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Секція 1. Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи
МІЖНаРоДНа ТРУДова МІгРаЦІЯ УКРаїНЦІв: ФаКТоРи вПливУ

андрощук г.Я.
студентка групи Е-319

Науковий керівник: Клименко С.о.
викладач кафедри обліку та економічного аналізу  

Миколаївський національний університет ім. в. о. Сухомлинскього

особливістю розвитку світової економіки нашої 
епохи є її глобалізація, що проявляється у вільному 
переливанні капіталів, матеріальних і трудових 
ресурсів. Міжнародна трудова міграція, масштаби та 
інтенсивність якої у цих умовах є значною, здійснює 
перерозподіл робочої сили між країнами, що впливає 
на ситуацію на ринках праці кожної з країн, рівень 
зайнятості, безробіття, розмір заробітної плати, розподіл 
доходів. враховуючи несприятливу демографічну 
ситуацію, старіння населення, збільшення тривалості 
життя, збільшення витрат на пенсії, що негативно 
впливає на бюджети промислово-розвинутих країн, 
вони будуть стимулювати залучення іммігрантів, в т.ч. 
і з України. 

Питання трудової міграції розглядаються у працях 
таких вітчизняних  науковців як о. в. астахова, М. М. 
вівчарик, Т. о. гнатюк, Ю. П. гуменюк, в. Капітан, 
І. П. Майданік, о. а. Малиновська, М. Ю. Приз, І. 
в. Ховрах. Не зважаючи на те, що важливі аспекти 
трудової міграції відображені у працях зазначених 
вчених, окремі важливі проблеми, зокрема міграційні 
процеси в Україні в умовах європейської інтеграції, 
ще достатньою мірою не дістали теоретичного та 
практичного вирішення. 

Політична та економічна нестабільність, що 
характерні для сучасної України, сприятимуть 
формуванню міграційних потоків в Україні. визначення 
основних факторів впливу на міграційні процеси в 
Україні в сучасних умовах дасть змогу розробити заходи 
щодо покращення міграційної політики, а в результаті і 
економічного розвитку країни. Слід розрізняти поняття 
міграції та трудової міграції. Суть терміна „трудова 
міграція” визначають як переміщення особи з метою 
тимчасового працевлаштування, що супроводжується 
перетинанням державного кордону (зовнішня трудова 
міграція) або меж адміністративно-територіальних 
одиниць України (внутрішня трудова міграція). Рівень 
участі населення різних регіонів у трудовій міграції 
та географічна спрямованість є різними. Найвищою 
інтенсивність міграції є у західних областях, 
найнижчою у центральних. На сході  рівень участі 
визначається як низький. Такий розподіл пов’язаний 
із близькістю регіону до державних кордонів чи 
столиці (як альтернативи міграції) України, історичні 
зв’язки. лідером за кількістю трудових мігрантів є 
закарпатська область. Найбільша країна-реципієнт 
закарпатців – Чеська Республіка. Російська федерація 
є основною країною призначення для вихідців східних, 
центральних, північних, і південних областей.

визначимо основні фактори впливу на міграційні 
процеси в Україні та світі. в першу чергу, обсяг 
трудової міграції залежить від демографічної ситуації 

в країні, а саме від забезпеченості ринку праці 
населенням працездатного віку. Ситуація в світі, 
зокрема в промислово розвинених країнах є наступною: 
в результаті скорочення народжуваності та старіння 
населення утворюються диспропорції на ринках 
праці і вони відчувають потребу в залучені іноземної 
робочої сили. Це сприяє збільшенню кількості 
трудових мігрантів з України. Другим фактором є 
ситуація на ринку праці, зокрема рівень безробіття та 
кількість наявних робочих місць. Причиною цього є 
наявність багатоваріантного прихованого безробіття. 
воно існує у вигляді „оплачуваного безробіття” – 
безстрокових відпусток, неповного робочого тижня, 
скороченого робочого дня тощо, оскільки державі 
вигідніше виплачувати працівникам мізерну платню, 
аніж переводити їх у статус безробітних. І, нарешті, 
воно функціонує у традиційному для порівняльно-
розподільної системи вигляді „оплачуваного 
байдикування”, що нерідко є наслідком включення до 
штатного розпису надлишку вакансій. Таким чином, 
явне і приховане безробіття – це безперечно фактори, 
що сприяють збільшенню трудової міграції українців 
за кордон. одним із найбільш важливих факторів є 
розмір заробітної плати. заробітки мігрантів, які є як 
мінімум в три рази вищими, ніж в Україні, мають і 
позитивні наслідки. По-перше, заробітчани отримують 
роботу, по-друге, зменшується напруга на вітчизняному 
ринку праці, і по-третє, вони здійснюють перекази 
зароблених коштів своїм родичам у економіку України. 
в умовах посилення конкуренції за людські ресурси 
одним із напрямів міграційної політики багатьох 
країн стає заохочення повернення на батьківщину 
співвітчизників. Як складеться політична ситуація в 
Україні прогнозувати навіть на найближчу перспективу 
важко. Можна стверджувати лише про наявність 
політичної нестабільності. в разі нестабілізації 
ситуації можна очікувати збільшення виїздів за кордон 
національних меншин з України. 

отже, міграційна політика високо розвинених країн 
євросоюзу спрямована на залучення іммігрантів, в т.ч. 
і українців, що сприяє збільшенню міграції. Проте, 
всі заходи іноземних країн не матимуть значення 
для українського емігранта, якщо як альтернативу 
він матиме перспективи на батьківщині. Якщо після 
стабілізації політичної ситуації в Україні, економіка 
країни розвиватиметься таким чином, що український 
мігрант матиме можливість отримати гідну заробітну 
плату, щоб забезпечити нормальні умови життя для 
своєї родини, соціальні гарантії, сприятливі умови для 
ведення бізнесу, у нього не буде потреби шукати низько 
кваліфіковану роботу чи роботу з високим рівнем 
травматизму за кордоном. особливо перспективним, 
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у цьому напрямку є, розробка заходів, для повернення 
на батьківщину молоді, яка навчається за кордоном, і 
може використовувати отриманий світовий досвід для 
ведення бізнесу в Україні.
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Становлення країни, як високотехнологічної 
конкурентоспроможної держави, неможливе без 
впровадження новітніх технологій. Досягнення науки і 
технології визначають не тільки динаміку економічного 
зростання, але і рівень конкурентоспроможності 
держави у світовому співтоваристві. У розвинутих 
країнах світу показник приросту ввП за рахунок 
впрова¬дження нових технологій становить 60–90%, 
тоді як в Україні він складає менше одного відсотка [2]. 
Хоча Україна за кількістю науковців входить до першої 
десятки країн світу.

впровадження моделі інноваційного розвитку 
національної економіки України суттєво ускладнює 
існуюча структура ввП, бо головним джерелом 
валютних над¬ходжень до державного бюджету 
залишаються гірничо-металургійний комп¬лекс 
(32%), частково харчова та переробна галузі (25%), 
мінеральні продукти (10%), хімічна промисловість 
(8%). а власники цих виробництв до останнього часу 
фактично не здійснювали технологічну модернізацію 
промислових підприємств, оскільки й без цього мали 
певні конкурентні переваги на світових ринках за 
рахунок відносно дешевої робочої сили, сировини та 
енергоносіїв. 

Швидкість виходу України на сучасну траєкторію 
інноваційного розвитку залежить, насамперед, від 
збереження потенціалу галузевих науково-дослідних, 
проектно-конструкторських установ, оскільки вони 
відіграють головну роль в процесі матеріалізації 
інновацій. з Державного бюджету України фінансується 
ряд науково-дослідних та дослідно-конструкторських 
робіт, пов’язаних з національною обороною та 
безпекою, за космічною та Чорнобильською 
програмами, окремими завданнями та програмами 
агропромислового комплексу та промисловості. 

Стан інноваційної діяльності в Україні більшістю 
науковців визначається як кризовий і такий, що не 
відповідає сучасному рівню інноваційних процесів 
у промислово-розвинених країнах та потребам 
інноваційного розвитку. в економіці України 
домінують низькотехнологічні галузі виробництва, які 
можна віднести до малонаукоємних галузей: добувна 

і паливна – 0,8–1 %; харчова, легка промисловість, 
агропромисловість – 1,2 %. У цілому домінує відтворення 
виробництва 3-го технологічного укладу (гірнича 
металургія, залізничний транспорт, багатотоннажна 
неорганічна хімія та ін.) [1]. відповідно майже 95 % 
вітчизняної продукції належить до виробництв 3-го та 
4-го технологічних укладів.

за умов збереження існуючої структури економіки 
навіть при збільшенні ввП на 3–5 % за рік неможливо 
досягти її реального розвитку, тому що за існуючої 
структури економіки зростання ввП на 1 % потребує 
ще більшого зростання витрат для цього. з метою 
досягнення необхідних позитивних змін в масштабах 
і динаміці зростання ввП необхідно перейти до 
інноваційної моделі структурної перебудови економіки.

в Україні сконцетровано значний науковий 
потенціал, є багато відкриттів і винаходів, напрацьовано 
багато інноваційних проектів в ресурсозбереженні, 
в біотехнології, у лазерній техніці тощо. Необхідно 
визначити найбільш проривні напрямки, в які, у 
відповідності до критичної точки фазового переходу, 
можна мінімально додати інвестиції у вигляді ресурсів 
і відбудеться перехід в нову якість - в інноваційний 
рентабельний бізнес, який буде формувати 
інфраструктуру для інших сфер діяльності. 

враховуючи це, нагальною постає проблема 
модернізації української економіки з метою 
підвищення технологічного рівня експорту та якісних 
характеристик вітчизняної продукції, яка постачається 
на внутрішній ринок, що необхідно для забезпечення 
конкуренції з імпортованими товарами не тільки 
за ціновими, але й за якісними характеристиками. 
Саме на виконання цього стратегічного завдання 
має бути спрямована інноваційна політика України. 
всі учасники інноваційного процесу мають бути 
зацікавлені в поєднанні їх інтересів і зусиль у створенні 
і застосуванні нових знань та технологій з метою виходу 
на внутрішній і зовнішні ринки з високотехнологічною 
продукцією. 
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організація системи оплата пралі є однією з 
найголовніший проблем в сучасній економіці України. 
заробітна плата завжди була однією з головних 
аспектів, які утворюють мотиваційний механізм 
трудової активності та забезпечують ефективність 
системи матеріального стимулювання.

багато вчених досліджували проблематику різних 
аспектів організації оплати праці працівників різних 
виробничих сфер, форм власності та підпорядкування. 
відомими науковцями у пій сфері стали  а. Маршалл. 
Дж. М Кейнс. П. Самуельсон. в. Майер. а. Маслоу. K.P. 
Макконелл. Е. Мейо та інші. 

організація оплати праці має верішальний вплив 
на ефективність діяльності підприємства. До основних 
факторів, шо впливають на ефективність праці можна 
віднести мотиваційні механізми. важливу роль 
мотивації відіграє соціальний пакет. Що стосується 
ж ефективності праці, то це співвідношення між 
результативністю праці та величиною витрат, шо 
виражається в досягненні максимального ефекту за 
мінімальних затрат. отже, збалансування цих чинників 
і є результатом ефективної організації оплати праці [1-
2].

організація заробітної плати на підприємствах 
повинна ґрунтуватись на таких принципах:

- враховувати розмір мінімальної зарплати, що 
встановлюється державою:

- розмір заробітної плати кожного працівника 
мас визначатись з врахуванням його особистого 
трудового внеску в загальний результат колективної 
праці:

- дотримання закону про випереджаючі темпи 
підвищення продуктивності пралі порівняно з темпами 
росту її оплати:

- забезпечення раціонального співвідношення в 
оплаті складної і простої розумової і фізичної праці:

- матеріальна зацікавленість працівників у 
зростанні продуктивності праці. 

Нажаль, сучасна система організації заробітної 
плати на більшості українських підприємств має багато 
недоліків, а саме: відсутність концептуальних основ 

реформування заробітної плати, особливо в області 
колективно-договірного регулювання: відсутність 
чіткого механізму (стимулюючого типу) диференціали 
заробітної плати; різке знецінення робочої сили 
й формальний характер угод, що укладаються на 
галузевому рівні: використання на практиці застарілих 
методів організації оплати на підприємствах, що 
характеризується відсутністю зв’язку заробітної плати 
з кінцевими результатами праці; значні диспропорції 
у рівнях заробітної плати; заборгованість з її виплати; 
наявність «зрівнялівки» [3].

Інструментом формування диференційованої 
системи винагородження працівників за трудові 
зусилля є технологія грейдингу [5]. Традиційна 
система грейдингу призначена для побудови механізму 
стимулювання і базується на спінюванні складності 
праці для різних посад. грейдинг розглядається як 
процедура ранжування посад з метою розподілу за 
групами відповідно до їх значущості для підприємства. 
за допомогою грейдингу забезпечується співставлення 
внутрішньої значимості посади для підприємства з її 
значимістю на ринку [6].

в основі грейдирування посад покладені такі 
принципи:

- економічна обґрунтованість - зв’язок з 
результатами компанії:

- ясність і прозорість – об’єктивність системи. її 
зрозумілість для всіх категорій персоналу;

- однорідність - відповідність винагород 
співробітників, що роблять однаковий вплив на 
результат;

- ринкова конкурентоспроможність - створення 
конкурентних переваг компанії для залучення 
висококваліфікованих фахівців.

використання технології грейдингу дозволяє 
запровадити системний підхід до оцінювання посад, 
формування до них вимог, атестації працівників щодо 
рівня їх компетенції та продуктивності реалізації 
можливості кар’єрного зростання, розвитку.

На основі грейдингу можна побудувати 
корпоративну політику компенсацій, що дозволить 
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оптимізувати витрати на персонал за рахунок 
удосконалення організаційної структури підприємства. 

отже, можна зробити висновок, що системи 
грейдингу варто запроваджувати на підприємствах 
малого та середнього бізнесу, що дозволить 
вдало організувати й оцінити роботу персоналу 
підприємства, що в свою чергу, сприяє підвищенню 
рівня продуктивності праці працівників та організації 
ефективної системи мотивації. Узагальнюючи, варто 
сказати, що працівник отримає гідну винагороду за 
витрачені зусилля.
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Протягом останніх десятиліть однією з 
визначальних характеристик сучасної світової 
економіки став її інноваційний розвиток. багато 
експертів в Україні вважають, що головною причиною 
гальмування інноваційного розвитку економіки 
в країні є дефіцит фінансових ресурсів. але вони 
майже не звертають уваги на спад платоспроможного 
попиту на науково – технічну продукцію з боку 
держави та підприємницького сектору, погіршення 
якісних характеристик наукових кадрів і матеріально – 
технічної бази досліджень, та інші, не менш важливі 
причини.

До ключових проблем інноваційного розвитку 
економіки України належать:

¬   наявність значних перешкод для поширення в 
економіці нових технологій;

- прискорення відпливу іноземних інвестицій з 
України;

- несприятливі умови для інноваційної діяльності;
- недостатня ефективність інструментів державної 

підтримки інновацій;
- низький рівень конкурентоспроможності 

економіки на основі інновацій. Саме від того, наскільки 
ефективно розв’язуватиметься ця проблема залежатиме 
місце України на світовому ринку. 

відомо, що рейтинги міжнародної 
конкуренто¬спроможності складаються всесвітнім 
економічним форумом (вЕФ) у Давосі (Швейцарія). 
загальний індекс конкурентоспроможності виводиться 
з параметрів поточної економічної динаміки для 
вимірювання спроможності національної економіки 

досягти сталого розвитку в середньостроковій 
перспективі. У 2013 – 2014 роках він був визначений 
для 148 країн, серед яких Україна посіла 84 місце 
рейтингу. Це свідчить про значне відставання України 
від інших країн за індексом конкурентоспроможності 
[4]. Стан інноваційної діяльності в Україні більшість 
експертів-науковців визначають як кризовий. 

Протягом 2009-2012 років основним джерелом 
фінансування інноваційної діяльності в Україні 
були власні кошти підприємств. в той час як світова 
практика свідчить, що для фінансування інвестицій в 
інноваційну діяльність широко застосовуються саме 
позикові засоби, а не власні кошти підприємств. 

Для того, щоб подолати проблеми, які гальмують 
розвиток інноваційної політики, потрібно враховувати 
найбільш сприятливі інструменти, які впливають 
на розвиток інноваційної діяльності. Серед цих 
інструментів є наука, освіта, підприємництво, 
механізми фінансування інновацій, механізми захисту 
відносин інтелектуальної власності. 

Перспективними напрямами діяльності є 
формування регіональних інноваційних кластерів, 
створення технопарків. Тому що саме вони є 
ефективною формою зближення науки і виробництва.

вітчизняними науковцями та органами державної 
влади розроблено Проект «Стратегії інноваційного 
розвитку України на 2010-2020 рр. в умовах 
глобалізаційних викликів». Ця Стратегія являє собою 
комплексну модель інноваційного розвитку України на 
основі чітко визначених стратегічних пріоритетів та 
ключових заходів. головна мета Стратегії має конкретне 
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кількісне визначення: забезпечити в зазначений термін 
(до 2020 р.) підвищення впливу інновацій на економічне 
зростання України в 1,5 рази порівняно з теперішнім 
часом. У Стратегії закладені такі основні пріоритети:

- адаптація інноваційної системи України до умов 
глобалізації та підвищення її конкурентоспроможності;

- переорієнтація системи продукування інновацій 
на ринковий попит і споживача;

-  створення привабливих умов для творців 
інновацій, стимулювання інноваційної активності 
підприємництва;

-  системний підхід в управлінні інноваційним 
розвитком, інформатизація суспільства.

