетингу, зокрема такого елемента як персонал. Проблеми 
маркетингу в їх організаційному спрямування є не осмислені належним чином. 
А управління персоналом та його етапи розвитку та  вдосконалення потребують 
значних затрат багатьох ресурсів, адже він тільки проходять етап свого 
становлення [3]. 

Отже, сучасний ринок диктує високі стандарти адаптивності та активності 
співробітників на всіх рівнях розвитку підприємства та ринку в цілому. А це 
свідчить про високий рівень залученості працівників у процес виробництва, про 
високий рівень співпраці між керівництвом та робітниками, а також про велике 
бажання і тих і інших досягти поставленої перед ними цілі та створити 
високоякісний, унікальний продукт, який буде проданий в короткий час. Це 
значить, що в основі ефективного внутрішнього маркетингу повинно в першу 
чергу стояти залученість співробітників у цей продукт.  

1. Міжнародний туризм і сфера послуг [Електронний ресурс]. Режим 
доступу: http://pidruchniki.com.  

2. Як розробити систему матеріального стимулювання персоналу. 
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://hrliga.com.  

3. Проблеми та перспективи управління персоналом на сучасному 
підприємстві - А.О. Козинець [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://e-

u.in.ua/ua/.  

4. Bad Haney & Jim Sirbasku with Deric Mc Cann  “Lidership Charisma”, 
2011, p 3-4. 

http://pidruchniki.com/
http://hrliga.com/
https://e-u.in.ua/ua/
https://e-u.in.ua/ua/
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5. Внутрішній маркетинг: сутність, значення і роль в підвищенні 
продуктивності праці - Пасєка А.С. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
managment.cdu.edu.ua. 

 

Спарадовська О.Ю., викладач 

Хмельницький кооперативний коледж  
Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту 

 

МЕХАНІЗМИ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ ПРОСУВАННЯ 
ТОВАРІВ 

 

Становлення і розвиток ринкових відносин в Україні змушують 
підприємства шукати нові шляхи підвищення рівня своєї 
конкурентоспроможності та продукції. Здійснюючи діяльність в умовах 
стрімкого розвитку нових технологій, істотного збільшення ролі інформації в 
усіх сферах суспільного життя, якісного і кількісного зростання конкурентного 
середовища, підприємства змушені створювати новий механізм просування 
товарів. Найважливішим інструментом в цьому є комунікаційна політика та 
конкурентоспроможність їх продукції. 

Період кінця ХХ – початку ХХІ ст. характеризується суттєвими змінами у 
світовій економіці. Посилення конкуренції на світовому ринку спонукає 
підприємства витрачати багато зусиль і коштів на просування виготовлених 
товарів та розроблення принципово нових їх зразків з урахуванням потреб 
споживачів [2]. 

Окрім грошей та ідей сучасний бізнес тримається всього лише на трьох 
стовпах – менеджмент, HR та маркетинг. 

Для реалізації маркетингових цілей елементів комплексу маркетингу 
замало: ні досконалий товар, ні прийнятна та доступна ціна або вдала система 
розподілу не можуть дати відповідного результату без ефективної системи 
комунікації із споживачами, зовнішнім середовищем фірми. Саме тому одним 
із чотирьох китів маркетингу є просування (комунікаційна політика) [3].  

Просування (promotion) – будь-яка форма повідомлення, що 
використовується підприємством для інформації, переконання чи нагадування 
споживачам про свої товари, образи, ідеї, громадську діяльність чи вплив на 
суспільство [2]. 

Головною метою процесу просування товарів та послуг є стимулювання, а 
отже, підвищення попиту та підтримка його. Коли підприємство збирається 
запровадити на ринок новий товар, то споживач може відреагувати позитивно 
у тому випадку, якщо отримує інформативну характеристику товару. Наявність 
при цьому зворотного зв’язку є обов’язковою. Після того як споживач хоча б 
поверхнево ознайомлений з товаром, головним у просуванні, перед 
підприємством постає задача переконати його в необхідності зробити покупку. 
Але для цього необхідно домогтися його прихильності, зуміти переконати в 
необхідності товару. Якщо товар набрид покупцеві, то у такому випадку варто 
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інколи підкреслювати його найкращі риси та якості для зміцнення образу 
товару та стимулювання збуту. 

В наш час, щоб забезпечити успішний продаж товару чи послуги, 
підприємству необхідно зробити більше, ніж просто впровадити гнучку цінову 
політику та слідкувати за його відмінною якістю або просто розмістити товар 
найкращим засобом на полицях магазинів. Підприємство повинне продавати 
свої товари, супроводжуючи їх оригінальними, інформативними й 
привабливими зверненнями, які переконували б у відповідності цих товарів 
потребам і бажанням споживачів. Ключовим фактором цього є комунікація 
(просування). 

Маркетингову політику просування часто ототожнюють із 
маркетинговими комунікаціями підприємства. Даний підхід використовують 
здавна, однак доцільно зазначити, що, окрім елементів комплексу просування, 
комунікаційними функціями наділена ще й решта елементів комплексу 
маркетингу. Зокрема, сам товар у реальному виконанні вже може мати власну 
комунікацію (наприклад, «бачу хліб – відчуваю голод – здійснюю купівлю»); 
це саме стосується ціни та місця продажу («бачу товар у зручному для мене 
місці – він мені потрібен – можу або не можу придбати»). Проте найбільший 
комунікаційний вплив мають елементи маркетингового комплексу просування. 

Механізм маркетингової політики просування  реалізується у два етапи: 
формування попиту та стимулювання збуту [1]. 

Формування попиту передбачає дії організацій-виробників і продавців 
товарів, які спрямовані на потенційного покупця з метою його спонукання 
зробити першу покупку. Ці дії пов’язані з формуванням у свідомості 
потенційного покупця певного «образу товару», переконанням його в тому,що 
саме цей товар найкраще може задовольнити потреби споживача. У результаті 
цих дій бізнес-структура прагне перетворити потенційного покупця на 
реального. 

Маркетингові комунікації є складним механізмом, з допомогою якого 
здійснюється процес обміну інформацією між фірмами, організаціями, 
суспільством та окремими індивідами. Його суб’єктами є виробники 
комунікацій, тобто фірми, що виготовляють рекламні ролики, повідомлення, 
блоки новин тощо; замовники (рекламодавці) – підприємства чи окремі особи, 
які замовляють розроблення комунікаційних заходів; споживачі – юридичні та 
фізичні особи, на яких спрямоване звернення; посередники – канали, якими 
відбувається розподіл комунікаційних звернень у суспільстві та на окремому 
підприємстві; фінансові організації та установи тощо[4].  

1. Борушко , Н. В. Маркетингові комунікації: курс лекцій / Н. В. Борушко . 
- Мінськ: БГТУ, 2012. - 306 с.  

2. Кібік О.М., Белоус К.В. Теорія бізнесу: Навчальний посібник – К.: 
Алерта, 2012. – 256с. 

3. Костюк Г.В. Формування позитивного іміджу підприємства / 
Г.В.Костюк, В.В.Сторожук // Вісник КНУТД. – 2014. – №1, С.176-180. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  НА РИНКУ 
ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 

 

На сучасному етапі розвитку міжнародних економічних відносин 
глобалізаційні процеси охопили всі сфери світового господарства, в тому числі 
і світовий ринок туристичних послуг. Як наслідок, відбувається зростання 
рівнів інтегрованості туристичних галузей та окремих підприємств різних 
країн, з одного боку, та загострення конкурентної боротьби між країнами за 
розподіл туристичних потоків, з іншого. Також характерним є інтенсивний 
розвиток нових інформаційних технологій, електронної торгівлі у сфері 
туризму. Такі процеси створюють загрози туристичним галузям країн із більш 
низькою конкурентоспроможністю національних підприємств, не 
сформованістю ринкових механізмів та недосконалою державною туристичною 
політикою.   

Світова тенденція глобалізації туризму поки що у меншій мірі торкнулася 
України. Однак, незважаючи на процвітання окремих курортних і туристичних 
центрів, в цілому галузь перебуває у занепаді. Це зумовлено такими факторами, 
як погано розвинена інфраструктура регіону, низька якість послуг, що 
надаються, невідповідність між очікуваннями споживачів туристичних послуг і 
результатом, який вони отримують, достатньо високі ціни на туристичні 
продукти, недосконалість системи управління інноваційною діяльністю на 
підприємствах рекреаційної сфери, що й спричинило за собою відтік туристів.  

Тому, здійснення інноваційної діяльності для підприємств туристичної 
сфери має стати одним з ключових чинників зростання обсягів надання послуг, 
поліпшення якості обслуговування споживачів, підвищення 
конкурентоспроможності туристичних підприємств в цілому.   

На впровадження інновацій в туризмі впливає економічна ситуація в 
країні, соціальне становище населення, національне законодавство, а також 
міжурядові і міжнародні угоди. Тому мотиви і причини появи інновацій в 
туристичній діяльності в кожній країні бувають різними. Однак, для будь-якої 
країни є декілька характерних рис: 

- Зростаючі потреби населення у знайомстві зі способом життя в інших 
регіонах і придбанні нових знань; 

- Насичення багатьох класичних і традиційних напрямів поїздок 
(дестинацій); 

- Небезпека втрати квоти ринку у в'їзному туризмі; 
- Загострення конкуренції, зростання пропозицій стандартизованих 

продуктів; 
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- Необхідність стримувати виїзд своїх громадян в зони, аналогічні за 
умовами регіонів своєї країни (природа, культура, клімат); 

- Гармонійне поєднання привабливих умов відпочинку і подорожей для 
повного задоволення потреб найвибагливіших туристів; 

- Технологічна революція і експансія послуг в економіці; 
- Перехід від економіки пропозиції до економіки попиту [2, c. 24]. 

Інноваційна діяльність в туризмі - це тісно пов'язані між собою процеси з 
формування, реалізації, просування і після продажного обслуговування 
інноваційного туристичного продукту суб'єктами інноваційної діяльності в 
туризмі [3, с. 76]. Результатом інноваційної діяльності в туризмі є інноваційний 
туристський продукт, створений у процесі конкуренції постачальників 
туристських послуг, від реалізації якого, з'являється певний економічний ефект.  

До інновацій в туризмі слід відносити, перш за все, ті нововведення, які 
супроводжуються:  

- відновленням і розвитком духовних та фізичних сил туристів;  
- якісно новими змінами турпродукту;  
- підвищенням ефективності функціонування інфраструктури туризму;  
- підвищенням ефективності процесів формування, позиціонування та 

споживання туристичних послуг;  
- прогресивними змінами факторів виробництва (наприклад, скорочення 

терміну транспортування за рахунок впровадження нових швидкісних видів 
транспорту, поліпшення умов праці працівників туріндустрії, впровадження 
нових прогресивних методів (механізмів) перетворення факторів виробництва в 
послуги).  

Проте, в Україні відсутні сприятливі умови для ефективного здійснення 
інновацій. На шляху їх масової реалізації постають перешкоди фінансового, 
правового та політичного характеру. Процеси створення нових інноваційних 
структур, які здатні реалізувати цілком комерційні проекти, мають стихійний 
характер [1, c. 44].  

У зв’язку з тим, що створення і впровадження нововведень потребує 
об’єднання зусиль різних економічних і соціальних сфер, інноваційний шлях 
розвитку туристичної галузі неможливий без державної підтримки. Необхідно 
формування інноваційної стратегії розвитку туристичної сфери на рівні 
держави. 

Отже, інноваційна діяльність у сфері туризму спрямована на створення 
нового або зміну існуючого продукту, на вдосконалення транспортних, 
готельних та інших послуг, освоєння нових ринків, впровадження передових 
інформаційних та телекомунікаційних технологій і сучасних форм 
організаційно-управлінської діяльності. 
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РОЗВАЖАЛЬНИХ ПАРКІВ 
УКРАЇНИ 

 

Туристична галузь для України дуже важлива і відіграє надзвичайно 
велику роль у залученні інвестицій та створенні нових робочих місць. 
Туристична галузь є високорентабельною галуззю економіки та дієвим 
фактором інтеграції нашої країни у Європейську і світову спільноти, має великі 
пізнавально-виховні можливості для формування гармонійно-розвиненого 
громадянина України. Туризм – це великий бізнес, світові оберти якого 
досягають понад мільярд доларів.  

Туризм в Україні потрібно розвивати навіть в умовах воєнної агресії з 
боку Російської Федерації. Під час військової агресії, суперечливою є робота 
щодо розвиткму туристичної привабливості країни, а з іншого боку - ця сфера 
може давати значні прибутки державі. Фінансування туристичної сфери 
останнім часом майже не здійснювалося, в зв’язку з воєнними діями на 
території України, а у Державному бюджеті на 2016 рік не виділено коштів на 
розвиток даної сфери.  

Негативно впливає на розвиток туристичної сфери в Україні 
дезінформація, яку ведуть сьогодні російські засоби масової інформації. Нині 
до нас слабо їдуть іноземні туристи через ілюзію про повномасштабну війну в 
Україні. Наша держава сприймається за кордоном як «гаряча точка» планети й 
навіть у Західній Україні суттєво поменшало туристів. Це пов’язано з 
відсутністю єдиної інформаційної політики та національного брендингу, які має 
провадити державний орган виконавчої влади у сфері туризму.  