за головними показниками інноваційної еконо¬міки 
Україна сьогодні відчутно відстає від розви¬нутих країн. 
Для досягнення інноваційного розвитку економіки 
потрібно створити таку систему яка б врахувала 
взаємні інтереси всіх учасників інноваційного проекту, 
поєднувала кілька сфер економіки (фондовий ринок, 
систему бухгалтерського обліку й оподаткування, 
регулювання гарантій, компенсацій тощо). забезпечення 
рівня конкурентоспроможності вітчизняних наукових 
досліджень на внутрішньому і міжнародному ринках 
повинно стати основним напрямом сучасної політики 
держави. Саме від цього нині найбільшою мірою 
залежать можливості реалізації інноваційних процесів 
і забезпечення високої ефективності національної 

економіки. адже конкурентоспроможною може бути 
лише та система, яка функціонує на інноваційних 
засадах. але й незаперечним є те, що реалізація 
інноваційних засад  потребує значних зусиль і 
збільшення інвестицій.

отже, для прискорення процесу утвердження 
інноваційної моделі розвитку економіки необхідним є 
посилення державного впливу на розвиток інноваційної 
діяльності та збільшення її фінансування.
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Міграційні процеси у людському суспільстві 
є надзвичайно багатогранним, багаторівневим та 
багатоаспектним поняттям. Міграції є своєрідним 
індикатором соціально-економічного розвитку, 
показником «привабливості» країни чи окремих її 
регіонів. вивченням міграційних процесів займається 
велика група демографів, економістів, соціологів, 
політологів, психологів, юристів та ін. вагоме 
місце у дослідженні міграцій населення належить 
соціально-економічній географії. власне географія 
найбільш точно вивчає суть міграційних процесів як 
територіальних переміщень індивідів та груп людей. 

Сучасний стан суспільно-географічного комплексу 
та етнічно-соціальний склад населення волинської 
області сформувався значною мірою під впливом 
інтенсивних міграційних процесів у середині та другій 
половині ХХ ст. Саме внаслідок міграцій у регіоні 
спостерігається моноетнічний склад населення, під 
їхнім впливом відбувалося інтенсивне зростання 

міського населення, завдяки міграціям область 
отримувала висококваліфіковані трудові ресурси.

гостра необхідність регіональних досліджень 
міграцій населення зумовлюється значними 
контрастами областей за рівнем соціально-економічного 
розвитку, демографічною ситуацією, етнокультурними 
відмінностями, особливостями історичного розвитку. 
Надзвичайна важливість регіонального рівня 
дослідження зумовлена можливістю ефективного 
управління міграціями, оскільки міграційні процеси 
тісно взаємопов’язані із соціально-економічною 
ситуацією, призводять до перерозподілу трудових 
ресурсів між територіями, провокують виникнення 
соціальних конфліктів тощо. 

Міграції населення – це стихійні чи опосередковано 
керовані переміщення індивідів чи груп людей по 
території із одного місця у інше зі зміною місця 
проживання назавжди або на більш чи менш тривалий 
час, які зумовлені низкою чинників (передусім 
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соціально-економічних) та призводять до перерозподілу 
населення та трудових ресурсів між різними регіонами. 
Стаціонарні міграції – це територіальні переміщення 
населення між населеними пунктами зі зміною 
постійного місця проживання на тривалий час (понад 
один рік) із обов’язковою реєстрацією у відповідних 
органах.

Соціально-економічних причин зовнішньої 
трудової міграції встановлено, що лібералізація 
міграційних переміщень і залучення практично усіх 
країн світу до світових міграційних процесів разом 
із поширенням капіталістичних відносин (перехід 
до ринкової економіки, лібералізація торгівлі, 
приватизація) стають визначальними рушіями 
формування потоків трудових мігрантів із країн, що 
розвиваються, в промислово розвинені країни.

грошові перекази є найбільш відчутною вигодою 
від міжнародної міграції для країн походження 
мігрантів. основними видами валютних доходів 
країн-експортерів робочої сили є: грошові потоки 
мігрантів, котрі спрямовуються в домогосподарства, 
які використовують їх на споживання, заощадження 
і приватне інвестування, та доходи фірм-
посередників. грошові потоки мігрантів, як тип 
приватного перерозподілу фінансових ресурсів, є 
для домогосподарств ефективнішим, стабільнішим, 
більш цільовим, ніж всі офіційні механізми фінансової 
допомоги.

Як показало дослідження, макроекономічний 
вплив грошових потоків мігрантів обумовлюється 
наступними процесами [1, c. 103-104]: 

1) перекази мігрантів, як правило, здійснюються 
у вільноконвертованій валюті, що створює можливості 
для проведення ефективного валютного регулювання 
Національним банком шляхом  викупу валюти у 
населення. Це зменшує необхідність валютних 
інтервенцій у період дефіциту валюти; 

2) притік додаткових ресурсів забезпечує робочі 
місця для національної економіки, оскільки кошти з-за 
кордону неминуче стимулюють зростання сукупного 

попиту, котрий, у свою чергу, є основним рушієм для 
зростання сукупної вартості усіх кінцевих товарів і 
послуг, що виробляються в економіці протягом певного 
періоду; 

3) зростання грошової маси призводить до 
підвищення споживання домогосподарств (реципієнта 
грошових переказів), що, в свою чергу, дає імпульс 
до зростання виробництва і зайнятості, й, відповідно, 
скорочення безробіття; 

4) зростання зайнятості та заробітної плати 
найманих працівників, зумовлює, знову ж таки, ріст 
споживання та заощаджень; 

5) масовий притік грошей з-за кордону, не 
підкріплений виробництвом національною економікою 
товарів і послуг, стимулює появу інфляції попиту, 
ціни зростають, щоб врівноважити стрімке зростання 
попиту з наявними можливостями економіки; 

6) зароблені мігрантами ресурси інвестуються 
і відіграють подвійну позитивну роль в економіці, 
оскільки в короткостроковому періоді, впливаючи на 
сукупний попит, збільшують обсяг виробництва, а в 
довгостроковому  періоді грошові потоки мігрантів 
стимулюють економічне зростання в країні через 
капіталоутворення, впливають на потенційний обсяг 
випуску  та сукупну пропозицію. 

На наш погляд, що рішення про здійснення 
міграційного переміщення одним із членів 
домогосподарства приймається у зв’язку з 
неможливістю задоволення першочергових потреб 
родини і її повноцінного розвитку на батьківщині через 
низькі доходи.
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Сучасний етап розвитку суспільства дозволяє 
характеризувати його як інформаційне. Перехід 
суспільства до інформаційних технологій вводить в 
обіг інформаційні ресурси та підвищує вимоги до їх 
якості. Жодна сфера діяльності не може на сьогодні 
функціонувати не тільки без виробничих ресурсів та 
технологій але і без інформаційних. 

Сучасні магазини і торгові мережі являють собою 
складну систему складів, що вимагає оперативного 
обліку продажів і переміщень товарів. без автоматизації 

обліку руху товарів і грошей досягти успіху в цьому 
бізнесі досить складно.

Темп сучасного бізнесу не дозволяє відкладати 
процес реєстрації руху товарів. більш того, автоматизація 
у торгівлі важлива не тільки як засіб тотального обліку 
товару в інтересах власників бізнесу, але, перш за все 
в інтересах покупців як засіб покращення швидкості та 
якості обслуговування, звільнення часу продавця, щоб 
вільно спілкуватися з покупцем.

з точки зору автоматизації торговельної мережі, 
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кожна торгова точка - це автономний центр реєстрації 
руху товару і грошей з можливістю передачі даних 
на центральний сервер торговельної мережі. У таких 
торгових мережах зустрічаються дві основні схеми 
постачання товару: централізована і децентралізована 
постачання [2].

Централізоване постачання є кращим для 
автоматизації обліку, оскільки забезпечує єдине 
маркування товару на центральному складі. При 
такому постачанні вимоги до інформаційних 
систем на торгових точках істотно нижче, ніж при 
децентралізованому постачанні. На торговельну точку 
надходить уже підготовлена  інформація про товар у 
вигляді накладних внутрішньої передачі, а товар уже 
маркований і готовий до продажу.

Децентралізоване постачання вимагає від системи 
автоматизації забезпечення реєстрації товару, що 
надходить, при необхідності - його маркування штрих-
кодом. Присвоєний товару штрих-код унікальний в 
межах всієї торгової мережі. Розподілена інформаційна 
система торговельної мережі повинна забезпечувати 
єдину накопичувальну систему знижок і єдину 
політику знижок, можливість переміщення товарів між 
будь-якими торговими точками мережі, передавати 
дані про продажі на центральний сервер і отримувати 
назад інформацію про ціни, нові товари, клієнтів і 
суми їх покупок на інших торгових точках. Сервер 
торговельної мережі накопичує інформацію про роботу 
всіх торгових точок, веде єдиний фінансовий облік по 
кожній торговій точці, при необхідності забезпечує 
єдине ціноутворення, розраховує прибутковість точок.

гостра конкурентна боротьба за покупця, як 
правило, ведеться саме за допомогою прив'язки покупця 
дисконтною карткою. Тому, у торгівлі промисловими 
товарами обов’язково повинна існувати система 
знижок, яка приваблює і стимулює активність покупців. 
Дисконтні картки роблять покупця постійним клієнтом 
магазина. Саме цей психологічний трюк робить покупця 
постійним клієнтом. При цьому, важливо не просто 
наявність дисконтної картки з постійною знижкою, а 
наявність в магазині накопичувальної системи знижок, 
яка стимулює покупця робити покупки саме тут, 
поступово заробляючи збільшення знижки для себе. 
однак, організувати накопичувальну систему знижок 
можливо тільки за умови автоматизації обліку товару і 
клієнтів. Для прискорення роботи дисконтна карта, так 
само як і товар маркується унікальним штрих-кодом, 
що дозволяє обробляти її сканером і автоматично 
розраховувати розмір знижки відповідно до існуючої в 
торговельному підприємстві політикою знижок [1]

Ніщо так сильно не дратує покупця, як необхідність 
чекати своєї черги, тому прискорення обслуговування 
завжди виправдано і окуповує витрати. автоматизація 
відіграє в цьому процесі провідну роль. основний 
інструмент для продавця - сканер штрих кода. він 
дозволяє вибрати товар зі складу, визначити відсоток 
знижки клієнта за його дисконтною карткою і, в разі 
повернення, автоматично визначити список товарів, що 
повертається за товарним чеком. При такому підході 

процес освоєння роботи з програмою для продавців не 
є складним. знання залишків товару на складі за певним 
постачальником дозволяє легко зробити замовлення 
товару, що закінчується. 

Найважливішим фактором успішної автоматизації 
торгового об’єкта (мережі) є оптимальний підбір 
рішення (програмного забезпечення та обладнання), 
яке повинно повністю відповідати бізнес-процесам 
замовника. Тобто правильна оцінка поточних бізнес-
процесів (для існуючого торговельного об’єкта) і 
правильне розуміння змін в них, яких необхідно досягти 
шляхом автоматизації, а також правильне тимчасове 
і ресурсне планування самого впровадження - це і є 
формула успіху для рітейлера в процесі автоматизації. 

автоматизована система відеоспостереження 
незамінна у місцях великого скупчення людей, таких 
як супермаркети, гіпермаркети, оскільки саме вона дає 
змогу саме попередити і не дати розвинутися нештатній 
ситуації, що природно позитивно впливає на репутацію 
підприємства.

Також система відеоспостереження забезпечує 
контроль дій персоналу, що дає змогу підвищити 
рівень і якість обслуговування, зміцнити дисципліну 
персоналу, знизити втрати від злодійства і халатного 
виконання службових обов'язків. Контроль 
технологічного процесу системою відеоспостереження 
підвищує культуру виробництва, дає змогу уникнути 
нещасних випадків і підсилити контроль дотримання 
технології.
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Питання раціонального землекористування завжди 
були актуальними. особливо в останні роки, оскільки 
процеси ерозії, зниження родючості, збільшення 
площ забруднених і деградованих земель поступово 
перетворюють найродючіші землі в непридатні 
для сільськогосподарського використання. Між 
споживанням населення та відтворювальною здатністю 
землі повинна завжди існувати рівновага. Тому одним із 
першочергових завдань сучасного землекористування 
є пошук альтернативних систем, які дадуть екологічно 
чисту продукцію і матимуть на меті збереження, 
примноження та відтворення продуктивності такого 
природного ресурсу як земля.

Дослідженням проблеми пошуку альтернативних 
систем землекористування в сільському господарстві 
займаються відомі вітчизняні вчені: головіна о. 
л., П. гайдуцький, а. Даниленко, г. лактіонова, в. 
Месель-веселяк, П. Саблук, М. Федоров, л. Фірсов, а. 
Юрченко та інші.

У XXI столітті людство ввійшло з усвідомленням 
двох важливих положень. Це концепція продовольчої 
безпеки й концепція ємності природного середовища, 
що забезпечує виживання людства.

Можливим рішенням проблеми погіршення стану 
земельних ресурсів цілком може стати застосування 
однієї з альтернативних систем землекористування 
або поєднання певних позитивних сторін декількох 
альтернативних систем.

До основних видів альтернативних систем 
землекористування можна віднести: біологічне, 
органічне, екологічне, біодинамічне, органобіологічне 
використання земель. вони в цілому базуються 
на основі двох принципів: застосування найбільш 
доцільних способів використання ресурсів та 
відтворення ресурсів і їх охорона від виснаження.

Раціональне використання ресурсів багато в чому 
залежить від технологічного рівня виробництва, тобто 
сукупності способів і методів, використовуваних 
для обробки сировини та матеріалів. головним 
напрямком підвищення ефективності виробництва 
та раціонального використання ресурсів є введення 
маловідходних і безвідходних технологій, заснованих 
на комп'ютеризації, автоматизації, використанні нових 
видів енергії та сировини.

виснаження природно-ресурсного потенціалу 
виражається у зменшенні запасів природних ресурсів 
до рівня, що не відповідає потребам людства, його 
технічним можливостям і нормам безпеки для 
природних систем, тому раціональне використання 

природних ресурсів повинно супроводжуватись їх 
охороною та відновленням ресурсів.

Як самостійний напрямок біологічне землеробство 
було запропоноване у Франції в 1964 році. воно 
передбачало відмову від застосування мінеральних 
добрив, пестицидів та інших хімічних препаратів [1].

органобіологічне землеробство засноване на 
працях X. Руша та X. Мюллера і особливо популярне 
в країнах західної європи. з погляду агроекології 
це найбільш продумана система, яка дозволяє 
контролювати природність кругообігів речовин в 
агроекосистемах кожного окремого господарства [2].

біодинамічне землеробство зорієнтоване перш 
за все на використання біоритмів, властивих землі 
та космічному простору. Разом з тим запропонована 
система включає використання особливих 
біодинамічних компостних препаратів із рослин 
(кропива, хвощі, пижма, валеріана), заготівлю та 
виготовлення яких проводять у певні терміни, які 
визначаються певним розташуванням небесних світил, 
що забезпечують "активізацію" цих компостів. 

Ферми, що працюють у межах альтернативного 
землеробства, не дотримуються так суворо однієї з 
цих систем, а поєднують їх окремі елементи. Так, 
в англії на початку 1980-х років біоферми займали 
площу в 2400 га, дотримувались 4-пільної сівозміни й 
використовували як добрива гній, солому, фосфорит, 
морські водорості та інші природні речовини. обсяги 
продовольства, що виробляється в усіх системах 
альтернативного землеробства, поки що невеликі: у 
СШа - 2,4%, у країнах західної європи - 0,1-0,8%. 
Це пояснюється переважно низькою економічною 
рентабельністю таких господарств, хоча ціни на 
біологічно чисту продукцію в 1,5-2 рази вищі, ніж на 
звичайну [3].

одним із варіантів компромісного землеробства є 
система адаптивного рослинництва, розроблена о. о. 
Жученком (1988-1990 рр.). адаптивне рослинництво 
– це сукупність індустріальних сільськогосподарських 
систем з високою продуктивністю, що відповідає 
природним умовам і не порушує екологічної рівноваги 
[4].

висновки. Екологічна недосконалість 
технологій обробітку сільськогосподарських 
земель призвела до необхідності розвитку 
альтернативного землекористування. Розробка 
технологій альтернативного землеробства триває вже 
близько 30 років. залежно від конкретних рішень 
в альтернативному землеробстві склалося кілька 
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основних напрямків: біологічна, органобіологічна, 
органічна, екологічна та біодинамічна системи 
використання земель. встановлено, що альтернативні 
системи землекористування в цілому базуються 
на основі двох принципів: застосування найбільш 
доцільних способів використання ресурсів, відтворення 
ресурсів та їх охорона від виснаження.
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в ринкових умовах людський капітал стає основою 
інноваційної моделі економіки України,головним 
ресурсом випереджального соціально - економічного 
розвитку. його масштабне накопичення та ефективне 
використання забезпечує конкурентні переваги 
держави на міжнародному рівні.

Проблеми аналізу інноваційного потенціалу 
України досліджуються багатьма провідними 
вітчизняними та зарубіжними  науковцями: Стадник 
в., Савчук в., лапко о.,антонюк л., Шумпетер й., 
Фальцман в. тощо.

Мета публікації - це дослідження інноваційного 
розвитку України, його проблем і перспектив.

Інноваційний розвиток діє на засоби та предмети 
праці,безперервно породжуючи зовнішні ефекти 
через відкриття певного ресурсу або створення нового 
продукту [1, с.15].

Інноваційна ж політика являє собою форми і 
методи державного стимулювання науково–технічної 
діяльності з метою широкого втілення наукових 
досліджень та розробок у кінцевий виробничий 
результат – нові конкурентоспроможні види продукції, 
технологічні процеси й організаційні рішення [2].

Україна володіє високим інноваційним 
потенціалом бере участь в дослідженнях мирного 
космосу, андроїдного калайдеру тощо. Про те 
використовується він не достатньо для забезпечення 
необхідного економічного розвитку: за даними 
Держкомстату України за  останні роки збільшилась 
частка підприємств, що займаються інноваційною 
діяльністю з 14,2 % до 17,4 % (приріст становив 22,5 %), 
проте загальна сума витрат на інновації практично не 
змінилась. якщо порівнювати 2007 р. та 2012 р. (приріст 
становив 5,8 %). загалом найменше витрати становили 
у 2009 р. – 7949,9 млн. грн., а найбільше – 14333,9 
млн. грн. у 2011р.; у розрізі напрямків інноваційної 
активності: збільшились витрати на як внутрішні, так 
і зовнішні дослідження та розробки (приріст 21,27 %); 
збільшились витрати на придбання машин обладнання 
та програмного забезпечення (приріст 7,77 %), проте 

вони були більшими у 2011р., коли зросли у порівнянні 
з 2010р. у більш ніж 2 рази; скоротились витрати на 
придбання інших зовнішніх знань, окрім розробок 
(приріст склав - 85,69 %).

Щодо джерел фінансування інноваційної діяльності, 
то протягом 2007-2012 рр. спостерігається чітке 
переважання фінансування за рахунок власних коштів 
підприємств (у 2012 р. становили 63,9 % від загальних 
витрат). за досліджуваний період більш ніж втричі 
зросло фінансування за рахунок іноземних інвесторів 
(у 2012р. 994,8 млн. грн. – 8,66 % від загальних витрат). 
витрати за рахунок коштів державного бюджету хоч і 
зросли, про їх частка у загальному розподілі все ж 
залишається досить низькою (1,95 %) [3].

Рівень інноваційної активності малих вітчизняних 
підприємств протягом останнього періоду залишається 
мінімальним. 

У світовій практиці на таких підприємствах 
здійснюється першочергове випробування інновацій, 
незважаючи на те, що основна інноваційна діяльність 
відбувається у великих компаніях.

Щодо джерел фінансування інноваційної діяльності, 
то протягом 2007-2012рр. спостерігається чітке 
переважання фінансування за рахунок власних коштів 
підприємств (у 2012р. становили 63,9% від загальних 
витрат). за досліджуваний період більш ніж втричі 
зросло фінансування за рахунок іноземних інвесторів 
(у 2012р. 994,8 млн. грн. – 8,66 % від загальних витрат). 
витрати за рахунок коштів державного бюджету хоч і 
зросли, про їх частка у загальному розподілі все ж 
залишається досить низькою (1,95 %).

основою інноваційного розвитку промисловості 
є нормативно-правове забезпечення. Прийнято 
закони України «Про інвестиційну діяльність» (від 
18.09.1991р. №1560-ХП), «Про спеціальний режим 
інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних 
парків» (від 16.07.1999р. №991- ХІН), «Про інноваційну 
діяльність» (від 04.07.2002р. №40 – гУ), «Про 
пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» 
(від 16.01.2003р. №433 – гУ), низку законів про захист 
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прав інтелектуальної власності. закон України «Про 
спеціальний режим інвестиційної та інноваційної 
діяльності технологічних парків» є єдиним діючим 
механізмом інноваційної політики держави.

Практично з кожним роком Україна втрачає 
свій інноваційний потенціал і цим гальмує 
економічний розвиток та стабільність. за рейтингом 
всесвітнього економічного форуму у 2010р. у 
сфері формування факторів інноваційного розвитку 
Україна посіла 42 місце, за оснащеністю сучасними 
технологіями –96, у світовому рейтингу глобальної 
конкурентоспроможності економіки – 82, що свідчить 
про неефективне використання власного інноваційного 
потенціалу [3].

На підставі нашого дослідження, вважаємо, 
що на сучасному етапі інвестиційно-інноваційний 
сектор України характеризується зниженням 
активності, дефіцитом фінансових ресурсів, падінням 
платоспроможності попиту на науково-технічну 
продукцію, що спричинено значними недоліками під 
час розроблення та виконання державних цільових 
програм.

в умовах поглиблення глобалізаційних викликів 
стратегія інноваційного розвитку України повинна 
орієнтуватися на високий рівень науково-технічних 
розробок та підвищення конкурентоспроможності 
національної економіки. Проте сучасний стан 
розвитку зокрема країни інноваційного потенціалу 
характеризується дефіцитом фінансових та 
інвестиційних потоків, невиконанням державно-
цільових програм інноваційного розвитку регіонів, що 
призвело до падіння попиту на інноваційну продукцію, 
і як наслідок – зниження кількості інноваційно-
активних підприємств.

Інвестиційно-інноваційна політика ж повинна 
бути збалансованою та спрямованою на гармонійне 
доповнення внутрішніх інвестицій зовнішніми, де 
визначальним фактором повинні бути національні 
інтереси держави, її інноваційний розвиток.

отже, можна зробити висновок, що інноваційна 
діяльність в Україні розвивається досить повільними 
темпами, що пов’язано насамперед з недосконалою 
державною політикою в даній сфері. зокрема державі 
слід збільшити витрати на інноваційну сферу та 
надавати пільги та субсидії для впровадження 
інновацій, а також вдосконалити правову сферу 
захисту прав інтелектуальної власності та патентного 
захисту інновацій. комплексність дій, тобто поєднання 
з іншими також не менш важливими заходами 
стимулювання розвитку інвестиційної діяльності, 
може дати значний поштовх розвитку інноваційної 
сфери в України, що матиме вплив на вихід економіки 
країни з кризи, оскільки інновації, що тісно пов’язанні 
з інвестиціями в економіку, на даному етапі розвитку 
світового господарства, є одним із найголовніших 
факторів забезпечення економічного зростання.
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Кожна нація, кожне суспільство формує соціальний 
капітал. Ґрунтовні дослідження соціального капіталу 
суспільств розпочались із середини ХХ сторіччя, хоча 
опосередковано науковці різних сфер діяльності у 
своїх роботах акцентували увагу на таких характерних 
рисах соціального капіталу, як довіра, взаємодопомога, 
підтримка. Ці поняття завжди притаманні людським 
взаємовідносинам в усіх сферах життєдіяльності.

Проблемами нарощування соціального капіталу 
займаються останнім часом в багатьох розвинених 
країнах світу, впроваджують соціальні програми 
по посиленню взаємодії і співучасті у суспільному 
житті громадян країни. важливого значення набуває 
нарощування соціального капіталу і в Україні.

в складних соціально-економічних і політичних 
умовах розвитку України актуальним є активізація 
нарощування соціального капіталу суспільства для 
економічного розвитку країни.

Питаннями довіри та нарощування соціального 
капіталу займаються такі відомі закордонні вчені, як Ф. 
Фукуяма, Р. Патнем, Дж. Коулман, Р. Інглехарт. в Україні 
дослідженню соціального капіталу присвячують свої 
роботи вчені-економісти о. грішнова, І. Терон, Е. 
лібанова, соціологи в. єлагін, а. бова, Ю. Середа. 
Соціальний капітал включає розгалужену мережу 
проблем, пов’язаних із налагодженням взаємодії у 
суспільстві, впливом соціально-економічних факторів 
на трудову діяльність, згуртованість нації і трудових 
колективів. Подібні аспекти окреслюють у свої 
наукових працях а. Колот, М. Семикіна, л. балабанова 
та ін.

група Світового банку, що об’єднує близько 250 
фахівців різних сфер діяльності для дослідження 
особливостей соціального капіталу, визначає цю 
категорію, як «сукупність установ, відносин і норм, 
що формують якість і кількість соціальних зв’язків у 
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суспільстві» [2]. Дослідження вчених показують, що 
соціальна згуртованість є критичною для економічного 
процвітання і стійкого розвитку суспільства. 
Соціальний капітал є не просто сумою всіх інституцій, 
які є в суспільстві, а «клеєм», що скріплює їх разом [2].

Індекс добробуту країн по багатьом напрямкам, 
в тому числі і соціальному капіталу проводить 
лондонський Legatum Institute. Індекс соціального 
капіталу враховує такі питання, як відсоток людей, 
що приймають участь у благодійних організаціях 
і працюють волонтерами, допомогу стороннім 
незнайомим людям, відсоток людей, що перебуває у 
шлюбі, релігійність, довіру в цілому до людей і до сім’ї 
та родичів.

На основі вибіркових даних показано взаємозв’язок 
між рівнем соціального капіталу та рівнем економічного 
добробуту країни.

Таблиця 1
Рейтинг країн за показником індексу соціального 

капіталу та індексу економічного розвитку в 2014 році 
(місце серед 142 країн світу)

з таблиці видно, що країни, з високим індексом 
соціального капіталу мають високий рівень розвитку 
економіки. Соціальний капітал формується під 
впливом багатьох чинників, значущими з яких є 
історичний розвиток країни, освітньо-культурний 
рівень, суспільний устрій, рівень демократичної 
свободи, дотримання правових норм в державі тощо. 
Дослідження рівня добробуту кран світу свідчать про 

взаємозв’язок між рівнем економічного розвитку і 
накопиченим соціальним капіталом. Так, Норвегія, 
Нова зеландія, Данія, Канада очолюють список країн 
з найвищим рівнем соціального капіталу. завершують 
список країн – Того, Центральноафриканська 
республіка, бурунді, грузія, бангладеш, афганістан. 
Це країни, де панує громадянська війна, суспільна 
нестабільність або перехідний стан економіки. втрата 
соціального капіталу спостерігається і в відносно 
розвинених країнах, де панує криза. Так, греція (зі 
142 країн) останні три роки погіршує показники 
соціального капіталу – із 97 місця в 2012 році рейтинг 
погіршився до 129 місця у 2014 році [1].

Україна по рівню соціального капіталу у 2014 р. 
знаходиться на 40 місці серед 142 країн світу, у 2013 
р. – 39 місце, у 2012 р. – 58 місце. Рівень економічного 
розвитку України оцінений у 2014 р. – 70 місце, у 
2013 р. – 72 місце, у 2012 р. – 110 місце [1]. Позитивні 
тенденції нарощування соціального капіталу, активної 
участі громадян у суспільно-економічному житті 
сприяють покращенню економічного клімату країни. 
Існує безліч проблем в Україні, пов’язаних із розвитком 
бізнесу, бюрократизацією, оподаткуванням, корупцією, 
розвитком освіти і охорони здоров’я, без вирішення 
яких неможливий успіх економічного становлення 
країни. Соціальний капітал є «цементом» нації, що 
дозволяє вирішувати низку соціальних, економічних і 
політичних проблем шляхом налагодженої співпраці, 
підтримки один одного, узгодженості дій і соціальної 
відповідальності кожного громадянина країни.
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Розвиток технологічних парків України передусім 
залежить від якісно організованої та обґрун¬тованої 
системи фінансового забезпечення, від можливостей 
мобілізації капіталу для здійснення інноваційних 

проектів. Тому проблема пошуку перспективних 
напрямів підви¬щення рівня фінансового забезпечення 
технопарків України є нагальною для вирішення, що й 
зумовлює актуальність теми дослідження.
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Технопарк – це науково-виробничий територіальний 

комплекс, до якого входять дослідні інститути, 
лабораторії, експериментальні заводи з передовою 
технологією, створювані на заздалегідь підготовлених 
територіях навколо великих університетів з розвиненою 
інфраструктурою, до якої належать: лабораторні 
корпуси, виробничі приміщення багатоцільового 
призначення, інформаційно-обчислювальні центри 
колективного користування, системи транспортних 
та інших комунікацій, житлово-побутові приміщення, 
сервісні та виставкові комплекси [2, с. 278].

значення технопарків і доцільність їх розвитку в 
Україні полягає в тому, що [2, с. 281]:

 вони є ефективною формою зближення науки 
і виробництва, бо скорочується до мінімуму тривалість 
циклу «дослідження – розробка – упровадження»;

 зосереджуються висококваліфіковані кадри 
різних спеціальностей – учені, розробники, дослідники, 
аналітики, інженери, спеціалісти різного профілю, що 
забезпечує можливість міжгалузевих досліджень;

 концентрується унікальне устаткування, 
обчислювальні центри, лабораторії, що дає змогу 
проводити дослідження і наукові експерименти;

 фінансовий капітал представлений у 
венчурному капіталі;

 формується «еталонне середовище» з точки 
зору як економічних, так і організаційно-географічних 
умов для створення нових, наукомістких виробництв, 
що відповідають сучасним вимогам розвитку 
суспільства.

в Україні питання щодо створення індустріальних 
парків залишається відкритим, тому доцільно 
зосередити увагу на діяльності 16 за¬реєстрованих 
технопарків, створених за участю інститутів НаН 
України, українських університетів і вітчизняних 
промислових підприємств [1, с. 7].

Так, о. Тараненко [4] за час розвитку українських 
технопарків виділяє            1) період становлення й 
формування законодавчої бази їх функціонування 
(1997-1999 рр.); 2) період піднесення (2000-2005 рр.); 
3) період занепаду, який розпочався з 2006 р. й триває 
донині.

аналітична оцінка діяльності технопарків України 
за 2000-2012 рр. свідчить, що у 2012 р. найголовнішим 
джерелом фінансування інноваційної діяльності 
залишаються власні кошти під¬приємств, частка 
яких у 2006 р. становила 84,6 % (5211,4 млн. грн.). 
У 2010 р. завдяки коштам іноземних інвесторів вона 
зменшилася до 59,4 %  (4775,2 млн. грн.). Державне 
фінансування інноваційної діяльності протягом 2011-
2012 pp. зрос¬ло на 50,3 %, але його частка в загальній 
структурі є незмінно мізерною – 2 % [3].

Проаналізувавши сучасний стан фінансування 
технологічних парків в Україні, нами пропонується 
перспективні напрями підвищення рівня їх фінансового 
забезпечення, зокрема:

 банківське кредитування (1). зауважимо, що 
маємо на увазі довгостроковий банківський кредит. 
з метою стимулювання інвестиційної активності 

НбУ проводить пільгове рефінансування банків, що 
здійснюють довгострокове кредитування інноваційних 
підприємств. 

 доцільно перетворити технопарки України 
на промислово-фінансові групи (2), в яких банк, що 
входить до складу групи, надає цілий спектр послуг, 
що сприяють розвитку інноваційної діяльності. а 
отже, забезпечується стабільність джерел формування 
банківського капіталу 

 альтернативною формою фінансування 
інноваційних проектів технопарків є лізинг (3). в 
управлінні ризиками лізингової діяльності доцільне 
використання зарубіжного досвіду, коли лізингова 
компанія всі майнові ризики передає третій особі 
(страховій компанії) – фактору. виникає специфічний 
факторинг, який відрізняється від звичайного продажу 
короткострокової дебіторської заборгованості. Таким 
чином, ризик збитків у лізинговій угоді практично 
зводиться до мінімуму.

 використання ризикового (венчурного) 
капіталу (4), який відіграє велику роль у фінансовому 
забезпеченні інноваційних проектів у більшості 
розвинутих кра¬їн світу. 

 формування державного замовлення на 
інноваційну продукцію (5), що передбачено законом 
України «Про пріоритетні напрями інноваційної 
діяльності в Україні» 

 створення умов (6) для залучення такої 
групи джерел фінансування, як зарубіжні інвестиції, 
міжнародна науково-технічна допомога, міжнародний 
лізинг, франшиза, міжнародні, національні наукові та 
венчурні фонди.

 для цього уряд має розробити й ухвалити 
відповідну програму дій (7), одним із напрямів якої 
повинне бути забезпечення фінансування інноваційних 
проектів технопарків.
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аспірант кафедри економічної політики  та економіки праці 
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львівського регіонального інституту державного управління 
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за останні роки економіка України продовжує 
відчувати структурну деформацію і значне відставання 
від економік розвинутих країн світу за продуктивністю 
виробництва та рівнем добробуту населення. більшість 
підприємств залишаються технологічно відсталими, 
енергоємними, мають слабку диверсифікацію 
продуктів і ринків.

Формування інноваційної економіки потребує 
створення ефективної інноваційної інфраструктури, 
удосконалення державного регулювання й 
економічного стимулювання суб’єктів господарювання 
у сфері трансферу технологій. Позиція нашої країни 
визначається неефективністю функціонування держави 
в сферах державного управління, інституційного 
та регуляторного забезпечення. Таким чином, існує 
гостра необхідність впровадження інновацій саме в 
цих сферах.

Пропонуємо розглядати державно-приватне 
партнерство (ДПП) в якості інновації в державній 
політиці. за визначенням економіста йозефа алоїз 
Шумпетера, інновації  це головна рушійна сила 
суспільного розвитку: «інновація має місце, коли хто-
небудь використовує винахід чи щось вже існуюче 
новим чином для зміни способу життя» [4]. Типологія 
інновацій охоплює продуктивні (товарні), виробничі 
(технологічні), ринкові (маркетингові); сировинні 
(ресурсні); організаційні та інституційні (соціальні) 
різновиди.

варто зазначити, що ДПП являє собою цілий 
комплекс інновацій: 1) інституційних, що включають 
в себе нові принципи, закони, правила і ринки; 2) 
організаційних – нові установи, організації, органи 
регулювання; 3) фінансові – нові джерела, засоби, 
форми і методи; 4) технологічні – нові технології, 
техніка, продукти та послуги; 5) методологічні  методи, 
розробки, винаходи дослідження.