У прогнозі розвитку туристських напрямків, зробленому ВТО і 
представленому в дослідженні «Tourism: 2020 Vision», визначено перспективні 
напрямки та види туризму XXI століття. Найбільш популярними видами 
туризму до 2020 р. стануть: пригодницький, екологічний, культурно-

пізнавальний, тематичний (у тому числі відвідування тематичних парків), а 
також круїзи. ВТО прогнозує, що час, який люди будуть виділяти на свій 
відпочинок, скорочуватиметься, особливо на основних ринках - постачальниках 
туристів. Згідно з дослідженнями, подорожуючі  XXI ст. будуть «багаті 
грошима, але бідні часом». У результаті подорожей, туристи шукатимуть 
туристський продукт, що буде включати в себе максимум задоволень в 
мінімальний відрізок часу, пріоритетними  будуть тематичні розважальні парки 
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і круїзні подорожі, оскільки люди зможуть відвідати декілька місць за 
коротший термін.  

Розважальний туризм, зокрема його підвид тематичний парк, є 
невибагливим до природних умов, оскільки повністю створюється руками 
людини. Україна лежить у помірно-континентальному кліматичному поясі, що 
дозволяє розвивати лише сезонні види туристичного відпочинку. Тематичний 
парк може функціонувати протягом року, що знижуватиме сезонний характер 
розвитку туризму. Тематичний парк може стати новим відкриттям для самих 
українців, які звикли зустрічати подібні центри розваг лише за кордоном.  

Західна, північна та центральна Європа перевантажена потоком туристів. 
Україна – досить молода та не сильно розвідана іноземними туристами країна. 
Створення на її території тематичного парку стане новинкою для любителів 
розваг та подорожей, а головне, дасть можливість просувати національний 
туристичний продукт на міжнародний ринок. 

Одним із популярних тематичних парків Київщини є парк «Київська 
Русь» - розважальний  парк та центр культури й історії Київської Русі, що 
знаходиться в селі Копачів у Обухівському районі Київської області. Парк діє з 
метою відтворення культурного та архітектурного образу дитинця Києва V–
XIII століть у його повному обсязі і в реальному масштабі, створення 
атмосфери Київської Русі на основі наукових даних. Загальна площа парку - 

понад 50 га. Територія власне дитинця становить близько 10 га. Під час 
проведення фестивалів та змагань у історичному антуражі відтворюються 
середньовічні баталії, лицарські бої, демонструється обмундирування 
давньоруських воїнів, середньовічних лицарів, також відтворюється культура і 
побут Древньої Русі - проходять покази етно-моди, вогняні шоу, шоу кінних 
каскадерів, концерти середньовічної і етномузики, театралізовані вистави, 
хореографічні та музичні дійства тощо.  

В перспективі для залучення іноземців до України та задля популяризації 
історії України, її культури та традицій  можливе створення тематичного парку 
на базі розважального парку «Київська Русь». Беручи до уваги сезонність 
клімату України доцільно створити критий тематичний парк, що зміг би 
функціонувати протягом року. Прикладом такого парку у світі є парк Lotte 
World у Південній Кореї, що є найбільшим у своєму роді. Цей парк складається 
з двох частин: критої та некритої. Дах критої частини парку надійно захищає 
відвідувачів від природних явищ.   Загальна площа парку Lotte World – 12 га, а 
площа парку «Київська Русь»  становить понад 50 га, 40 га з яких ще не 
забудована. Вартість будівництва корейського тематичного розважального 
парку становила один мільярд доларів, відвідуваність становить понад 8 
мільйонів людей на рік. Враховуючи те, що Україна має більш вигідне 
географічне положення, знаходиться ближче до розвинених країн Європи та 
Близького Сходу, її тематичний парк може бути не менш прибутковим.  

Зважаючи на мету створення тематичного парку міжнародного рівня, 
можливо дати йому назву «Slavs», що в перекладі з англійської означає 
«слов’яни». Парк може містити атракціони, льодовий каток, різноманітні 
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виставки та багато інших розваг, що розповідали б про традиції та культуру 
часів Київської Русі. 

Отже, створення тематичного розважального  парку під назвою «Slavs» 
може значно покращити рівень розвитку туризму в Україні та вивести його на 
міжнародну арену, привернувши увагу туристів всього світу своєю 
унікальністю.  
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ЗАСТОСУВАННЯ СКРАЙБІНГУ ПРИ ВИКЛАДАННІ 

ТУРИЗМОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Актуальними питаннями закладів вищої школи були і залишаються питання  
удосконалення методології навчання з метою забезпечення якості освіти. 
Активний пошук нових дидактичних підходів та засобів при використанні 
традиційних чи нетрадиційних методів навчання сприятиме підготовці фахівців, 
які  володітимуть не тільки знаннями, вміннями і навичками професійної 
діяльності, а й формуватимуть у студентів стратегічне мислення, системний підхід 
до аналізу і вирішення реальних ситуацій.  

Скрайбінг (від англ. scribe — «розмічати») — нова техніка презентації, 
винайдена британським художником Ендрю Парком. Це  мистецтво 
відображати хід думок рисунками у реальному часі паралельно з доповіддю. 
Скрайбінг — інноваційна технологія, за допомогою якої можна привернути 
увагу аудиторії, забезпечити її додатковою інформацією та розставити акценти 
у доповіді. Ефективність технології забезпечується здатністю людського мозку 
мислити образами. Скрайб-презентація відображає ключові поняття розповіді 
та взаємозв’язок між ними. У працях вітчизняних авторів обґрунтовується 
доцільність використання скрайбінгу на різних етапах навчального процесу: на 
початку вивчення теми, при узагальненні вивченого матеріалу, у процесі 
розгляду окремих аспектів  вивчення теми чи контролю вивченого матеріалу 
[1,с.39-47; 2; 3]. 

Особливості підготовки фахівців з туризму полягають у необхідності 
найширшої візуалізації навчального матеріалу. Досвід розробки та 
застосування скрайбінгу у навчальному процесі підготовки бакалаврів та 
магістрів зі спеціальності «Туризм» свідчить про ефективність його 
використання як в лекційних заняттях, так і при проведенні практичних робіт. 
Так як скрайбінг полягає у використанні специфічних графічних образів, 
виділимо основні його форми: 
 - візуалізація образів на основі асоціацій (подорож асоціюється з валізою, 
транспортним засобом, інвестиції – мішок з грошима); 
 - візуалізація за допомогою традиційних буквених символів (А – автостанція, Н 
– готель);  
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- візуалізація на основі цілісних образів у графічній формі (графіки динаміки 
туристичних потоків, відвідуваності закладів гостинності); 
- візуалізація за допомогою блочного алгоритму (показ процесів організації 
турів, екскурсій, технологічних процесів обслуговування клієнтів у закладах 
гостинності, технології готельного та ресторанного господарства, логістичні 
процеси в туризмі тощо). 

 

1. Візуалізація навчального матеріалу з використанням технології 
скрайбінг у професійній діяльності вчителя [Електронний ресурс] / Л.І 
Білоусова, Н.В.Життєньова // Фізико-математична освіта. – 2016. – Вип.1.  –
С.39-47.– Режим доступу до журналу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2016_1_6. 