зацікавленим сторонам у розвитку державно-
приватного партнерства необхідно зосередити свої 
зусилля на головних проблемах: фінансово-економічне 
забезпечення проектів ДПП та підвищення якості 
управління. Необхідність їх вирішення створює широке 
поле для масового впровадження різноманітних 
інституційних, організаційних, фінансових, 
методичних інновацій,  з боку як держави, так і бізнесу 
в рамках стратегії реформ [3]. Фактично, мова йде про 
створення і розвиток нового сегмента національної 
економіки  економіки партнерства.

Партнерство держави і приватного капіталу 
повинно сприяти поліпшенню умов для інновацій, що 
є безперервним процесом, який потребує відповідної 
політики в таких сферах, як макроекономічне 
регулювання, корпоративне управління, 
антимонопольне законодавство, ринок праці, 
фінансово-кредитна система. вдосконалення цих 
сфер можливе через їх «про-інноваційність» (вплив 
на формування наукомісткого сектору економіки та 
інноваційний бізнес в цілому) та введення додаткових 
стимулів у податковий кодекс. Кожен із секторів 
партнерства може забезпечити певні результати на 
шляху економічного розвитку країни [2].

головною особливістю економіки партнерства є 
формування системи загальних цілей для суспільства, 
держави та бізнесу, об'єднання їх ресурсів, спільні 
дії, справедливий розподіл результатів і спільна 
відповідальність. основними критеріями успішного 
розвитку для економіки партнерства є ефективність 
управління та громадська прийнятність результатів, 
а необхідними умовами формування – переважання 
суспільних інтересів та цілей сталого розвитку, 
узгоджені громадська, державна і корпоративна 
політика, дієві механізми розподілу ризиків і взаємної 
підтримки, міцна партнерська мережа, прозорість і 
підзвітність всіх учасників.

Крім того, зазначене партнерство позитивно 
впливає на ефективність системи державного 
управління, забезпечуючи оптимальнішу модель 
реалізації функцій державної та місцевої влади. Так 
міжнародні дослідження свідчать, що співвідношення 
між якістю отриманих послуг та витраченими коштами 
максимальне саме у разі державно-приватного 
партнерства. Також існує прозорість закупівель у 
рамках таких проектів [1].

в умовах України, окрім вище зазначеного, 
державно-приватне партнерство може відіграти 
помітну роль у вирішення питань фінансування 
проектів в умовах обмежених бюджетних ресурсів, 
що допоможе встановити тісні зв’язки між наукою 
та ринком, забезпечити успішну комерціалізацію 
результатів досліджень і розробок.

Таким чином, економічний ефект для суспільства 
від партнерств держави і приватного сектора полягає 
в тому, що воно одержує якісніші суспільні блага і 
послуги при зменшенні витрат. Партнерства сприяють 
розвитку ринкових відносин, приватної ініціативи 
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і приватного підприємництва. Розвиток партнерств 
являє собою переосмислення взаємовідносин держави 
і приватного сектора, нові види організації діяльності, 
нові механізми регулювання.
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в даний час модернізація є ключовим чинником 
розвитку економіки. Прагнення підприємств до 
удосконалення, поліпшення, оновлення, створення 
і зміцнення своїх переваг змушує шукати нові 
напрями і шляхи формування ефективної політики, 
яка забезпечувала б максимальну ефективність 
інвестиційного процесу і модернізації промисловості.

Метою дослідження є розробка механізму 
модернізації підприємства.

Необхідною умовою для успішного проведення 
модернізації підприємства є формування та 
використання цілісного організаційно-економічного 
механізму, який має чітку впорядкованість елементів і 
забезпечує їх взаємодію. 

Розроблений механізм (Рис.1) передбачає 
здійснення модернізації через послідовність етапів, на 
кожному з яких реалізується оцінка та аналіз різних 
показників економічної діяльності підприємства. 
зазначимо, що механізм модернізації – це не просто 
послідовність зазначених етапів та процедур, коли 
одна процедура виконується після попередньої. 
Ефективність модернізаційного механізму значною 
мірою залежить від творчого підходу та неординарних 
рішень на всіх її етапах, ступеня гнучкості та 
адаптивності, які реалізуються через ефективний 
зворотній зв’язок [4].

Рис.1 Механізм модернізації підприємства [1-4]

Сутність першого етапу «планування» полягає в 
підборі, класифікації та підготовці до використання 
інформації щодо розроблення стратегії модернізації 
підприємства, яка надасть досить повну та об'єктивну 
характеристику факторів зовнішнього і внутрішнього 
середовища. впровадження на підприємстві механізму 
модернізаційних перетворень спонукає у необхідності 
проведення аналізу внутрішнього та зовнішнього 
ринку. Керівництво підприємства повинно об’єктивно 
оцінювати існуючий стан та розуміти необхідність 
модернізаційних перетворень.

На етапі аналізу стану та динаміки розвитку 
підприємства слід використовувати загальновідомі 
методи діагностики та методики аналізу динаміки обсягів 
виробництва, стану основних фондів підприємства 
та використання виробничих потужностей. головним 
завданням четвертого етапу є проведення аналізу 
компонентів модернізаційного процесу, яке забезпечить 
отримання оптимальних результатів відповідно до умов 
зовнішнього і внутрішнього середовищ підприємства 
та максимально можливий рівень задоволення усіх 
зацікавлених сторін. Надзвичайно відповідальним 
етапом механізму модернізаційних перетворень 
підприємства є правильна оцінка показників 
аналізу, оскільки саме від них залежить обраний вид 
модернізації, що в свою чергу обумовлює майбутній 
успіх підприємства. При визначенні шляхів модернізації 
необхідно визначитися з масштабами модернізації. На 
етапі реалізації механізму модернізації підприємства 
головними завданнями є моніторинг функціонування 
побудованого організаційно-економічного механізму, 
виявлення на його основі відхилень та проведення 
заходів коригування як процесу модернізації, так і 
при необхідності її програми. завданням заключного 
етапу контролю та оцінки результатів є формування 
інформаційно-аналітичну бази для розробки 
подальшої інноваційно-технологічної модернізації 
шляхом виявлення відхилень фактичних результатів 
від запланованих, визначення ефективності усіх етапів 
модернізації, виявлення недоліків, розробки заходів 
щодо їх усунення тощо.

отже, необхідність модернізації пов’язана не тільки 
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у змінах в технічному чи технологічному напрямках, а 
й передбачає комплекс управлінських дій, що включає 
формування механізму модернізації підприємства 
з виділенням конкретних етапів удосконалення, 
адміністративно-управлінських зрушень.
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МІЖНаРоДНІ ІНФоРМаЦІйНІ ПоТоКи ЯК ФаКТоР НЕСТабІлЬНоСТІ РозвиТКУ 

ЕКоНоМІЧНої СиСТЕМи КРаїНи
гончар о.М.,
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Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-барановського (м.Кривий Ріг)

в умовах ринкової економіки та активних 
глобалізаційних процесів розширюється обсяг 
факторів, що можуть прямо чи опосередковано впливати 
на економічні системи окремих країн. глобалізація 
є одним з чинників, що спричиняють виникнення 
кризових станів у країнах з відкритою економікою, 
впливаючи, в першу чергу, на процеси формування 
ціни грошей на внутрішньому та зовнішньому ринках. 
Фінансові ринки з огляду на специфіку своєї діяльності, 
першими реагують на інформаційні потоки іноземного 
походження, що в сучасному світі є рушійною силою. 
Таким чином, прослідкувати вплив інформаційних 
потоків можливо через аналіз змін курсових цін на 
біржових майданчиках.

Дослідженням факторів впливу на стабільність 
економічної системи країни, зокрема і в контексті 
глобалізації присвячені праці як вітчизняних, так і 
зарубіжних економістів, серед яких М.І. Макаренко, 
о.є. Шпенюк, о.М.Кошик, Н.І. легінькова, К. Рогофф, 
Д.Стігліц, М.Е. Коуз, І.Прасад та ін..

в умовах нестабільності дедалі більшого значення 
набуває фактор інформаційного забезпечення. Проте 
вплив цього фактора на курсові процеси визначити 
досить складно у зв’язку із певними особливостями: 
по-перше, не вся інформація, яка повідомляється 
є достовірною; по-друге, реакція на ту чи іншу 
інформацію не завжди є адекватною, не говорячи 
вже про передбачуваність, і по-третє, такий фактор 
як поінформованість, тягне за собою наступний – 
психологічний[5].

Кваліфікуючи фінансову глобалізацію як 
взаємозв'язок між державами, що виникає на основі 
транскордонного володіння фінансовими активами, 
експерти МвФ визначають рівень фінансової 
інтеграції країн на основі розрахунку відношення 
їхніх валових зовнішніх активів і зобов'язань до ввП. 
Недаремно експерти МвФ вважають, що найбільш 

адекватними індикаторами оцінки рівня міжнародної 
фінансової інтеграції є показники масштабів зовнішніх 
активів і пасивів країн, а не інституційні показники, 
котрі базуються на оцінці ступеня та ефективності 
державного регулювання та контролю за рухом 
капіталу [2, 3].

Серед країн із низьким і середнім рівне доходів 
Україна відзначалася як країна з високим відносним 
показником зовнішніх активів (перевищення в 1,5 раза 
середнього показника для цих країн) та високим рівнем 
зовнішніх пасивів (перевищення середнього показника 
на 18,6%) [4].

Нестабільність валютних курсів на сьогодні є 
надзвичайно гострою проблемою для переважної 
більшості країн світу. Під нестабільністю валютних 
курсів слід розуміти їх значні коливання при 
незмінності загальної тенденції змін курсу. Тобто, 
в короткостроковому періоді відбуваються значні 
коливання, що є ознакою нестабільності, тоді як при 
аналізі тих же показників за більші проміжки часу 
волатильність є незначною.

Поняття «нестабільності» поширюється і на 
випадки, коли органи грошово-кредитної політики 
можуть захищати курс валюти від спекулятивних 
атак шляхом проведення масштабних інтервенцій 
на валютному ринку або суттєвого підвищення 
внутрішньої відсоткової ставки. [5] Ще М.Фрідмен 
писав, що нестабільність валютних курсів є симптомом 
нестабільності фундаментальної економічної системи 
[1].

одним з факторів, що спричиняє значні коливання 
курсів у короткі проміжки часу є інформаційні потоки, 
тобто новини, на які ринки реагують миттєво. Для 
прикладу можна навести реакцію світового валютного 
ринку на введення чергових санкцій з боку СШа, 
рішення країн-членів оПЕК щодо об'ємів видобутку 
нафти і т.ін.
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Секція 1. Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи
Світові фінансові ринки реагують миттєво, 

змінюючи таким чином вартість грошових одиниць, 
банківських металів та сировини. відносна стабільність 
економічних систем країн порушується. Тягнучи за 
собою негативні наслідки.

Розглядаючи економічну систему України, слід 
відзначити, що в даний час вона є надчутливою 
до зовнішніх потоків інформації. Навіть різного 
роду чутки здатні значно вплинути на коливання 
національної валюти, а відтак і на економіку країни 
в цілому. Позитивні новини зі Сходу країни та 
новини про наміри надання матеріальної допомоги 
від західних партнерів в короткостроковому періоді 
позитивно впливає на курс гривні. в тому числі і про 
кредити від міжнародних фінансових інституцій, проте 
останнє питання є суперечливим, оскільки наявність 
високого зовнішньоборгового навантаження потребує 
надходжень у валюті для обслуговування іноземних 
боргів в довгостроковій перспективі, що в нинішніх 
умовах є вкрай складним завданням. Мінімізацію 
впливу потоків інформації можливо здійснити через її 
детальний аналіз та відсіювання недостовірних даних з 
метою недопущення панічних настроїв. 
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зближення секторів вищої освіти і бізнесу 
передбачає налагодження співробітництва вищих 
навчальних закладів з підприємствами в науково-
технічній сфері. Достатньо актуальним на сьогоднішній 
день є доведення результатів науково-дослідної 
діяльності університетів до стадії їх комерціалізації та 
впровадження у практику господарювання економічних 
суб’єктів. Інтегрувати підприємства до науково-
дослідної роботи доцільно комплексно, на різних 
етапах життєвого циклу: від ініціації (генерування) 
ідеї при активній участі представників фірм в науково-
дослідному процесі з подальшим виробленням  
інновацій до їх апробації та комерціалізації на 
практиці. При цьому мова йде, головним чином, 
про наукові дослідження прикладного характеру, 
спрямовані на розв’язання реальних, конкретних 
проблем підприємств, що виступають замовниками і, 
відповідно, інвесторами науково-дослідних і дослідно-
конструкторських робіт. Фінансуючи науково-
дослідні роботи університетів, підприємства чітко 
визначають вимоги до термінів виконання, бюджету, 
кваліфікаційного складу науковців і очікуваних 
результатів (у тому числі, питання патентування 
досягнутих результатів). 

Науково-технічне співробітництво вищих 
навчальних закладів і підприємств не обмежується 
виключно замовленням та участю представників 

бізнес-сектору у виконанні науково-дослідних і 
дослідно-конструкторських робіт. Сконцентрований 
в університетах науковий потенціал  професорсько-
викладацького і студентського складу суттєво 
розширює спектр реалізації підприємницьких функцій 
освітніх установ. Серед опрацьованих на практиці й 
таких, що набувають значної популярності у світі, сфер 
та напрямів співпраці сектору вищої освіти з бізнесом 
можна назвати наступні: 

- дослідження особливостей і специфічних аспектів 
розвитку ринків на замовлення підприємців;

- консультаційні послуги – консультування 
провідними професорами підприємців і їх персоналу 
(з економічних, фінансових, технічних, юридичних чи 
інших питань);

- залучення професорського складу університетів 
до вирішення актуальних проблем в якості 
висококваліфікованих і досвідчених експертів;

- розробка бізнес-планів – проведення комплексного 
дослідження об’єкта планування, конкретизація 
перспектив його розвитку, соціально-економічної й 
екологічної ефективності впровадження заходів з його 
удосконалення; залучення талановитих молодих учених 
і креативних та здібних студентів сприяє підвищенню 
рівня унікальності, творчої складової, нестандартності 
генерованих ідей; 

- підготовка аналітичних записок, звітів, доповідей 
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на високому науковому, кваліфікаційному, досвідному, 
професійному рівні у чіткій відповідності зі 
встановленими та рекомендованими вимогами; 

- розробка проектно-конструкторської, 
кошторисної, фінансової документації, техніко-
економічного обґрунтування проектів; 

- розробка спеціалізованого програмного 
забезпечення; 

- розробка експериментальних зразків на 
замовлення підприємств; 

- проведення проектно-пошукових робіт і 
підготовка необхідної супутньої документації; 

- здійснення діагностики, стандартизації і 
сертифікації технологічних процесів та обладнання на 
замовлення підприємств тощо. 

окрім того, напрацьовані вищими навчальними 
закладами механізми організації й успішного 
проведення наукових заходів цілком можна розглядати 
в якості потенційного напряму їх співробітництва 
з підприємницьким сектором. зокрема, мається на 
увазі надання університетами послуг з організаційної 
підтримки й технічного супроводу знакових і статусних 
заходів, що проводяться підприємствами (з’їзди, робочі 
зустрічі, конференції трудового колективу, наради, 
вставки, презентації, симпозіуми, збори акціонерів 
тощо). Ці послуги включають планування, поширення 
інформації серед зацікавлених осіб, оформлення 

офіційних запрошень, трансфер учасників, організацію 
їх робочого часу і дозвілля, підготовка програми заходу 
та проекту висновку. 

Науково-технічне співробітництво є 
взаємовигідним у фінансово-економічному плані для 
всіх залучених сторін. з одного боку, університети, 
запроваджуючи підприємницькі аспекти у власну 
науково-дослідну й інноваційну діяльність, 
забезпечують збільшення обсягів власних надходжень і, 
відповідно, розширюють можливості  повної реалізації 
накопиченого потенціалу, стимулювання талановитих 
науковців і студентів, а також підвищують рівень своєї 
конкурентоспроможності. беручи до уваги той факт, 
що результативність діяльності вищих навчальних 
закладів враховується низкою міжнародних рейтингів 
у якості одного із ключових параметрів рейтингування, 
маємо констатувати: активна підприємницька складова 
в діяльності університетів прямо впливає на рівень їх 
конкурентоспроможності на внутрішньому і світовому 
ринках освітніх послуг. 

з іншого боку, підприємницькі структури, що 
взаємодіють із сектором вищої освіти, здобувають 
також ряд переваг від даного співробітництва. 
Підприємства отримують широкий доступ до новітніх 
науково-технічних розробок, інноваційних технологій, 
техніки, методів і підходів до організації та управління 
виробничим процесом.

СиСТЕМа НаЦІоНалЬНиХ РаХУНКІв Та її зНаЧЕННЯ У ЕКоНоМІЦІ КРаїНи
горобець Сергій олександрович

Савіцький андрій вікторович
ст.викладач кафедри економічної теорії та загальноекономічних дисциплін

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

Ідея макроекономічного обліку, або національного 
рахівництва, належить голландському статистику 
Едварду ван Кліффу, яка була використана для 
побудови макроекономічних показників розвитку 
країн і узагальнення взаємопов'язаної інформації щодо 
економічного і соціального розвитку групи країні 
світового співтовариства [6].

Система національних рахунків (СНР) – це 
система взаємопов'язаних показників і класифікацій, 
які використовуються для описування та аналізу 
найзагальніших результатів і аспектів економічного 
процесу на макрорівні. вона розглядається як 
національне рахівництво, що характеризує результати 
економічної діяльності, структуру і найважливіші 
взаємозв'язки господарських суб'єктів ринкової 
економіки і подана як система взаємопогоджених 
макроекономічних показників, що побудована у вигляді 
рахунків і балансових таблиць. СНР сформульована в 
категоріях і термінах ринкової економіки, її концепції 
та визначення передбачають, що економіка, описана 
за її допомогою, функціонує на основі дії ринкових 
механізмів та інститутів. 

Метою СНР є надання кількісної інформації 
про виникнення, розподіл і використання 
національного доходу, для чого застосовується система 

макроекономічних показників. СНР використовується 
для макроекономічного аналізу з метою вивчення й 
удосконалювання національної економіки, а також для 
упорядкування економічних прогнозів.

Перевагами СНР є: охоплення не тільки сфери 
матеріального виробництва, але й сфери нематеріальних 
послуг; реально відбивається економічна взаємодія 
господарських суб'єктів; зручність для економічного 
аналізу [3, с. 256].

відповідно до міжнародного стандарту у СНР 
інституційні одиниці групуються в п'ять секторів: 
нефінансові корпорації, до яких належать інституційні 
одиниці, які займаються ринковим виробництвом 
товарів і послуг для продажу за цінами, що покривають 
витрати виробництва і дають прибуток; фінансові 
корпорації – комерційні інституційні одиниці, що 
спеціалізуються на фінансових послугах чи допоміжній 
фінансовій діяльності (банки, страхові компанії 
тощо); сектор загального державного управління, до 
якого належать органи управління центрального та 
місцевого рівнів, некомерційні бюджетні організації, 
фонди соціального страхування; сектор домашніх 
господарств, що об'єднує фізичних осіб як споживачів, 
а в деяких випадках як фізичних осіб-підприємців; 
сектор некомерційних організацій, що обслуговують 
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домашні господарства (НКоДг), до якого входять 
інституційні одиниці, створені окремими групами 
домашніх господарств для забезпечення їх політичних, 
релігійних і професійних інтересів, а також для надання 
соціально-культурних послуг (соціально-культурні 
підрозділи нефінансових корпорацій) безоплатно або 
за цінами, що не мають економічного значення.

У СНР відображається розвиток економіки на 
різних стадіях процесу відтворення, показується 
рух товарів і послуг, а також стан виробництва та 
використання валового внутрішнього продукту 
(валової доданої вартості).

Найголовнішим показником СНР для аналізу 
економіки країни, слід вважати ввП. Якщо 
проаналізувати ввП України за І квартал 2014 року 
у фактичних цінах і базових, слід відмітити [2], що 
ввП збільшився на 38 358 млн. грн., що відбулося 
не за рахунок збільшення виробництва, а за рахунок 
підвищення цін. зміна ввП у % є дефлятором ввП, 
тобто величиною, яка показую вплив зміни ціни 
на обсяг ввП, а також, темп інфляції в державі. У 
поточному році дефлятор ввП становить 1,12, або 112 
%, що свідчить про те, що інфляція в державі перебуває 
на рівні 12 %, тобто є галопуючою [5, с. 22]. 

Найбільшу частку у ввП країни у поточному році 
становлять оптова і роздрібна торгівля, податки на 
продукти, операції з нерухомим майном, переробна 
промисловість. Найменшу частку, а саме менше 3 % 
в обсязі ввП становить водопостачання та тимчасове 
розміщення та організація харчування [1, 4, 7, 8, 9, 10].

отже, у системі національних рахунків 
відображається розвиток економіки на різних стадіях 
процесу відтворення, показується рух товарів і послуг, 
а також, стан виробництва та валового внутрішнього 
продукту, що є найзагальнішим остаточним результатом 
економічної діяльності в межах країни. 
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одним із головних чинників розвитку регіону 
в умовах постіндустріального та інформаційного 
суспільства є економіка знань, поширення якої 
сприяє досягненню необхідних показників соціально-
економічного зростання. Своєю чергою, економіка 
знань є рушійною силою інноваційного розвитку 
регіонів.

об’єктом даного дослідження є інноваційна 

діяльність промислових підприємств львівської області, 
а предметом – геопросторова організація інноваційної 
діяльності у промисловому комплексі регіону. Мета 
роботи – дослідження внутрішньорегіональних 
відмінностей та аналіз кількісних показників 
інноваційної діяльності промислового комплексу 
львівщини.

аналізуючи дані, що стосуються інноваційної 
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діяльності промислових підприємств  України, можна 
побачити, що в загальноукраїнському вимірі львівська 
область є регіоном із відносно високими показниками 
цього виду діяльності (табл. 1).

У промисловості львівської області у 2013 р. 
інноваційною діяльністю займалися 116 підприємств, 
що становило 16,6 % від їх загальної кількості (14 
місце серед регіонів України). 

за видами економічної діяльності переважають 
підприємства машинобудування (18,1%), харчової 
промисловості (17,2%), виготовлення виробів із 
деревини, паперу та поліграфічної діяльності (13,8%) 
та виробництва неметалевої мінеральної продукції 
(12,9%).

Структура витрат на інновації підприємств 
розподілилась таким чином: на придбання машин, 
обладнання та програмного забезпечення – 90,5%; 
на внутрішні науково-дослідні розробки – 6,9%; на 
придбання інших зовнішніх знань та інші витрати – 
0,2%. головним джерелом фінансування інноваційних 
витрат були власні кошти підприємств (93,2%).

Таблиця 1
Місце львівської області в Україні за основними 
показниками розвитку інноваційної діяльності 

промислових підприємств у 2013 р. [1, 2]

Результатом впровадження інноваційного продукту 
у виробництво є його реалізація на ринку. У 2013 р. 
інноваційну продукцію реалізовували 60 підприємств 
(22 – нову для ринку, 46 – нову для підприємства). Ці 
підприємства здебільшого розміщені у львові (35), 
Дрогобичі (6), Пустомитівському та Яворівському 
районах (3). загальний обсяг реалізованої інноваційної 
продукції складав майже 850 млн. грн. (3% до 
загального обсягу реалізованої промислової продукції 
львівщини). 

У просторовому вимірі інноваційна діяльність 
промислових підприємств львівщини характеризується 
наступними проблемами:

• існують значні територіальні диспропорції 
у рівні розвитку інноваційної діяльності у містах та 
районах львывщини (рис. 1). в області існують райони, 
де ІаПП відсутні. Це Мостиський, Сколівський, 
Старосамбірський та Турківський, що зумовлено їх 
периферійним географічним положенням, низьким 
розвитком високотехнологічних галузей господарства 
та споживчого ринку;

• спостерігається незбалансованість інтересів 
обласного центру та районів при реалізації інноваційних 
проетів;

• розвиток інноваційної інфраструктури регіону 
є низьким [4, с. 27-28].

Рис. 1. Інноваційна діяльність промислового 
комплексу львівської області, 2013 р.

Для покращання інноваційної діяльності у 
промисловості необхідно поліпшити фінансування 
науки і освіти, стимулювати потоки інвестицій 
та розширити мережу закладів інноваційної 
інфраструктури [3].
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Швидкі темпи розвитку ринкових відносин у 
мінливих умовах ринкового середовища та посилення 
конкуренції поставили сучасні підприємства в умови 
невизначеності. Діяльність будь-якого підприємства 
повинна мати інноваційний характер, тому що їхнє 
функціонування та розвиток вимагає постійних 
змін, вдосконалень та нововведень задля збереження 
конкурентоспроможності та захоплення чи збереження 
частки на ринку. з метою здійснення ефективної 
роботи, підприємствам необхідно обирати певні 
специфічні засоби, способи та методи впровадження 
інновацій, використовувати досягнення науково-
технічного прогресу, тобто націлити характер його 
діяльності на спроможність використання певного 
переліку взаємопов’язаних стратегій, що являють 
собою так званий «стратегічний набір».

Стратегічний набір – це система стратегій 
різного типу, яку підприємство розробляє на різних 
рівнях ієрархії та певний проміжок часу, що відбиває 
специфіку функціонування та його розвиток, а також 
рівень претендування на місце й роль у зовнішньому 
середовищі. Тому для забезпечення фінансово 
стабільного та прибуткового функціонування стає 
необхідним вибір найбільш оптимальної стратегії та 
побудова детального поетапного стратегічного плану 
розвитку підприємства [3, с. 13].

Невід’ємним елементом формування стратегічного 
набору підприємства є інноваційна стратегія. вона 
повинна відображати основний зміст і напрями 
процесу інноваційного розвитку підприємства, 
тому що є функціональною стратегією і передбачає 
заплановану, послідовну, комплексну, взаємопов’язану 
та цілеспрямовану інноваційну діяльність фірми 
щодо зміни кожного з елементів бізнесу певного 
підприємства [4, с. 7]. 

Розрізняють наступні види інноваційних стратегій, 
які можна віднести до класичних і виділити на 
окремому рівні ієрархії стратегій підприємства – між 
конкурентними та функціональними стратегіями 
(рис.1):

- наступальна інноваційна стратегія, що охоплює: 
активні НДДКР, орієнтовані на маркетинг; стратегію 
злиття; стратегію придбання; 

- захисна інноваційна стратегія, яка відображає 
реакцію підприємства на дії конкурентів і побічно на 
потреби і поведінку споживачів;

- імітаційна інноваційна стратегія – пов’язана з 
копіюванням технології виробництва продукції фірм-
піонерів;

- залежна інноваційна стратегія, що визначається 
характером технологічних змін на підприємстві, 

залежить від політики інших фірм, які виступають як 
основні в коопераційних технологічних зв’язках;

- традиційна інноваційна стратегія, що передбачає 
відсутність технологічних змін на підприємстві;

- інноваційна стратегія «за нагодою» пов’язана 
з використанням інформації і можливостей, які 
виникають у зовнішньому середовищі підприємства [2, 
с. 36].

Рис. 1. Місце інноваційної стратегії в стратегічному 
наборі підприємства (авторська розробка)

При формуванні ефективної інноваційної 
стратегії підприємство повинне дотримуватись таких 
принципів: орієнтації на потреби ринку, стратегічної 
спрямованості, комплексності, інформаційної 
та ресурсної забезпеченості, цілеспрямованості. 
Доцільним є дотримання певної послідовності 
дій: стратегічне планування інноваційної стратегії, 
прогнозування інноваційних ризиків, розроблення 
інноваційної програми підприємства, планування 
реалізації інноваційних проектів [1, с. 68].

отже, розробляючи стратегічні напрями діяльності, 
підприємства повинні орієнтуватись на нововведення, 
проведення широкого спектра досліджень. Формувати 
стратегічний набір підприємства повинні приділяючи 
значну увагу розробці та реалізації інноваційних 
стратегій розвитку підприємства з врахуванням 
сучасних умов ведення бізнесу. 
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Aнaліз світового досвіду свідчить, що в розвинених 
крaїнaх із соціaльно орієнтовaною ринковою економікою 
конкуренція не лише слугує регулятором попиту і 
пропозиції, зaробітної плaти, a й зaсобом трaнсформaції 
соціaльно-економічних мотивів поведінки нaймaних 
прaцівників і роботодaвців нa ринку прaці у нaпрямі 
орієнтaцій нa зростaння конкурентоспроможності. 
Пояснюється це, передусім, тим, що в умовaх 
конкурентного середовищa нaйбільшим попитом 
користується прaця (трудові послуги), якій притaмaнні 
якісні тa вaртісні перевaги, тобто конкурентоспроможнa 
прaця. Нa почaтку ХХІ-го століття світовa прaктикa 
мотивaції конкурентоспроможності у сфері прaці 
підпорядковується інновaційній стрaтегії підприємств, 
містить знaчно збaгaчені методи соціaльно-економічної 
мотивaції, які мaють комплексний хaрaктер, і, водночaс, 
як ніколи рaніше, спрямовуються нa інвестувaння 
у розвиток людського кaпітaлу. Формувaння 
довготривaлих мотивів конкурентоспроможності у 
сфері прaці (як доводить досвід розвинених крaїн) 
вкрaй рідко ґрунтується нa «голому ентузіaзмі» 
персонaлу підприємств і мaйже не співіснує з бідністю.

Ефективне упрaвління неможливе без розуміння 
мотивів і потреб людини тa прaвильного використaння 
стимулів до прaці.

Мотивaція - це процес спонукaння людини до 
діяльності і до досягнення постaвлених цілей.

вплив мотивaції нa поведінку людини зaлежить 
від бaгaтьох фaкторів, він є індивідуaльним і може 
змінювaтись під дією мотивів і зворотного зв'язку з 
діяльністю людини.

Мотив - це внутрішнє бaжaння людини зaдовольнити 
свої потреби, що викликaє певні дії внутрішніх тa 
зовнішніх її рушійних сил.. Мотив визнaчaє, що і як 
потрібно робити для зaдоволення потреб людини. 
Мотиви піддaються усвідомленню, і людинa може 
впливaти нa них, посилюючи чи зменшуючи їх дію, a 
інколи нaвіть виключaє їх зі своїх нaмірів [1].

Процес мотивaції поділяють нa чотири основних 
етaпи:

1. виникнення потреб (голод, спрaгa, бaжaння 
одержaти вищу освіту, своє житло).

2. Розробкa стрaтегії і пошук шляхів зaдоволення 
потреб (купити обід, зaйти в кaфе, вступити до вузу, 
кооперaтиву тощо).

3. визнaчення тaктики діяльності і поетaпне 
її здійснення (віднaйти зaсоби, визнaчити шляхи дії, 
вибір рішень).

4. зaдоволення потреб і одержaння мaтеріaльної 
чи духовної винaгороди.

Мотивaція прaці - це бaжaння прaцівників 
зaдовольнити свої потреби через трудову діяльність.

Потребa - це те, що об'єктивно необхідне для 
підтримки життєдіяльності і розвитку оргaнізaції, 
особистості, соціaльної групи. є біологічні тa соціaльні 
потреби.

в структуру мотиву прaці входять: потреби, 
які хоче зaдовольнити прaцівник; блaго, що здaтне 
зaдовольнити цю потребу; трудові дії, які необхідні 
для одержaння блaг; цінa - витрaти мaтеріaльного 
і морaльного хaрaктеру, що пов'язaні з трудовою 
діяльністю [4].

Для успішного упрaвління людьми кожен менеджер 
мaє, хоч би в зaгaльних рисaх, знaти, чого хочуть 
і чого не хочуть його підлеглі, які основні мотиви їх 
поведінки, в якому стaні вони знaходяться, як можнa нa 
них вплинути і яких результaтів очікувaти. виходячи 
із цього він aбо змінює мотивaційну структуру їх 
поведінки, розвивaючи бaжaні мотиви і послaблює 
небaжaнні, aбо здійснює пряме стимулювaння їх дій.

люди, свідомо оцінюючи можливі вaріaнти 
поведінки, нaмaгaються вибрaти нaйбільш короткий 
шлях до бaжaного результaту. Силa мотиву визнaчaється 
мірою aктуaльності тієї чи іншої потреби для 
прaцівникa. Чим більшa потребa в певному виді блaг, 
тим сильніше бaжaння її зaдовольнити, тим aктивніше 
діє людинa.

велике знaчення для формувaння мотивів прaці 
мaє оцінкa ймовірності досягнення цілей. Якщо для 
зaдоволення цілей не потрібно великих зусиль, aбо, 
нaвпaки, потрібно приклaсти нaдто великі зусилля, то 
мотив прaці мaйже не формується.

І в одному, і в другому випaдкaх мотив до прaці 
формується тільки тоді, коли трудовa діяльність є 
мaйже єдиною, aбо основною умовою зaдоволення 
дaної потреби.

Реaлії ринкових перетворень в Укрaїні, пов’язaні 
з глибокими деформaціями в оплaті прaці і доходaх, 
поширенням зубожіння нaвіть серед прaцюючих, 
порушенням трудових прaв, суперечaть прогресивним 
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світовим тенденціям, досягненню цілей людського 
розвитку, доводять недосконaлість існуючого теоретико-
методологічного обґрунтувaння процесів формувaння 
мотивaції прaці. Методологія стaновлення соціaльно-
економічної мотивaції конкурентоспроможності у 
сфері прaці Укрaїни мaє врaховувaти особливості 
трaнсформaційного періоду, специфіку нaціонaльного 
трудового ментaлітету, об’єктивні світові тенденції 
інновaційного розвитку, ґрунтувaтися нa оцінці 
пaрaметрів конкурентоспроможності прaці, системній 
бaгaторівневій оцінці ефективності соціaльно-
економічної мотивaції тa комплексному регулювaнні 
поведінки соціaльних пaртнерів у сфері прaці.
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значна кількість проблему забезпеченні 
життєдіяльності територіальних громад, нестабільність 
сучасного економічного і соціального середовища, 
а також суттєве підвищення протягом останніх 
років ролі м’яких факторів у суспільному розвитку 
свідчать про неефективність існуючих традиційних 
моделей і підходів щодо забезпечення функціонування 
територіальних громад, у тому числі і сільських. 
вирішити ряд проблем функціонування територіальних 
громад в сільській місцевості, органів місцевого 
самоврядування можна на основі інформаційно-
інноваційного підходу, що дозволить підвищити якість 
місцевого управління, застосувати інноваційні методи 
управління в непростих ситуаціях. 

основним проблемним питанням діяльності 
місцевого самоврядування є вирішання завдань 
щодо формування місцевих бюджетів, належного 
фінансування органів самоврядування, комунальних 
організацій і підприємств, інших аспектів 
адміністративної, організаційної, господарської 
діяльності цих суб’єктів. 