2. Скрайбінг як сучасна форма вiзуaлiзaцií навчального мaтерiaлу 
[Електронний ресурс] / Т.В. Сорока // Геогрaфiя. - 2015. - № 16 (284). - 

Режим доступу до журналу : http://journal.osnova.com.ua/article/51806  

3. Скрайб-презентация [Електронний ресурс] / Л.М. Кошкина // 
Учительський Журнал он-лайн. - 2015. - Режим доступу до журналу : 
http://www.teacherjournal.ru/skrajb-prezentacziya.html?start=12  

 

Красномовець В.А., к.е.н., доцент  
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

 

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ 

 

В процесі економічних реформ, що відбуваються в останні десятиліття в 
нашій країні, набирають обертів структурні перетворення, в результаті яких 
складові ВВП перерозподіляються в бік збільшення частки сфери послуг в 
загальному обсязі ВВП. Така тенденція має безпосереднє відношення до 
індустрії туризму як складової сфери послуг. 

Практично в усіх регіонах України існує величезний потенціал розвитку 
сфери туризму завдяки наявній ресурсній базі. Незважаючи на це, рівень 
розвитку в’їзного та внутрішнього туризму в більшості регіонів недостатній, 
що уповільнює динаміку їх соціально-економічного розвитку. 

Однією з причин низького рівня розвитку туристичної галузі слід  вважати 
відсутність інституційних основ розвитку туризму в регіоні.  

Поділяючи думку А.А. Абатурина, під інститутами розвитку сфери 
туризму розуміємо державні, приватні або змішані інститути в галузі 
регулювання індустрії туризму, які здійснюють свою діяльність з метою 
залучення до виконання завдань розвитку індустрії туризму коштів з 
приватного сектора економіки, а також пошуку взаємовигідних форм співпраці 
органів управління індустрією туризму різних рівнів [1, с. 17]. 

Інституційні основи управління на регіональному рівні включають правові, 
економічні та організаційні форми впливу на процес соціально-економічного 
розвитку регіону:  

http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2016_1_6


86 

 

а) пряма участь у розвитку інфраструктури регіону за допомогою прямого 
бюджетного фінансування, освіти і використання позабюджетних коштів і 
фондів, випуску позик і т.д.;  

б) встановлення пільг виробникам, які працюють на насичення 
внутрішнього ринку;  

в) правова і фінансова підтримка інноваційних ініціатив підприємців [2, с. 
15]. 

Одним з інституційних показників розвитку регіону є його інноваційність. 
На думку більшості вітчизняних аналітиків-економістів, статистичні показники, 
що використовуються в Україні, не відображають ні потоки нововведень в 
науково-інноваційній сфері, ні використання інноваційної активності 
суб’єктами науково-інноваційної діяльності, ні вплив інноваційної активності 
на конкурентоспроможність і ефективність виробництва. 

Для розкриття потенціалу розвитку індустрії туризму на регіональному 
рівні, існують всі необхідні для цього ресурси та можливості. Створення 
ефективних шляхів їх використання на основі розробки та впровадження 
потужного та дієвого інституційного механізму, мають стати базою для 
подальшого вдосконалення системи управління сфери туризму в регіоні. 

 

1. Абатурин А. А. Экономический кризис и институциональные инновации 
в туристской отрасли региона / А. А. Абатурин // Качество. Инновации. 
Образование. - Москва: ПК «СТС-Принт». – 2010. – № 5. – С. 15-21 

2. Митрофанова Е. С. Совершенствование механизма взаимодействия 
органов государственной власти и частного бизнеса в регулировании 
туристской политики / Е. С. Митрофанова // Вестник Национальной академии 
туризма. – 2010. - № 1(13). – С. 14 – 16. 

3. Сідуняк О. В. Економічна природа інститутів, їх вплив на туристичну 
галузь [Електронний ресурс] / О. В. Сідуняк // Вісник Чернівецького 
торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2013. - Вип. 1. - С. 
173-176. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2013_1_30 

 

Місюля І. А., викладач 

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут 

 

ВИМОГИ РИНКУ ПРАЦІ ДО ПРЕДСТАВНИКІВ ПРОФЕСІЇ БАРИСТА  

Кава .. Чи багато ми знаємо про цей дивовижний і так гаряче всіма нами 
улюблений напій? Достатньо багато. Нам відома маса способів його 
приготування: зварити в турці, залити окропом розчинну каву, натиснути на 
кнопку в кавовій машині і т.д. Кава досконала за своїм смаком і ароматом. Кава 
– це саме життя. Як говориться у турецькій приказці - «Кава має бути чорною 
як пекло, сильною як смерть, солодкою як любов»[4]. 

Кава так органічно увійшла в наше повсякденне життя, що ми абсолютно 
перестали насолоджуватися її смаком і ароматом, розучилися смакувати цей 
дивовижний напій, що бадьорить. На щастя, є той, кому під силу повернути 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%8F%D0%BA%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672705
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672705
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2013_1_30
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магію кавової церемонії, хто вміє готувати по-справжньому смачну і ароматну 
каву – це баріста.  

Баріста (італ. Barista - буквально «людина, що працює за барною 
стійкою», бармен, буфетник) - кавовар, фахівець з приготування кави (в 
основному саме еспресо), вміє правильно приготувати каву (в тому числі з 
використанням мистецтва латте-арт) або напої на її основі і подати відвідувачу. 
Іншими словами, це людина, яка виконує функції бармена, але працює не з 
алкоголем і коктейлями, а з кавою та напоями  на основі кави.  

Професія баріста з’явилася на батьківщині еспрессо, в Італії. Дещо 
пізніше, в 1980-х роках вона стала відомою в США, що стало великим кроком у 
розвитку культури споживання кави в цій країні. У США професія баріста 
потрапила завдяки Говарду Шульцу, власнику відомої мережі кав’ярень 
Starbucks. До речі, один із стандартів Sturbucks такий, що баріста повинен вміти 
робити першокласний еспресо всього за 17 секунд[4]. 

На батьківщині еспрессо, в Італії, а також у багатьох інших країнах світу 
професія баріста вважається дуже шанованою. Це не дивно, адже крім 
професійних навичок фахівець з приготування кави повинен володіти цілим 
рядом певних особистих якостей. 

Гарний баріста не просто вміє готувати еспресо. Він підносить його до 
рангу високого мистецтва, він - справжній художник, що легким рухом пітчера 
створить  розкішний лате-арт у чашці капучіно. Досвідчений баріста прекрасно 
розбирається в алкоголі, і вміє готувати кавово-алкогольні напої: від класичної 
кави по-ірландськи до авторських. Баріста дійсно високого рівня вправно 
користується не тільки еспресо-машиною та кавомолкою, а й джезвою, 
пуроверами, аеропресом, перколяторами та будь-яким іншим екзотичним 
приладдям[1].  