Місцеве самоврядування здійснюється 
територіальною громадою села в порядку, встановленому 
законом. органи та посадові особи місцевого 
самоврядування є підзвітними, підконтрольними і 
відповідальними перед територіальною громадою. 
вони періодично інформують населення села про 
виконання програм соціально-економічного та 
культурного розвитку, бюджету села, з інших питань 
місцевого значення, звітуються перед територіальною 
громадою про свою діяльність. в даний час відбувається 
процес інформатизації і це надає нові можливості для 

підвищення ефективності виконання всіх функцій 
інформаційних систем [2,с.24].

Інформаційна система органів самоврядування на 
селі є підсистемою системи органів самоврядування 
у державі і головними її завданнями є інформаційна 
підтримка виконання тих цілей, що стоять перед 
органами самоврядування. Формування завдань 
інформаційних систем органів самоврядування на 
селі в робочому режимі, на сьогоднішньому етапі, 
перебуває під впливом цілого комплексу суттєвих 
факторів, що впливають на пошук шляхів оптимізації 
функціонування інформаційних систем і на пошук 
концептуальних засад їхнього розвитку. відповідно, 
завданнями інформаційної системи є оптимізація 
значної частини функцій інформаційних систем щодо 
збору, обробки, зберіганню, наданню інформації. 
Сьогодні становлення інформаційної системи 
відбувається на фоні пошуку державою шляхів 
розбудови інформаційного суспільства і активних 
концептуальних пошуків світового співтовариства 
побудови глобального інформаційного простору.

завданнями інформаційної системи в робочому 
режимі функціонування є забезпечення головних 
цілей місцевого самоврядування щодо ефективного 
соціально-економічного розвитку села та людського 
розвиту громади з одночасним забезпеченням 
підтримки тих тенденцій. враховуючи складну 
структуру системи місцевого самоврядування в 
робочому режимі функціонування і, відповідно складну 
інформаційну структуру, доцільно розглянути її, як 
сукупність підсистем, що мають свої головні завдання і 
відповідні системи підзавдань.
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головними завданнями інформаційної системи 

місцевого самоврядування на селі в робочому режимі 
функціонування на сьогоднішньому етапі, є:

 - забезпечення представницької та управлінської 
діяльності сільської, селищної ради;

 - забезпечення управлінської діяльності голови та 
виконавчих органів місцевого самоврядування;

 - забезпечення інформаційної взаємодії влади та 
громади;

 - забезпечення інформатизації органів місцевого 
самоврядування[1,с.57].

Систематизація інформації дає можливість 
оптимізувати інформаційні потоки між суб'єктами і 
об'єктами інформування. особливо важливим, завдання 
оптимізації інформації є в управлінських системах, 
де інформація виступає сполучною ланкою між 
об'єктом і суб'єктом управління, характеризуючи стан 
об'єкта управління в статиці і динаміці, забезпечуючи 
підготовку керуючого впливу у вигляді управлінського 
рішення та сприяючи отриманню ефективного 
результату його реалізації. Члени територіальної 
громади мають право на одержання достовірної, 
об’єктивної і повної інформації щодо роботи органів і 
посадових осіб місцевого самоврядування.

оприлюднення рішень органів місцевого 
самоврядування відбувається шляхом їх опублікування 
у місцевих засобах масової інформації, через Інтернет 
та інші електронні засоби масової комунікації. Рішення 
органів місцевого самоврядування обов’язково 
вивішується на дошці оголошень[3, с.115].

отже, інформаційна система місцевого 
самоврядування задля забезпечення ефективності свого 
функціонування та задля підтримки виконання завдань 
системи місцевого самоврядування територіальних 
громад, повинна забезпечувати належний рівень 
всіх параметрів якості для всіх видів інформації і 
інформаційних ресурсів. І надзвичайно важливим 
завданням для забезпечення принципів народовладдя 
та гласності, розвитку інформаційного суспільства 
є забезпечення ефективної інформаційної взаємодії 
влади та громади.
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Постановка проблеми. в умовах ринкового 
середовища за для підвищення ефективності 
функціонування підприємства, можуть створюватися 
різні структурні об’єднання. останнім часом, нажаль, 
роль кооперативів змінилися, проте створення 
сільськогосподарських кооперативів дасть змогу 
сприяти вирішенню більшості проблем, які існують в 
Україні. Так, розвиток кооперативного руху приведе 
до збільшення кількості робочих місць, обсягів 
виробництва продукції, яка знаходитиме свого 
споживача на ринку. 

Мета статті – дослідження особливостей створення 
та проблеми розвитку сільськогосподарського 
обслуговуючого кооперативу в Україні.

виклад основних результатів дослідження. завдяки 
кооперативу сільськогосподарські товаровиробники 
можуть покращити своє становище на ринку, отримати 
прямий доступ до споживачів або виробників або 
посилити свою ринкову владу, що дозволить їм 

відстоювати свої інтереси у комерційних фірм та 
переробних підприємств.

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив 
являє собою підприємство, яке створюється для 
обслуговування переважно членів кооперативу на 
засадах взаємодопомоги та економічної співпраці. 
основною метою його створення є обслуговування 
сільськогосподарського та іншого виробництва своїми 
членами, надання комплексу послуг, пов’язаних з 
виробництвом, переробкою, збутом продукції. залежно 
від виду діяльності обслуговуючий кооператив 
може бути переробним, заготівельно-збутовим, 
постачальницьким, сервісним, тваринницьким, 
садівничим, городницьким, кооперативом з 
ремонту і спільного використання транспорту, 
сільськогосподарської, меліоративної техніки, 
кооператив спільної хімізації сільськогосподарського 
виробництва, зберігання сільськогосподарської 
техніки, мінеральних добрив тощо. На відміну від 
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виробничих кооперативів обслуговуючі кооперативи 
не ставлять за мету своєї діяльності отримання 
прибутку. їх специфіка полягає в тому, що члени 
таких кооперативів є водночас клієнтами і власниками 
(членами), оскільки кооператив обслуговує його ж 
власників. Участь членів у господарській діяльності 
обслуговуючого кооперативу обов’язкова. основні 
засади функціонування сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів приведені на рис.1

Рис. 1. Функціонування сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів

обслуговуюча кооперація об'єднує 
товаровиробників у їх ринковій діяльності на основі 
добровільного залучення до процесів вертикальної 
інтеграції на засадах взаємодопомоги та економічного 
співробітництва. вона покликана надати їм можливість 
отримувати прибутки не тільки безпосередньо 
від сільськогосподарського виробництва, але 
й від подальших стадій руху виробленої ними 
продукції, брати участь у великомасштабному 
бізнесі, використовувати професійних управлінців, 
розподіляти ризик, контролювати канали збуту своєї 
продукції і матеріально-технічного постачання, 
впливати на ціни шляхом формування великих партій 
продукції і застосування сучасних маркетингових 
методів та технологій, бути рівноправними партнерами 
у конкурентному ринковому середовищі [2,с. 87].

відзначимо, що основним завданням 
сільськогосподарської дорадчої служби є якісно 
підвищити рівень знань і навичок прибуткового 
ведення аграрного господарства в умовах ринкової 
економіки, зокрема проведення семінарів, виставок, 
тренінгів тощо.

Крім того, важливим елементом може бути залучення 
кредитної спілки, як неприбуткової організації, 
заснована фізичними особами, професійними 
спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах 
з метою задоволення потреб її членів у взаємному 
кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок 
об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. 
Співробітництво з кредитною спілкою дозволяє 
кооперативу отримувати кредити на обладнання, та 
фінансування проектів [1, с. 173 ].

варто також відзначити проблеми створення 
та розвитку сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів:
1. відсутність ініціативи та бажання у вітчизняних 

товаровиробників.
2. Страх та невміння об’єднуватися для спільного 

вирішення проблем.
3. відсутність спеціальної освіти та знань у 

керівників існуючих кооперативів.
4. відсутність спеціальної освіти та знань у 

керівників існуючих кооперативів
2. Корупція і як наслідок відсутність належної 

фінансової підтримки з боку держави
3. Жорстка конкуренція з боку перекупників та 

переробників сільгосппродукції [3, с. 155].
 Для покращення ситуації необхідно:
• Проведення широкомасштабної 

роз’яснювальної роботи з залученням органів влади, 
спеціалістів.

• видавництво та розповсюдження рекламної 
продукцію присвяченої успішним кооперативам.

• Комплексний та системний підхід до створення 
кооперативів.

• організація постійно діючих курсів підготовки 
та перепідготовки керівників кооперативів, реальний 
супровід на всіх етапах створення та роботи.

• Створення та реалізація державної програми 
«самозайнятість жителів сіл та селищ» де одним із 
напрямків є створення кооперативів.

• Державне втручання в ринок 
сільськогосподарської продукції

• організація постійно діючих курсів підготовки 
та перепідготовки керівників кооперативів, реальний 
супровід на всіх етапах створення та роботи.

• залучення громадських організацій до 
контролю в конкурсах та тендерах, змінити схеми 
фінансування кооперативів.

• Створення Фонду підтримки кооперативів, 
який надавав би допомогу новоствореним кооперативам 
у отриманні кредитів, гарантії їх повернення, частковій 
сплаті платежів.

• Надання пріоритету для кооперативів на 
держзамовлення.

• Створення та розвиток «шефського зв’язку» 
між профспілками та кооперативами.

• організація ярмарку продукції кооперативів, 
надання кооперативам на пільгових підставах 
приміщень в оренду для фірмових магазинів.

• заборонити неконтрольовану торгівлю 
сільськогоспо-дарською продукцією.

отже, створення сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів дасть змогу збільшити  
доходи  жителів країни; збільшити наявність 
робочих місць; покращення психологічного 
клімату в країні; забезпечення країни необхідними 
сільськогосподарськими матеріалами (насіння, 
добрива, техніка тощо); більш ефективна реалізація 
продукції.
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Постановка проблеми. глобалізація, яка стала 
однією з визначальних характеристик сучасної світової 
економіки, поставить перед урядами багатьох країн 
проблемні питання пошуку нових форм і методів 
адаптації національного економічного та політико-
правового середовища. Швидкі зміни факторів, які 
визначають конкурентоспроможність окремих фірм та 
цілих держав на світових ринках, динамічний розвиток 
глобальних відносин змушують уряди при формуванні 
умов економічного зростання і дедалі більш активно 
звертатися до проблем забезпечення національної 
конкурентоспроможності у глобальному масштабі.

важливим для підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняної економіки є 
перехід України на інноваційний розвиток. 

У той же час, якщо за даними комісії єС, частка 
підприємств, що здійснюють інноваційну діяльність, у 
середньому по єС становить 51%, а найвищий рівень 
інноваційної активності в промисловості досягнуто в 
Ірландії (72%), Німеччини (68%), то частка підприємств, 
які займалися інноваціями в Україні становить 17%.

залежність України від імпорту, надмірні 
масштаби якого обумовлюють вимивання в теперішній 
час з економіки країни величезних коштів в інтересах 
інвестування країн - імпортерів своєї продукції в 
Україну, унеможливлюють створення нових робочих 
місць, необхідних для забезпечення повної зайнятості 
робочої сили, та сприяння інноваційному розвитку 
секторів економіки України. однак становлення 
країни, як високотехнологічної конкурентоспроможної 
держави, неможливе без впровадження новітніх 
технологій.

       Постановка завдання. Метою дослідження є 
обґрунтування необхідності формування стратегічних 
напрямів інноваційного розвитку економіки та 
виявлення проблем, що виникають у ході вирішення 
цього завдання.

головна мета інноваційного типу розвитку полягає 
в отриманні максимального економічного ефекту 
від кожної одиниці впровадженого і перетвореного 
на товар винаходу та ідеї. Можна стверджувати, 
що в даний час в Україні державної інноваційної 
політики не існує. Разом з тим інтелект і знання є 

одним з головних резервів країни, причому єдиним 
відновлюваним ресурсом. Для його застосування у 
країни є головне - це освічені кадри та наука, але, на 
жаль, вони практично не використовуються, тому що 
немає внутрішнього попиту на інтелект і нове знання, 
немає інфраструктури, яка цей попит забезпечить. 

 У посткризовій економічній ситуації стан 
зовнішньоторговельного балансу української 
економіки лише погіршується, що підкреслює 
стратегічну безперспективність теперішнього місця 
України. основна стратегія тих, хто контролюють 
ключові сектори української економіки, – збільшити 
свої прибутки, ігноруючи загальну деградацію 
національного господарського комплексу, зростаюче 
технологічне відставання, кризові процеси у науці та 
освіті.

Стан інноваційної діяльності в Україні більшістю 
науковців визначається як кризовий і такий, що не 
відповідає сучасному рівню інноваційних процесів 
у промислово-розвинених країнах та потребам 
інноваційного розвитку. Стабільне скорочення реальних 
обсягів фінансування науково-технічного комплексу 
та відсутність дієвої державної науково- технічної 
політики не дають підстав для висновку про наявність 
реального підґрунтя для переходу до інноваційної 
моделі розвитку.Реформування науково-технічного 
комплексу побудовано за принципами частих змін цілей 
та завдань, без урахування загальновідомих факторів 
функціонування та розвитку науково-технічного 
потенціалу: активної та передбачуваної державної 
підтримки, формування попиту на наукові досягнення 
з боку реального сектора економіки, тощо.

Нормативно-правова база регулювання 
інноваційної діяльності в Україні є фрагментарною, 
суперечливою і тому недосконалою. виконання 
прийнятих законів в інноваційній сфері є 
незадовільним. однак є визначеними підходи і 
кількісні орієнтири щодо здійснення структурних змін 
в Стратегії розвитку України на період до 2020 року, 
де основною метою є підвищення впливу інновацій 
на економічне зростання України. все це свідчить, 
що структура і принципи управління інноваційним 
розвитком в Україні потребують докорінних змін. Ці 
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зміни повинні бути спрямовані на вирішення основних 
проблем інноваційного розвитку економіки.

за останні роки не було реалізовано заходів у 
рамках інноваційної політики щодо поліпшення бізнес-
середовища, стимулювання компаній до інновацій, 
розвитку різних інструментів підтримки технологічної 
модернізації, однак за наявності окремих поліпшень 
зберігається фрагментарність і нестійкість загального 
прогресу в даній сфері. До ключових проблем у 
формуванні й реалізації державної інноваційної 
політики в Україні належать такі 

− недостатня якість бізнес-середовища, збереження 
нерозвиненості умов для справедливої конкуренції на 
ринках, а також за одержання державної підтримки;

− збереження значних бар’єрів для поширення в 
економіці нових технологій, обумовлених відсутністю 
державної технологічної політики й неефективним 
галузевим регулюванням, включаючи процедури 
сертифікації, митне і податкове адміністрування;

− недостатність зусиль регіональної й місцевої 
влади щодо поліпшення умов для інноваційної 
діяльності;

− взаємодія бізнесу й держави у формуванні й 
реалізації інноваційної політики поки що не має 
регулярного характеру, не забезпечує збалансованого 
вираження інтересів різних інноваційно-активних 
підприємств, особливо в нових секторах, що 
формуються;

− недостатня ефективність інструментів 
державної підтримки інновацій: обмежена гнучкість, 
нерозвиненість механізмів розподілу ризиків між 
державою й бізнесом, слабка орієнтованість на 
стимулювання зв’язків між різними учасниками 
інноваційних процесів на формування й розвиток 
науково-виробничих та технологічних партнерств.

висновки: Таким чином, можна стверджувати, що 
економіка України входить до стадії стагнації. в той 
час як традиційні чинники економічного зростання, 
які спиралися переважно на мобілізацію ресурсів, 
нагромаджених за тривалий період економічного спаду, 
практично вичерпано, належних зрушень в структурі 
економічної системи, які перевели б національну 
економіку в режим зростання, яке ґрунтується на 
інноваційному творенні нових ресурсів, поки що 
не відбулося. враховуючи це, нагальною постає 
проблема модернізації української економіки з метою 
підвищення технологічного рівня експорту та якісних 
характеристик вітчизняної продукції, якапостачається 
на внутрішній ринок, що необхідно для забезпечення 
конкуренції з імпортованими товарами не тільки за 
ціновими, але й за якісними характеристиками. 

Україна сьогодні має історичний шанс рефрейминга 
економіки та шляхів розвитку. Незважаючи на політичну 
ситуацію і значне відволікання на неї практично всіх 
видів ресурсів, суть рефрейминга полягає в тому, щоб 
вирішуючи поточні завдання, стратегічно не слідувати 
послідовному виробничо - інвестиційному розвитку 
економіки, характерному для 5-го Кондратьєвського 

циклу, а вибудовувати організаційну, виробничу, 
фінансову та соціально - економічну структуру 
національної інноваційної системи, яка дозволила б 
здійснити перехід на початок підготовки до освоєння 
перших поколінь шостого укладу, який визначатиме 
конкурентоспроможність товарів і послуг на світових 
ринках в 20-40-ті роки XXI ст.

Саме на виконання цього стратегічного завдання 
має бути спрямована інноваційна політика України.