 Крім того, баріста повинен бути своєрідним кавовим «сомельє». В першу 
чергу він повинен вміти оцінювати смак і аромат кави. Для цього йому 
необхідно орієнтуватися в сортах кави, знати, де ростуть ті чи інші зерна, 
розрізняти аромати, характерні для певного ступеня обжарювання кавового 
зерна, а також проводити дегустацію кави, яка починається з оцінювання  її 
вигляду, аромату, тіла та букету.  

Основною вимогою для баріста є знання правил приготування кави. 
Всього професіонал повинен вміти готувати до 40 видів кави та напоїв на його 
основі. Зрозуміло, для цього важливо, щоб баріста вмів користуватися 
кавоваркою на професійному рівні-він повинен балансувати помел, 
температуру води, кількість кави на одну чашку, тиск в кавовій машині, час 
проходження води, а також силу втрамбовування меленої кави при 
виготовленні кавової «таблетки». 

Баріста практично постійно спілкується з людьми, до кожного свого 
клієнта, він повинен підходити індивідуально. Якоюсь мірою такий фахівець 
порівняємо з артистом, який працює на публіку. Однак при цьому баріста також 
повинен знати переваги своїх клієнтів, він повинен вміти виявляти їх за 
допомогою навідних питань. Загалом, хороший баріста повинен бути дуже 
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товариською, комунікабельною, а також терплячою людиною. Його гарний 
настрій створює сприятливу атмосферу в тому закладі, де він працює. Тому 
вміння зберігати позитивний настрій є дуже важливим[1]. 

Хотілось би відмітити кілька незамінних якостей баріста, що є гарантією 
дивовижної кави: 

- перше, баріста повинен володіти творчим потенціалом, адже головна 
особливість його роботи – створення різноманітних малюнків на кавовій пінці. 
Важливо, щоб майстер міг втілити в життя не тільки стандартні візерунки, а й 
свої фірмові. Кав’ярня буде дуже популярною, якщо меню кавових напоїв буде 
різноманітним, тому баріста повинен зуміти виявити надзвичайну фантазію у їх 
виготовленні. 

- друге, справжній професіонал повинен володіти стресостійкістю і 
терпінням, оскільки спілкування з клієнтами – невід’ємна частина професії. 
Майстер повинен пам’ятати переваги кожного постійного клієнта, вміти 
детально і цікаво розповісти про кожного напої і правильно їх пропонувати, 
залежно від ситуації. Доброзичливість і ввічливість по відношенню до 
відвідувачів – запорука успіху початківця барісти[2]. 

Фахівець з кави повинен бути відповідальною людиною, неухильно 
дотримуватися професійної етики і завжди бездоганно виконувати  свою роботу 
так, щоб якість кави було найвищою. Естетичний смак, вміння красиво 
оформляти і подавати напій також мають велике значення, адже одне те, як 
виглядає чашка з кавою, може підняти або зіпсувати настрій гостю. 

На сьогоднішній день професія баріста є дуже затребуваною, оскільки в 
кожному місті щодня відкриваються нові кав'ярні. Один із факторів, що сприяє 
популярності кави — на смак вона поєднується майже з усім, щорічно її 
випивається 400 мільярдів чашок[3]. 

1. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства: 
Підручн. для ВУЗів за ред.. проф.. П’ятницької.- К.: Київ.нац.торг.-екон. ун-т, 
2011. 

2. Організація роботи барів: довідник бармена Я.М.Сало. – Львів: Афіша, 
2010 

3. Ростовський В.С., Шамаян С.М. Барна справа: підручник – К.: Центр 
учбової літератури, 2011. 

4. Ощипок І.М. Барна справа: навчальний посібник ( для студ. вищ. навч. 
закл.) І.М. Ощипок, П.Х. Пономарьов. Львів, « Магнолія 2006 », 2016. – 288 с. 
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Хмельницький економіко-правовий коледж ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ІНДУСТРІЇ 
ТУРИЗМУ 

 

В сучасних умовах розвитку, сфера туризму є однією з найбільш 
високодохідних галузей, що динамічно розвиваються. 
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З розвитком міжнародної торгівлі і глобальних зв’язків у всіх сферах 
діяльності людини ростуть зусилля науковців і менеджерів різних організацій 
(підприємств) щодо вдосконалення системи управління персоналом. 

Вагомим внеском у дослідження теоретичних і практичних проблем 
системи управління персоналом у сфері туризму стали праці вчених Апілат 
О.В., Кифяк В.Ф., Городні Т.А., Чорненька Н.В., Школи І.М., Кочерги О.І., 
Роглєва Х.Й., Ільєнкової С.Д., Б.А. Спаркса, Б. Предау, Е. Лоуз та інших. 

Основною метою проведених в даній роботі досліджень виступає 
дослідження системи управління персоналом у сфері туризму. 

Найбільш передові туристичні організації в світі вже в даний час 
визнають, щоб бути конкурентоспроможними на ринку, необхідно мати 
професійно-підготовлених співробітників і серйозно займатися питаннями 
управління персоналом [1]. 

Таким чином, ефективне управління людьми перетворюється в одну з 
найважливіших функцій туристичної організації - у функцію управління 
персоналом [2]. 

Система управління персоналом – це сукупність методологічних засобів 
управління, дія яких спрямована на підтримку й оптимізацію діяльності 
персоналу з виконання поставлених цілей і задач. Система управління 
персоналом в організації складається з комплексу взаємопов’язаних підсистем. 

Підсистема - це виділені за функціональними елементами або 
організаційними ознаками частини системи, кожна із яких виконує певні 
завдання, працює автономно, але спрямована на вирішення загальної мети. 

Таким чином, система управління персоналом - система, в якій 
реалізуються всі функції управління персоналом має такі 11 підсистеми: 

1. Підсистема загального та лінійного керівництва. 
2. Підсистема планування та маркетингу. 
3. Підсистема управління підбором та обліком персоналу.  
4. Підсистема управління трудовими відносинами.  
5. Підсистема забезпечення нормальних умов праці.  
6. Підсистема управління розвитком персоналу.  
7. Підсистема управління мотивацією поведінки персоналу. 
8. Підсистема управління соціальним розвитком. 
9. Підсистема розвитку організаційної структури управління. 
10. Підсистема правового забезпечення. 
11. Підсистема інформаційного забезпечення системи управління 

персоналом. 
Всі підсистеми пов’язані єдиною метою підприємства - підвищенням 

продуктивності праці на основі максимально можливої реалізації здібностей 
працівників. Всі підсистеми спрямовані на те, щоб потенційні здібності 
співробітників в умовах туристичного підприємства повністю розкрилися. 

Надання якісних послуг в туристичних організаціях залежить від вміння 
персоналу: 1) розпізнати і оцінити вимоги кожного клієнта до замовлення 
обслуговування; 2) оцінити сприйняття кожним клієнтом наданого йому 
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обслуговування; 3) оперативно коригувати процес обслуговування, 
домагаючись задоволеності кожного клієнта. 