Перехід до дієвої державної політики інноваційного 
розвитку України є одним із першочергових завдань 
державного управління. Стратегія втілення цієї 
політики має здійснюватися на системній і послідовній 
основі. всі учасники інноваційного процесу мають 
бути зацікавлені в поєднанні їх інтересів і зусиль у 
створенні і застосуванні нових знань та технологій 
з метою виходу на внутрішній і зовнішні ринки з 
високотехнологічною продукцією. У реалізації цієї 
взаємодії і створенні таким чином економіки, заснованої 
на знаннях, роль державної влади є стрижневою. 
Тому для забезпечення ефективного інноваційного 
розвитку економіки доцільно створити фонд 
сприяння формуванню малих підприємств у науково-
інноваційній сфері; запровадити мінімальні орендні 
ставки для малих інноваційних фірм; встановити квоти 
для малих інноваційних підприємств при формуванні 
держзамовлень на інноваційну продукцію; створити 
керовану інноваційну модель розвитку країни шляхом 
затвердження національних пріоритетів, на основі 
яких необхідно започаткувати стратегічні програми 
розвитку, які об’єднають власні наукові розробки, 
власний кадровий супровід, вітчизняний виробничий 
сектор і бізнес. Ці програми мають ґрунтуватися 
на ресурсному і трудовому потенціалах України та 
забезпечити сталий, високотехнологічний розвиток 
економіки країни.
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ІННоваЦІйНа ПРаЦЯ вЧиТЕлІв загалЬНооСвІТНІХ НавЧалЬНиХ заКлаДІв в 
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Рух країн світу до економіки знань потребує 
забезпечення високої якості людського капіталу, 
розвинених здібностей населення до засвоєння нових 
знань, швидкої адаптації до змін, досягнень науково-
технічного прогресу, інтелектуалізації трудової 
діяльності. вагома роль у формуванні якісних базових 
знань населення відводиться вчителям загальноосвітньої 
школи, їх праці, що набуває інноваційного змісту. 
завдяки такій праці вчителя школярі отримують 
новітні знання, починають опановувати інформаційні 
технології, розвивають творчі здібності, залучаються 
до цінностей постіндустріального суспільства, зокрема 
налаштованості навчатися упродовж життя. Світова 
теорія і практика доводить, що інноваційна праця 
вчителів стає результативною лише за умов ефективної 
державної політики у сфері освіти, модернізації закладів 
освіти відповідно до вимог сьогодення, соціально-
економічної підтримки вчителів, забезпечення гідного 
стимулювання їхньої праці, заохочення впроваджень 
інновацій у навчальному та виховному процесі. 

в Україні, на відміну від загальносвітових 
тенденцій, інноваційна праця вчителів загальноосвітніх 
навчальних закладів поки не стала визначальним 
чинником підвищення якості освіти. Спроби 
реформування та модернізації системи освіти в Україні 
не дають відчутних результатів для підвищення 
доступності якісних освітніх послуг для населення. 
Престижність праці вчителя поступово втрачається на 
тлі слабкої соціальної захищеності освітян, застарілих 
та неефективних методів стимулювання їхньої праці. 
Як наслідок, послаблюється роль вчителів у формуванні 
ціннісних орієнтирів, інтересів та світогляду майбутніх 
громадян держави, погіршується якість знань 
випускників загальноосвітніх навчальних закладів. На 
етапі модернізації освіти назріла потреба наукового 
осмислення протиріч у стимулюванні інноваційної 
праці вчителів та пошуку шляхів їх подолання. 
Торкаючись модернізації освіти та її ролі в суспільстві, 
слід також відмітити потребу трансформації ролі освіти 
у додатковий засіб захисту від ризиків коливань попиту 
на ринку праці: найбільш освічена людина завжди 
більш мобільна і здатна до перенавчання, отримання 
нової професії. визначення освіти як «процесу і 
результату засвоєння систематизованих знань, умінь 
і навичок» набуває нового звучання, визнаючись 
«необхідною умовою підготовки людини до життя 
і праці» [1, с.907]. зміни в парадигмі системи освіти 
торкаються кожного суб’єкта освітньої діяльності, 
передусім змісту праці вчителя. вчитель надає 
знання, прагнучи застосовувати інноваційні підходи, і 
одночасно реалізує свою педагогічну місію, формуючи 
в учнів набір якостей, необхідних для подальшого 

розвитку сукупності професійних навичок, вмінь, 
компетенцій, становлення конкурентоспроможності 
працівника, громадянина своєї країни.

водночас, незважаючи на значні теоретичні 
напрацювання в цьому напрямі, стимулювання 
інноваційної праці вчителів загальноосвітніх 
навчальних закладів все ще залишається недостатньо 
вивченою проблемою. Потребують вивчення 
особливості інноваційної праці вчителів, напрями 
вдосконалення її стимулювання на тлі модернізації 
освіти. за умов трансформацій освітнього простору 
України вчитель зумовлений працювати, адаптуючись 
до змін, що стосуються педагогічних позицій, 
технологій навчання, джерел інформації, змісту 
та форм навчання [2]. Професія вчителя – одна з 
небагатьох, у якій фактичний робочий час невпинно 
зростає, перевищуючи встановлені на законодавчому 
рівні норми, що стосуються витрати часу на перевірку 
зошитів, роботу з документацією, підготовку до 
уроку, виховну роботу, роботу з батьками, роботу за 
комп’ютером, відвідування педагогічних рад тощо 
[4, c. 405]. одна із важливих особливостей праці 
вчителів – це її творчий характер та багатогранність, 
а це потребує зайнятості в бібліотеці, саморозвитку, 
володіння інформаційними технологіями, написання 
звітів, ведення класних журналів (написання теми 
уроку, виставлення балів успішності учнів, прорахунок 
середнього балу, рейтингових оцінок), перевірку умов 
життя дітей, підготовку наочних матеріалів, оформлення 
тематичних стендів, класних кімнат, проведення зборів 
батьків, творчих заходів, профорієнтації, трудового 
виховання тощо. за Концепцією, напрямками 
професійної діяльності вчителя охоплено досить 
широкий для можливостей реалізації діапазон – 
«від просвітництва до здійснення життєтворчої та 
культуротворчої місії; від авторитарної до особистістно 
зорієнтованої педагогіки співробітництва» [2]. У цілому 
професійна зайнятість (праця) вчителя пов’язана не 
лише з пристосуванням, надбанням та застосуванням 
набутих знань, навичок, компетенцій, але й 
удосконаленням складових професійного потенціалу 
вчителя – розвитком інноваційних, інтелектуальних, 
естетичних та духовних якостей, задоволенням потреб 
в творчості, духовному та моральному розвитку [6].

готовність вчителів до постійного зростання 
творчої складової їх праці, генерування педагогічних 
інновацій визначаються сприятливістю закладів освіти, 
органів управління освітою та суспільством до самих 
інновацій. Необхідність збільшення інноваційної 
частки праці вчителів продиктована інноваційними 
змінами в суспільстві, необхідності підвищенням 
конкурентоспроможності реалізації учнів на ринку 
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У формування міцної позиції країни на світовому 
ринку важливе значення відіграє її залучення в систему 
міжнародних економічних відносин, одним із напрямків 
якої є експорт товарів та послуг. Це забезпечує не лише 
раціональне використання виробничих потужностей 
національних підприємств, а й утворення валютних 
запасів для задоволення імпортних потреб. При цьому 
операції з експорту сприяють формуванню доходів 
держави та підприємств, а також підвищенню добробуту 
населення. в умовах розширення глобалізаційних 
процесів здійснення експортних операцій стає вагомою 
передумовою розширення ринків збуту, збільшення 
обсягів виробництва та підвищення якості продукції. 
Тому дослідження особливостей організації операцій 
з експорту є досить актуальною проблемою, оскільки 
в таких умовах система управління вітчизняних 
підприємств повинна спрямовувати зусилля на 
підвищення рівня їх конкурентоспроможності.

в українському законодавстві експорт визначається, 
як продаж товарів українськими суб'єктами 
зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам 
господарської діяльності (у тому числі з оплатою в 
негрошовій формі) з вивезенням або без вивезення 
цих товарів через митний кордон України, включаючи 
реекспорт товарів [1]. Для підприємства, що планує 
здійснювати експорт, важливим є забезпечення 
успішного виходу на зовнішній ринок, який, зазвичай, 
уже заповнений запропонованими товарами і 
послугами. Тому основним завданням в організації 
операцій з експорту є об’єднання виробничих і 
зовнішньоекономічних видів діяльність в єдину, 
органічну, ефективно функціонуючу систему. 

Для ефективної організації операцій з експорту, 
перш за все, необхідно вирішити питання про метод 
експорту. У світовій практиці їх виділяють два: прямий 
 здійснення операції безпосередньо між виробником і 

споживачем через власну зовнішньоторговельну фірму 
або відділ зовнішньоекономічних зв’язків; непрямий 
метод  вихід на зовнішній ринок за допомогою 
посередників [3]. 

Щодо механізму організації операцій з експорту 
на підприємстві, варто зазначити, що при незначному 
обсязі зовнішньоторговельних операцій для їх 
здійснення підприємство використовує торговельний 
апарат, призначений для роботи на внутрішньому 
ринку. Якщо ж обсяги таких операцій збільшені, 
створюється спеціальний експортний відділ, який не 
входить до складу внутрішнього збутового апарату. 
з метою реалізації продукції усіх своїх підприємств 
великі фірми створюють центральний офіс у вигляді 
юридично самостійного акціонерного товариства або 
ж дочірньої експортної фірми. Дрібні та середні фірми 
можуть організовувати спільні збутові компанії у 
формі експортних асоціацій [2]. Якщо на підприємстві 
планується здійснювати поодинокі експортні операції 
з разовою або періодичною поставкою, то досить 
залучення до роботи одного фахівця-спеціаліста 
зЕД. великі підприємства створюють власний 
зовнішньоторговельний апарат за кордоном, який 
здійснює вивчення ринку, умов угод, смаків споживачів 
[2].

отже, організація операцій з експорту на 
підприємстві є досить складним процесом, що потребує 
від працівників кваліфікованості та знання інформації. 
Тому його удосконалення слід розпочати з правильного 
підбору персоналу, адже від його кваліфікації залежить 
правильна організація експортних операцій та розробки 
ефективної маркетингової політики. Також важливим 
є правильний вибір агентів з пошуку ринків збуту 
та пошук шляхів мінімізації витрат на організацію 
операцій з експорту та їх здійснення.
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Стрімкий розвиток інформаційного суспільства 
забезпечив перетворення послуг на самостійну складову 
світової торгівлі та зумовив деіндустріалізацію 
розвинених країн. Це зумовлює набуття низки переваг 
у ресурсній, науково-технічній, соціальній, екологічній, 
економічній та політичній сферах [1]. 

з розширенням сфери послуг у національних 
господарствах відбувається зростання її присутності і 
у світовій торгівлі. У зв’язку з переходом розвинених 
країн до постіндустріального типу розвитку сучасними 
особливостями торгівлі послугами є зростання попиту 
на нові види послуг, притягування іноземних інвестицій 
та зрушення у напрямі технологічно складних видів 
діяльності. відтак, відбувається підвищення ролі 
послуг у відтворенні економіки та концентрація зусиль 
корпорацій на тих видах послуг, які забезпечують 
найшвидшу віддачу, а саме фінансових, інформаційних 
та операціях з нерухомістю.

за методичним підходом євростату виділяють 
4 групи високотехнологічних послуг за критерієм 
наукомісткості:

- вищого рівня наукомісткості (послуги пошти і 
зв’язку; пов’язані з діяльністю у сфері інформатизації; 
пов’язані з дослідженнями та розробками); 

- наукомісткі ринкові послуги (послуги водного 
та авіаційного транспорту; пов’язані з організацією 
операцій з оренди нерухомості без обслуговуючого 
персоналу; послуги, що надаються переважно 
юридичним особам); 

- наукомісткі фінансові послуги (з фінансового 
посередництва, страхування, пов’язані з допоміжною 
діяльністю у цих сферах); 

- інші наукомісткі послуги (у сфері освіти, охорони 
здоров’я та соціальної допомоги, відпочинку і розваг, 
культури та спорту).

Для економічного розвитку України також 
характерним є зростання ролі сфери послуг, яка 
забезпечує до 60% ввП та 25% зовнішньоторговельного 
обороту. У зовнішньоторговельному обороті частка 
високотехнологічних послуг складає 8,4%, з яких 
5% припадає на експорт [5]. Це забезпечує внесок до 
ввП лише на рівні 0,3%. На світовому ринку Україна 
виступає нетто-експортером високотехнологічних 
послуг і має понад 1 млрд. дол. додатного сальдо 
торговельного балансу. 

У структурі експорту високотехнологічних послуг 

України переважають наукомісткі ринкові та вищого 
рівня наукомісткості послуги (у порядку спадання 
частки у експорті). Для імпорту на першому місці 
також знаходяться наукомісткі ринкові послуги, 
але на другому – наукомісткі фінансові. Найбільш 
динамічно після кризового періоду розвивається 
експорт високотехнологічних послуг вищого рівня 
наукомісткості, а в імпорті – інші наукомісткі послуги. 

важливою передумовою прискорення темпів 
розвитку експорту послуг України є наявність переваг 
та значного потенціалу у сфері ІТ індустрії. Експорт ІТ-
послуг перевищив експорт озброєння, оскільки майже 
25% ІТ-фахівців працюють на експорт. за останні 
10 років сектор показав десятикратне зростання, із 
позитивними показниками навіть під час всесвітньої 
фінансової кризи - на 30-40% щорічно. Передумовою 
бурхливого розвитку ІТ індустрії стала наявність 
значної кількості ІТ-фахівців, якісна фундаментальна 
технічна освіта. завдяки цьому Україна, за даними 
доповіді “Global IT IQ”,  вже нині посідає четверте 
місце в світі за кількістю сертифікованих ІТ-фахівців 
після СШа, Росії та Індії [2]. Доречно згадати, що 
певна частина вітчизняних спеціалістів іммігрують 
або працюють на компанії СШа, Канади, Німеччини 
та Південної Кореї, у першу чергу, через рівень оплати 
праці. Фонд WageIndicator порівняв доходи IT-фахівців 
різних країн у бігмаках. Якщо на вітчизняному ринку 
ІТ-спеціаліст отримує 1,2 бігмаки за годину (2,7 дол.), то 
в Росії – 2,3 (6,5 дол.), Німеччині – 3,8 (29,7 дол.), СШа 
– 5,0 (35,1 дол.), великій британії – 5,7 (27,4 дол.) [3]. 
відтак, розвитку ІТ індустрії в Україні варто сприяти 
першочергово, адже в інформаційній мережевій 
економіці джерелом нецінових конкурентних переваг 
постають люди як носії інтелектуального капіталу. 

Хоча нинішня структура ІТ-сектору України 
представлена виключно розробкою програмного 
забезпечення, наданням послуг доступу до Інтернет, 
Інтернет-рекламою, створенням Інтернет-сайтів та 
офшорним аутсорсингом ІТ-послуг, проте спеціалісти 
зазначають, що альтернативою інноваційному прориву 
України може стати форсований розвиток ІТ індустрії. 
На світовому ринку аутсорсингу ІТ послуг у 2014 
р. відомими є такі українські бренди, як Intetics, 
Luxoft, EPAM Systems, Miratech, SoftServe та Softengi. 
Ці компанії були визнані одними з найкращих за 
версією GlobalOutsourcing-100 [4], що дає можливість 
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прогнозувати подальше нарощення експорту 
високотехнологічних послуг України.

в умовах глобалізованого конкурентного 
середовища можна констатувати, що Україна 
володіє конкурентними перевагами у сфері 
високотехнологічних послуг та має перспективи 
закріпитись у міжнародному поділі праці у статусі 
постачальника таких послуг. Це забезпечить поступ усіх 
галузей національної економіки на основі вітчизняного 
інноваційного потенціалу, зростання продуктивності 
праці та посилення конкурентних позицій. 
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Перший серйозний крок на шляху прийняття 
нових правил регулювання міжнародних торгівельних 
відносин був зроблений одразу ж по закінченні Другої 
світової війни. Це призвело до прийняття в 1948 році 
генеральної угоди з тарифів і торгівлі (або гаТТ, як вона 
широко відома). її правила стосуються міжнародної 
торгівлі товарами.

На Уругвайському раунді торгівельних 
переговорів, який відбувся з 1986 по 1994 роки, 
правила гаТТ і додаткових угод були переглянуті і 
пристосовані до умов світової торгівлі, що змінилися. 
одним з досягнень раунду стало створення Світової 
організації торгівлі. гаТТ, під егідою якої проводились 
переговори, перестала бути окремою „організацією” і 
увійшла до СоТ. головними завданнями є лібералізація 
міжнародної торгівлі, забезпечення її справедливості та 
передбачуваності, сприяння економічному зростанню 
та піднесенню економічного добробуту людей [4].COT 
є організацією, під керівництвом якої: здійснюється 
нагляд за імплементацією генеральної угоди з тарифів 
і торгівлі та пов'язаних з нею угод, генеральної 
угоди з торгівлі послугами, Угоди з торговельних 
аспектів прав інтелектуальної власності; проводяться 
періодичні огляди торговельної політики країн-членів; 
відбувається врегулювання торговельних суперечок на 
основі правил, закладених у її правових нормах.

Найвищим керівним органом COT є Конференція 
Міністрів, яка скликається щонайменше раз на два роки 
на рівні, як правило, міністрів торгівлі чи іноземних 
справ країн—учасниць COT [1].

СоТ сприяє реалізації, застосуванню, 
функціонуванню та досягненню цілей цієї Угоди та 
багатосторонніх торговельних угод, є форумом для 
переговорів між її Членами щодо їх багатосторонніх 

торговельних відносин із питань, які регулюються 
угодами, включеними в Додатки до цієї Угоди. COT 
керує застосуванням Домовленості про правила та 
процедури врегулювання суперечок, співпрацює з 
Міжнародним валютним фондом та Міжнародним 
банком реконструкції та розвитку і його підрозділами 
з метою досягнення більшого єднання в проведенні 
глобальної економічної політики СоТ. Угода СоТ з 
торговельних аспектів прав інтелектуальної власності 
являє собою сукупність правил з торгівлі та інвестицій 
в ідеї та творчу діяльність, у яких встановлюється, як 
інтелектуальна власність має бути захищена в процесі 
здійснення торговельних операцій [6].