На наш погляд, в сучасних умовах для кваліфікованої роботи в індустрії 
туризму, крім технологічної підготовки і знань, також необхідна відповідна 
психологічна підготовка, володіння питаннями міжособистісного спілкування. 

Одне з важливих завдань кадрової роботи сьогодні - пошук і залучення 
якісних працівників, створення умов для повного розкриття їх потенціалу. 
Управління персоналом за змістом набагато ширше, ніж просте вирішення 
кадрових проблем. Воно орієнтується на визначення майбутніх потреб і 
розвиток потенціалу працівника, а також на усвідомлення кожним працівником 
власних завдань, створення сприятливого трудового клімату, мотивуючого 
персоналу на досягнення поставлених цілей. 

Мета управління персоналом в індустрії туризму полягає в тому, щоб 
мотивувати працівників на надання клієнтам якісного обслуговування. А це, на 
наш погляд, неможливо без відповідної координації дій персоналу, мотивації і 
формування корпоративної культури туристичної організації. 

Вагомого значення набувають особистісні якості працівника, його 
інтуїція, досвід, здатність і вміння оцінювати ситуацію з різних сторін, в тому 
числі і з точки зору своїх клієнтів, можливість творчо і по-новаторському 
підійти до вирішення проблем. 

На наш погляд, управління персоналом можна розглядати, як 
комплексний цілеспрямований вплив на колектив з метою забезпечення 
оптимальних умов для творчої, ініціативної, свідомої праці окремих 
працівників, спрямованої на досягнення цілей підприємства. Тому головним 
чинником зростання ефективності управління персоналом є розвиток теорії 
управління, внаслідок якого формується цілісне бачення менеджменту 
персоналу; розуміння ролі особистості у забезпеченні ефективної роботи 
організації; підвищується аналітична обґрунтованість рішень щодо 
використання туристичних ресурсів. 

 

1. Бігдан М.Г. Пряма залежність якості туристичних послуг від 
ефективного управління персоналом / М.Г. Бігдан, Ю.Ю. Карлик // Економіка. 
Управління. Інновації. - 2012. - №2 (8). 

2. Бікташева Д.Л., Гіевая Л.П., Жданова Т.С. Менеджмент в туризмі: 
Навчальний посібник. - М.: Альфа-М, 2007. – 272 с. 
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ТОВАРОЗНАВСТВА 
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Хмельницький кооперативний коледж  
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НЕТРАДИЦІЙНА РОСЛИННА СИРОВИНА У ВИРОБНИЦТВІ ХЛІБА 
ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ 

Хлібопекарська галузь - одна з провідних галузей харчової промисловості 
України.[1] 

На сьогоднішній день  важливою проблемою є погіршення екологічної 
ситуації в Україні, яке супроводжується забрудненням навколишнього 
середовища, продовольчої сировини і харчових продуктів токсичними 
речовинами та радіонуклідами, вимагає, крім забезпечення безпеки продуктів 
харчування, також здійснення профілактичних заходів. Пріоритетна роль у 
створенні й випуску продуктів оздоровчого та профілактичного призначення 
належить хлібопекарській галузі, оскільки хлібобулочні вироби є найбільш 
поширеними харчовими продуктами, які споживаються щодня всіма групами 
дитячого і дорослого населення.[2] 

Ця проблема потребує пошуку нової додаткової сировини для внесення її у 
хлібобулочні вироби з профілактично-лікувальною метою.[2] 

Розроблені нові сорти житньо-пшеничного хліба, до рецептури якого 
введено насіння льону й пектино-вітамінний порошок. Насіння льону містить 
до 20 % поліцукридів, які здатні до комплексоутворюючої дії, що сприяє 
виведенню радіонуклідів з організму людини. 

Пектин, крім радіозахисних властивостей, поліпшує реологічні 
характеристики тіста і якість готових виробів. [4] 

Встановлено, що хліб, до рецептури якого включено полівітамінний 
порошок, знижує накопичення радіоактивного стронцію й цезію в організмі. 

Для надання хлібу більш виражених радіозахисних властивостей 
пропонують додавати морську капусту (від 2—5 до 9 %). Її краще 
використовувати у вигляді порошку, спосіб тістоприготування — опарний.[4]  

Екструдований продукт функціонального призначення із жита — житні 
палички готують на основі суміші житнього борошна з манною крупою, з 
додаванням сухого екстракту п’ятилистника кущового. Він має антиалегрійну 
активність, антиоксидантні й протизапальні властивості, знижує вміст цукру. 

Із числа нетрадиційної фруктової сировини використовують айвове пюре і 
порошок. У порошку із айви зберігається досить повний комплекс біологічно 
активних речовин, а також вуглеводи, вітаміни, азотисті речовини, клітковина. 
Відповідно, такі вироби можуть бути рекомендовані для лікувально-

профілактичного харчування осіб із захворюваннями шлунково-кишкового 
тракту. 
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Вивчена можливість використання пюре із якона (близький родич 
топінамбура) у виробництві хлібобулочних виробів пониженої вологості. 
Встановлено, що використання пюре із якона замість цукрози у виробництві 
сухарів дозволяє отримати вироби дієтичного призначення і поліпшити їх 
органолептичні показники.[5] 

Для поліпшення амінокислотного складу пропонують використання 
арахісової й гарбузової маси, отриманих методом холодної екструзії із насіння, 
відповідно арахісу й гарбуза. 

Розроблені рецептури хліба з добавками овочевих порошків моркви, 
гарбуза, солодкого перцю, прянощів куркуми. Зразки хліба мають приємні 
органолептичні властивості, пористу м’якушку, привабливий колір із 
золотистою кіркою. Включення їх в раціон харчування сприяє поліпшенню 
структури харчування, здоров’я і підвищенню імунної опірності організму.[5] 

Підтверджена можливість використання кедрового борошна для створення 
хлібобулочних виробів функціонального призначення. Встановлено, що 
наявність кедрового борошна в рецептурі пшеничного тіста дозволяє 
прискорити процес його дозрівання, а в готових хлібобулочних виробах 
уповільнити процес черствіння. Питомий об’єм і пористість хлібобулочних 
виробів залежить від кількості кедрового борошна і тривалості бродіння тіста. 
[5] 

Дослідили можливість використання продуктів перероблення деяких 
лікарських рослин як добавок у виготовленні булочних виробів (плоди бузини 
чорної, трава м'яти перцевої і чебрецю). Ними встановлено, що порошки 
лікарських рослин у концентрації 0,5 і 1 % до маси борошна позитивно 
впливають на якість продукції. Вироби набувають приємного аромату і 
присмаку добавки. Підвищення концентрації порошків чебрецю і м'яти до 1,5-3 

% призводить до появи слабкої гіркоти у смаку. [6] 
У виробах з додаванням настоїв плодів бузини чорної помітне злегка 

рожеве забарвлення м'якушки. Використання порошків і настоїв лікарських 
рослин як добавок у виготовленні булочних виробів сповільнює процес 
черствіння, подовжує строк зберігання, перешкоджає процесу пліснявіння. 

Розроблені рецептури і технології виробництва лікувально-

профілактичних виробів з додаванням плодів жмиху розторопші, що містять 
харчові волокна, поліненасичені жирні кислоти, жиророзчинні і вітаміни групи 
В та флавоноїди. 

До рецептур хліба профілактичного спрямування можна додавати 
екстракти сосни, трави череди трироздільної, трави кипрею вузьколистого та 
солодкового кореня .[6] 

При замішуванні тіста пропонується додавати борошно з листя обліпихи, 
завдяки якому підвищується якість виробів, подовжуються строки зберігання і 
збагачується продукт на біологічно-активні речовини. 

Науковці ОНАХТ у якості поліпшувача використовували добавки на 
основі трави люцерни посівної. Вони стверджують, що ця культура багата на 
біологічно активні речовини: флавоноїди, білки, незамінні амінокислоти (у 
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тому числі лізин, триптофан), мінеральні речовини і вітаміни. Вважають, що це 
перспективне джерело добавок, які поліпшують якість хлібобулочних виробів, 
інтенсифікують спиртове і молочно-кисле бродіння, а також підвищують 
харчову цінність хліба, надають йому імуномоделюючі і протекторні 
властивості.[5] 

Для випікання бездріжджового хліба запропоновано в якості основи 
застосовувати  хмельову  композицію (Федіна Н., 2005). Автор вважає, що хліб 
на хмелю проявляє не тільки добрий оздоровчий ефект, а й має високі споживні 
властивості. Він довго не черствіє і навіть після тривалого зберігання не 
втрачає своїх смакових якостей. Під час регулярного споживання організм 
пристосовується на максимальне виділення ферментів із підшлункової залози, 
печінки і жовчного міхура. Завдяки цьому поліпшується перетравлювання і 
засвоєння їжі, активізується робота кишок. 

Встановили, що додавання сиропу з  квітів конюшини передбачає появу 
видимого міцелію на поверхні виробів через 62 години зберігання, а без його 
додавання- через 5 діб. 
Готують також екстракти чистотілу, або люцерни, або соку з плодів обліпихи 
(ягоди розмивають, відокремлюючи рідку фракцію від твердої - шроту, і 
змішують з цукром у співвідношенні 1:1,5). Екстракти лікарських трав 
чистотілу і люцерни готують з подрібненого сухого рослинної сировини 
шляхом змішування з молочною сироваткою, в яку доданий цукор у 
співвідношенні 1: 100, настоюють протягом 100 - 120 год, після чого розчин 
фільтрують до отримання екстракту і вносять його замість води, передбаченої 
рецептурою.[6] 
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ІННОВАЦІЇ У РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

Торгівля являється перспективною, інвестиційно привабливою та 
ефективною ланкою економіки України. Адже її розвиток завжди був 
об’єктивним показником добробуту населення. Щороку сфера торгівлі нарощує 
обсяги товарообороту, використовуючи в роботі новітні технології, задовольняє 
потреби населення у якісних товарах і послугах. Застосування інноваційних 
підходів у діяльності торговельних мереж пов’язано із загостренням 
конкуренції в роздрібній торгівлі та змінами у поведінці споживачів 2. 

За останні роки на вітчизняному роздрібному ринку з'явилися десятки 
торгових мереж. Розвиваючись з 90-х років, мережева торгівля охопила значну 
площу і стала рушійною силою збільшення товарообігу по всій країні. Однак з 
кожним роком зберігати чисельність лояльної аудиторії стає все складніше, 
адже покупці з легкістю змінюють звичний мережевий магазин на інший. Тому 
торговельні мережі змушені постійно шукати все нові і нові ідеї підвищення 
стійкості на ринку: відкривати нові формати магазинів, розширювати 
асортимент за рахунок брендів та органічної продукції, вводити нові програми 
лояльності, створювати власні торгові марки тощо.  

Основне завдання інновацій у торгівлі - забезпечити високу якість 
процесів купівлі-продажу і руху товару, торговельного обслуговування та 
торговельної діяльності в цілому.  

Найбільш значними інноваціями в роздрібних мережах є такі: введення 
каси самообслуговування, продаж товарів через Інтернет-сайт магазинів, 
електронні цінники, «розумний візок», інформаційний кіоск всередині 
супермаркету, розробка власних торгових марок мережі, дисконтні карти для 
постійних покупців. 

Каса самообслуговування  - є альтернативою традиційним касам 
роздрібних мереж, що дозволяє споживачу самостійно сканувати штрих-коди 
товарів і оплачувати покупку.  

Продаж товарів через Інтернет-сайт магазинів. Сьогодні  роздрібні мережі 
намагаються розширювати напрями своєї діяльності, орієнтуючись на різні 
канали продажів товарів, і використовуючи веб-сайти як для продажу товарів, 
так і для інформування покупців про проведення акцій та налагодження зв'язків 
з ними. 

Електронні цінники. Перехід від паперових цінників до електронних – ще 
одна тенденція, яка знаходить широке використання в європейських магазинах. 
Впровадження системи управління цінами на базі електронних цінників 
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дозволяє перевести на новий рівень управління цінами, оперативно змінювати 
їх, проводити переоцінки, маркетингові акції в певні дні та години, уникати 
помилок в цінах і невдоволень покупців з цього приводу. 

«Розумний візок» оснащений планшетним комп'ютером, що допомагає 
покупцеві в процесі покупок: орієнтує по магазину, розповідає про акції в 
ньому, веде облік вже куплених речей і повідомляє про те, що ще зі складеного 
раніше списку ще потрібно купити. 

Інформаційний кіоск всередині супермаркету  призначений для надання 
довідкової інформації. Це може бути інформація про будь-який товар, 
виробників, про акції, спеціальні пропозиції та інше. 

Розробка власних торгових марок мережі. Як правило, дані товари значно 
дешевше аналогів. При цьому торговельні мережі повинні забезпечувати якість 
даної продукції на відповідному рівні, щоб не розчарувати споживачів і не 
зіпсувати свою репутацію. 

Серйозним інноваційним нововведенням в торгових мережах можна 
назвати появу дисконтних карт для постійних покупців. Покупець зі своєю 
карткою може придбати необхідний йому товар зі знижкою в будь-якому місті, 
де є магазини даної мережі. Дисконтні карти є досить хитрим ходом з боку 
продавця - покупець, знаючи, що у нього буде знижка, спеціально шукатиме 
магазин даної мережі 3. 

Таким чином, вказане вище дозволяє стверджувати, що сфера торгівлі є 
однією з найбільш успішних для впровадження інновацій. Для торговельних 
підприємств це дозволяє отримати низку переваг, а саме: 

- розширити асортимент торговельного підприємства; 
- збільшити пропускну здатність касових ліній; 
- підвищити якість обслуговування покупців; 
- створити новий імідж торговельному підприємству; 
- перерозподілити обов’язки персоналу і збільшити час на консультації 

покупців 1. 
Торговельні мережі, які більше уваги приділяють інноваційним розробкам 

високоякісно задовольняють потреби споживачів та займають провідні позиції 
в порівнянні з конкурентами.  

 

1. Єрмак С. Торгово-технологічні інновації в торгівлі на сучасному етапі 
розвитку України [Електронний ресурс] / С. О. Єрмак // Електронне наукове 
фахове видання "Ефективна економіка". – 2014. – №11.- Режим доступу до 
ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua. 

2. Лісіца В. В. Тенденції та напрями інноваційного розвитку роздрібних 
торговельних мереж у посткризовий період / В. В. Лісіца // Вісн. Чернігів. 
держ. технолог. ун-ту. — 2013. — № 2 (66). — С. 136–142. 

3. Солодилов К.В. Инновации в розничных торговых сетях / Солодилов К.В.. 
// Вестник ВолГУ.Серия10.Инновационная деятельность. – 2012. – №7. – С. 29–
32. 

http://www.economy.nayka.com.ua/
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СЕКЦІЯ 9. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНОГО 
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДАХ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

Чабанюк О. М., к.е.н., доцент 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ВИЩОГО ЗАКЛАДУ ЩОДО ПІДГОТОВКИ 
ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

 

Роботодавці потребують фахівців, які можуть виконувати свої обов'язки 

швидко та якісно. Набуття вмінь та навичок конкурентоспроможними 

спеціалістами здійснюється, зокрема у вищих навчальних закладах. Основними 

завданнями вищого навчального закладу є: 
1) провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує 

здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними 

спеціальностями; 
2) для університетів, академій, інститутів – провадження наукової 

діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої 
діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої 
кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому процесі; 

3) участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави 

через формування людського капіталу; 
4) формування особистості шляхом патріотичного, правового, 

екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу 

моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та 

відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та 

самоорганізовуватися в сучасних умовах; 
5) забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, 

наукової та інноваційної діяльності; 
6) створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього 

процесу їхніх здібностей і талантів; 
7) збереження та примноження моральних, культурних, наукових 

цінностей і досягнень суспільства; 
8) поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного 

рівня громадян; 
9) налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної 

діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури; 
10) вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці. 
В Україні діють вищі навчальні заклади таких типів: 
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Таблиця 1 

Типи вищих навчальних закладів в Україні 
№ 

зп 

Тип вищого 

навчального 

закладу 

Характеристика вищого навчального закладу 

1 Університет багатогалузевий (класичний, технічний) або галузевий 

(профільний, технологічний, педагогічний, фізичного виховання 

і спорту, гуманітарний, богословський/теологічний, медичний, 
економічний, юридичний, фармацевтичний, аграрний, 
мистецький, культурологічний тощо) вищий навчальний заклад, 
що провадить інноваційну освітню діяльність за різними 

ступенями вищої освіти (у тому числі доктора філософії), 
проводить фундаментальні та/або прикладні наукові 
дослідження, є провідним науковим і методичним центром, має 

розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-

виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та 

провадить культурно-просвітницьку діяльність 

2 Академія, 
інститут 

галузевий (профільний, технологічний, технічний, 
педагогічний, богословський/теологічний, медичний, 
економічний, юридичний, фармацевтичний, аграрний, 
мистецький, культурологічний тощо) вищий навчальний заклад, 
що провадить інноваційну освітню діяльність, пов’язану з 

наданням вищої освіти на першому і другому рівнях за однією 

чи кількома галузями знань, може здійснювати підготовку на 

третьому і вищому науковому рівнях вищої освіти за певними 

спеціальностями, проводить фундаментальні та/або прикладні 
наукові дослідження, є провідним науковим і методичним 

центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і 
науково-виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових 

знань та провадить культурно-просвітницьку діяльність 

3 Коледж галузевий вищий навчальний заклад або структурний 

підрозділ університету, академії чи інституту, що провадить 

освітню діяльність, пов’язану із здобуттям ступенів молодшого 

бакалавра та/або бакалавра, проводить прикладні наукові 
дослідження. Коледж також має право здійснювати підготовку 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста. Відомості про коледж, який є структурним 

підрозділом університету, академії чи інституту, включаються 

до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. 
 

Діяльність вищого навчального закладу провадиться на принципах: 
автономії та самоврядування; розмежування прав, повноважень і 
відповідальності засновника (засновників), державних органів та органів 

місцевого самоврядування, до сфери управління яких належить вищий 

навчальний заклад, органів управління вищого навчального закладу та його 

структурних підрозділів; поєднання колегіальних та єдиноначальних засад; 
незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій (крім 

вищих духовних навчальних закладів). 
Основними структурними підрозділами вищого навчального закладу є 

факультети, кафедри, бібліотека. 
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Факультет - це структурний підрозділ вищого навчального закладу, що 

об’єднує не менш як три кафедри та/або лабораторії, які в державних і 
комунальних вищих навчальних закладах у сукупності забезпечують 

підготовку не менше 200 здобувачів вищої освіти денної форми навчання (крім 

факультетів вищих військових навчальних закладів (вищих навчальних закладів 

із специфічними умовами навчання), вищих навчальних закладів фізичного 

виховання і спорту, вищих навчальних закладів культури та мистецтва). 
Кафедра - це базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу 

державної (комунальної) форми власності (його філій, інститутів, факультетів), 
що провадить освітню, методичну та/або наукову діяльність за певною 

спеціальністю (спеціалізацією) чи міжгалузевою групою спеціальностей, до 

складу якого входить не менше п’яти науково-педагогічних працівників, для 

яких кафедра є основним місцем роботи, і не менш як три з них мають 

науковий ступінь або вчене (почесне) звання. 
Вищий навчальний заклад зобов’язаний мати у своєму складі бібліотеку, 

бібліотечний фонд якої має відповідати вимогам стандартів освітньої діяльності 
Отже, головні завдання вищого закладу щодо підготовки фахівців з вищою 

освітою визначені у Законі України «Про вищу освіту» та полягають у 
забезпеченні умов для набуття вмінь та навичок особами з вищою освітою за 
відповідними ступенями за обраними ними спеціальностями. 

 

1. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти : 

схвалені сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства 
освіти і науки України протокол від 29.03.2016 № 3 [Електронний ресурс]: 
http://mon.gov.ua/activity/education/reforma-osviti/naukovo-metodichna-rada-

ministerstva/metodichni-rekomendacziyi.html 

2. Про вищу освіту : закон України від 1 липня 2014 року № 1556-VII 

[Електронний ресурс]: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (15.10.2014). 

3. Про освіту : закон України від 23 травня 1991 року № 1060-XII 

[Електронний ресурс]: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-

12/print1473956886896219 
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http://mon.gov.ua/activity/education/reforma-osviti/naukovo-metodichna-rada-ministerstva/metodichni-rekomendacziyi.html