Угоди Світової організації торгівлі є міжнародними 
правовими документами, що детально регламентують 
усі можливі процеси та дії стосовно предмета кожної 
конкретної угоди.

Перехідний до ринкової системи процес 
протікає в умовах більш широкого і масштабного 
загальносвітового трансформаційного процесу – 
в напрямку створення глобальної економіки, яка 
базується на новітніх інформаційних технологіях та 
всеосяжній транснаціоналізації процесів виробництва 
й обміну.

СоТ є потужною і впливовою міжнародною 
структурою, здатною виконувати функції міжнародного 
економічного регулювання. Членство у СоТ стало на 
сьогодні практично обов'язковою умовою для будь-якої 
країни, що прагне інтегруватися у світове господарство.

організація формує міжнародні правила, яких 
країни-члени повинні дотримуватися при здійсненні 
торговельних відносин, а також забезпечує умови для 
проведення багатосторонніх переговорів, направлених 
на глобальну лібералізацію торгівлі. СоТ являє собою 
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Секція 1. Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи
організаційно-правову основу системи міжнародної 
торгівлі.

На даний момент членами СоТ є 160 країн світу, 
23 країни ведуть переговори щодо вступу до СоТ. 
Членство у СоТ передбачає обов’язкову участь у всіх 
багатосторонніх угодах, крім декількох з обмеженим 
колом учасників.
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важливість правильного формування 
зовнішньоекономічної політики підприємства є 
безумовною з огляду на ефективне функціонування 
вітчизняних підприємств на ринках інших країн 
та невід`ємно частиною державної політики. Для 
розкриття сутності зовнішньоекономічної політики 
доцільно розглянути підходи різних авторів до 
визначення цього поняття (табл. 1).

Таблиця 1
Підходи до визначення поняття «зовнішньоекономічна 

політика»

отже, зовнішньоекономічна політика підприємства 
– це сукупність дій та заходів підприємства, які 
спрямовані на ефективне проникнення товарів, що 
виробляються на зовнішній ринок (ринки інших країн) 
із виростанням зовнішніх факторів для реалізації, для 
задоволення основної мети підприємства. 

Процес формування зовнішньоекономічної 
політики включає такі етапи:

1. Повний аналіз стану та розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 
визначення його головних цілей та напрямків дії.

2. аналіз тенденцій та можливих змін у 
кон'юнктурі зовнішнього ринку.

3. аналіз та прогнозування розвитку світової 

економіки, світового ринку.
4. безпосередня розробка політики підприємства 

з урахування усіх попередніх аналізів та визначень.
зовнішньоекономічна політика підприємства 

базується на основних, глобальних стратегіях 
підприємства, які, звісно, мають безпосередній вплив 
на її спрямування. Стратегічні завдання підприємства-
суб’єкта зЕД можуть різнитись в залежності від 
функціональної діяльності: оперативна діяльність 
(покращення кількісних та якісних характеристик 
товару); фінансова діяльність (підтримання балансу, 
та досягнення максимізації прибутку власників та 
мінімізації ризиків від вкладених коштів); маркетингова 
діяльність (просування продукції, піар); управління 
персоналом (забезпечення умов для ефективної роботи 
працівників, мотивування, та навчання) [1].

Таким чином, основу формування 
зовнішньоекономічної політики визначає стратегічна 
спрямованість підприємства. враховуючи викладене, 
можна відзначити, що зовнішньоекономічна політика є 
основним елементом зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства і має забезпечити реалізацію економічних 
інтересів підприємства на основі національного 
законодавства, міжнародних норм та традицій.
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Підприємства різних галузей в умовах глобалізації 
світової економіки, пов'язаної з взаємопроникненням 
технологій та капіталів, застосовують стратегію 
диверсифікації власної господарсько-фінансової 
діяльності. Ефективність її здійснення безпосередньо 
залежить від своєчасної орієнтації на види товарів, робіт, 
послуг, які мають попит та є конкурентоспроможними.

Диверсифікація за своєю сутністю переважає 
просте розширення поля діяльності підприємства. 
Якщо спеціалізація має в своїй основі використання 
незмінного набору компетенцій, то диверсифікація 
відбувається за умови впровадження нового набору 
компетенцій, який виникає внаслідок проникнення 
підприємства в нові конкурентні сфери і є необхідною 
передумовою для такого проникнення. Диверсифікація 
може проявлятись через подальший розвиток певного 
напрямку діяльності або через його заміщення новим 
напрямком, або через розширення набору напрямків 
діяльності підприємства [1, с. 416]. 

Стратегія диверсифікації передбачає освоєння 
виробництва нових товарів (послуг), товарних ринків, 
що включає не просто різноманіття товарних груп, але 
й розповсюдження підприємницької діяльності на нові 
та не пов’язані з основними видами діяльності фірми 
області. Таким чином, стратегія диверсифікації - це 
система заходів, що використовується для того, щоб 
підприємство не стало занадто залежним від одного 
стратегічного господарюючого підрозділу чи однієї 
асортиментної групи. займатися диверсифікацією 
підприємства змушує ряд причин, серед яких: 
прагнення зменшити або розподілити ризик; прагнення 
піти з ринків, що стагнують; отримання фінансових 
вигод від роботи в нових областях. Стагнуючий ринок і 
прагнення освоїти нові області діяльності є головними 
причинами диверсифікації українських підприємств  
[3, с. 69]. 

У сучасних умовах господарювання диверсифікація 
охоплює всі галузі економіки, незалежно від стану їх 
розвитку.

основними напрямками диверсифікації є [5, с.151]:
а) стратегія концентрованої диверсифікації, 

яка базується на пошуку і використанні додаткових 
можливостей виробництва нових продуктів, що 

укладені в існуючому бізнесі; існуюче виробництво 
залишається в центрі бізнесу, а нове виникає виходячи 
з тих можливостей, що укладені в освоєному ринку, 
використаній технології або ж інших сильних сторонах 
функціонування фірми;

б) стратегія горизонтальної диверсифікації, що 
припускає пошук можливостей росту на існуючому 
ринку за рахунок нової продукції, що вимагає нової 
технології, відмінної від використаної. за даної 
стратегії фірма повинна орієнтуватися на виробництво 
таких технологічно не пов’язаних продуктах, які б 
використовували вже наявні можливості фірми;

в) стратегія конгломеративної диверсифікації, 
що передбачає розвиток за рахунок виробництва 
технологічно не пов’язаних товарів, що реалізуються на 
нових ринках. Це одна з найскладніших для реалізації 
стратегій розвитку, адже часто передбачає придбання 
чи об’єднання підприємств для роботи на незнайомому 
ринку.

До основних факторів, що зумовлюють вибір 
стратегії диверсифікації варто віднести [4, с. 138]:

- ринки для здійснюваного бізнесу виявляються в 
стані насичення або ж скорочення попиту на продукцію 
внаслідок того, що продукт перебуває в стадії занепаду;

- поточний бізнес дає фінансові потоки, що 
перевищують потреби, і можуть бути прибутково 
вкладені в інші сфери бізнесу;

- новий бізнес може викликати синергічний 
ефект, наприклад, за рахунок кращого використання 
устаткування, сировини тощо;

- антимонопольне регулювання не дозволяє 
подальшого розширення бізнесу в рамках даної галузі;

- може бути полегшений вихід на світові ринки;
- можуть бути залучені нові кваліфіковані 

службовці або ж краще використаний потенціал 
наявних менеджерів.

отже, диверсифікація стабілізує діяльність, 
робить підприємство менш вразли¬вим до 
кризових явищ. завдяки цьому диверсифіковані 
підприємства більш стійкі та конкурентоспроможні 
ніж вузькоспеціалізовані. вони мають можливість 
пе¬реливати капітал у найприбутковіші галузі. Тому, 
диверсифікація є важливим фактором підвищення 
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ефективності виробництва і конкурентоспроможності 
підприємства.
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Сучасна наука конкретизує різні процеси, не 
створюючи, проте, моделі розвитку суспільства. 
Наука ж покликана, не просто пояснити суть явищ, а 
сформувати модель розвитку суспільства, яке і утримує 
за свої кошти  науку.

Економіка знань виступає як інноваційна економіка, 
оскільки тільки знання може бути основою для 
формування потреби і втілення у життя нововведень[3].

Реалії сьогодення потребують реалізації нових 
форм та видів партнерства між бізнесом і вНз. Сьогодні 
більшість вНз задовольняють запит населення на 
формальне отримання освіти, а, не, потреби економіки 
і держави в фахівцях.

Для розв’язання спільних завдань розвитку 
сучасного середовища ефективної економічної 
діяльності в Україні потрібно побудувати партнерські 
мережі науки, освіти та бізнесу.

Як зазначив б. Жебровський: «бізнес, який хоче 
процвітати, повинен одружитися з освітою. І ця 
сім’я має працювати на користь держави». Потрібно 
відмовитися від звичок радянської економії, так само 
як і від звичок консервативної освіти. без певних 
«притирань» не обійтися. однак це має бути сучасна 
співпраця» [1].

Перший віце-президент НаПН України 
володимир луговий звертає увагу на те, що виші 
часто готують фахівців більш високого рівня, ніж це 
необхідно конкретному працедавцю, а також на погане 
інформування населення в області профорієнтації. в. 
луговий невдоволений якістю державних замовлень 
для вишів, які формуються під тиском погано 
поінформованого населення і тому не відображають 
реальних потреб бізнесу у фахівцях і їх кваліфікації. 
бізнес сьогодні, на його думку, не в змозі впливати 
на підготовку тих кадрів, які йому потрібні. луговий 
вважає, що сьогодні «не кваліфікація кадрів є драйвом у 
діяльності бізнесу, а щось інше»... Проте він упевнений, 
що «без мостів із бізнесом у вишів не буде успіху» [2].

Слід зазначити, що надзвичайно важливим 
чинником розвитку бізнесу, а отже, і всієї соціально-

економічної системи країни, є кадрове забезпечення 
цього бізнесу і його розвитку. Формує його система 
освіти, насамперед вища школа, яка в умовах сучасних 
реалій також має бути інноваційною. а що це означає? 
Це означає, що:

По-перше, сучасний вНз повинен бути 
«лакмусовим папірцем». він повинен гнучко реагувати 
на зміни суспільних потреб, зокрема й бізнесу, стосовно 
рівня, якості й характеру підготовки фахівців, а також і 
на освітні потреби самої особистості студента. 

По-друге, вищим навчальним закладам необхідно 
істотно підвищити рівень наукових досліджень і 
технологічних розробок, результати яких були б 
цікаві для бізнесу і водночас сприяли б формуванню 
інноваційного мислення студентів. На нашу думку, 
бізнес має робити інвестиції в освіту. Як цього 
можна досягти? виконання викладачами і студентами 
вищих начальних закладів наукових досліджень 
і технологічних розробок на замовлення бізнес-
середовища. 

По-третє, системі освіти необхідно широко залучати 
до викладацької діяльності як вчених, що створюють 
інноваційний продукт, так і бізнесменів, менеджерів 
та фахівців-практиків, які його впроваджують і 
використовують. 

Крім того, слід налагодити механізм співпраці 
бізнесу між вНз за підтримки Держадміністрації, 
коли викладачі за своїм профілем могли б проходити 
стажування в підрозділах підприємств для того, щоб 
теорія не була відірваною від практики. 

По-четверте, сучасний вНз має бути генератором 
суспільних цінностей.

По-п’яте, тільки у системі партнерства вищої 
школи з бізнес-структурами є можливість виправити 
її вкрай деформовану мету, коли замість якісної 
підготовки фахівців і сама освіта, й особливо значна 
частина студентства орієнтуються на диплом. 

Прискореному формуванню професійної і 
соціальної компетентності майбутніх фахівців 
сприятиме перенесення окремих форм навчально-
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виховного процесу в цехи, відділи та інші підрозділи 
підприємств, фірм та організацій, власне для яких і 
здійснюється підготовка.

На наше переконання, подібну систему критеріїв 
можна було б покласти в основу програм інноваційної 
діяльності і вітчизняних бізнес-структур. Для 
заохочення активності працівників доцільно впровадити 
премію за пропозиції, що відповідають цим критеріям, 
а якщо якась пропозиція впроваджується у практику 
діяльності компанії і приносить вагомий прибуток, 
винагорода авторові має складати певний відсоток 
від цього прибутку. Подібна система могла б діяти і 
стосовно результатів інноваційної діяльності партнерів 
фірми, тобто студентів і викладачів університетів, якщо 
оплата цієї діяльності не передбачається договірними 
відносинами. Тут маються на увазі результати власної 
ініціативи партнерів, що виходять за межі договірних 
обов'язків.

отже, партнерство бізнесу і вищих навчальних 
закладів є необхідною запорукою становлення 
економіки знань.
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Стратегія являє собою узагальнену модель дій, 
необхідних для досягнення поставлених цілей. Цілі – 
це ключові результати, до яких прагне підприємство 
у своїй діяльності. Ставлячи певні цілі, керівництво 
формулює ті головні орієнтири, на яких повинна 
бути сфокусована вся діяльність підприємства і його 
колективу. Невід’ємною складовою  стратегічного  
набору підприємства є є інноваційна стратегія 
-  комплекс дій задля забезпечення умов тривалого 
виживання і розвитку підприємства на ринку на основі 
створення та впровадження інновацій. 

Для вибору стратегії необхідно враховувати 
особливості кожного виду, які суттєво впливають 
на можливості і реальність їх здійснення. До 
основних видів стратегій інноваційного розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності відносять: 

− продуктову стратегію, що спрямована на 
визначення видів конкретної продукції і технологій, 
сфер та методів збуту, способу підвищення рівня 
конкурентоспроможності продукції;

− стратегію маркетингу, яка припускає гнучке 
пристосування діяльності фірми до ринкових умов, 
індивідуалізацію і підвищення якості продукції, 
обґрунтування нових секторів діяльності на конкретних 
ринках;

− стратегію капіталовкладень, яка припускає 
визначення рівня капіталовкладень на основі 
розрахунку масштабів випуску окремих видів продукції 
і діяльності фірми в цілому; визначення конкурентних 
позицій фірми;

− стратегію розширення, що передбачає 
здійснення цілей забезпечення стійких темпів розвитку 
і функціонування як фірми загалом, так і її філіалів та 
дочірніх компаній;

− стратегію поглинання, яка припускає 
придбання акцій інших компаній, котрі 
характеризуються швидким зростанням та науково-
технічними досягненнями, з метою підвищення 
ефективності фірми шляхом проникнення в нові галузі 
господарства і транснаціоналізацію капіталу;

− стратегію зарубіжного інвестування, що 
передбачає створення за кордоном власних виробничих 
підприємств – складальних і з розроблення сировинних 
ресурсів;

− стратегію орієнтації на розширення експортної 
діяльності, яка пов’язана з розробкою заходів, що 
забезпечують доцільність розвитку такої діяльності, 
яка дає змогу знизити до мінімуму передбачувані 
можливі ризики й оцінити вигоди;

− стратегію зовнішньоекономічної експансії, 
що припускає щодо всіх видів діяльності створення 
зарубіжного виробництва, експорт з інших країн 
товарів і послуг, зарубіжне ліцензування [1, с. 81-82].

використання переваг і особливостей зазначених 
видів стратегій можливе тільки за умови їх об’єднання в 
систему стратегічного управління діяльністю, яка буде 
спрямована на інноваційний розвиток підприємства.

вибір (розробка) інноваційної стратегії 
підприємства здійснюється на основі аналізу й оцінки 
відповідності внутрішніх можливостей розвитку 
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(потенціалу інноваційного розвитку) зовнішнім, 
що генеруються ринком (ринковим можливостям 
і загрозам) з урахуванням темпів розвитку НТП та 
спричинених цим змін внутрішнього і зовнішнього 
(макро- та мікро-) середовища [2, с. 55].

виходячи з вище зазначеного, інноваційна 
стратегія розвитку зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства повинна включати:

1. заходи з управління формуванням пакету 
продуктово-ринкових інноваційних пропозицій: 
аналіз і виявлення можливих напрямків розвитку, 
для реалізації яких є зовнішні та внутрішні умови, 
генерування інноваційних пропозицій у межах кожного 
з напрямків. 

2. заходи з управління продуктово-ринковим 
портфелем підприємства (товарною номенклатурою, 
товарними лініями, окремими товарними  одиницями): 
модифікація товарної номенклатури (знаття з 
виробництва існуючих товарних ліній і введення 
нових); модифікація товарних ліній (доповнення 
їх новими товарними одиницями – витягування, 
виведення безперспективних товарних одиниць); 
модифікація існуючих товарних одиниць.

3. орієнтовний план-графік виконання робіт 
з розробки, виготовлення та просування на ринку 
конкретних інновацій: послідовність робіт щодо 

створення і впровадження інновацій, зняття з 
виробництва існуючої продукції. 

4. визначення й обґрунтування джерел та 
механізмів інвестування, планування витрат за етапами 
робіт, оцінка ефективності, визначення порядку 
контролю і перегляду стратегії [1, с. 94].

Таким чином, використання системного підходу 
у сфері стратегічного управління інноваційним 
розвитком зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства дозволяє удосконалити систему 
прийняття стратегічних та тактичних рішень, 
оптимізувати використання обмежених внутрішніх 
резервів інноваційного розвитку підприємства щодо 
формування конкурентних переваг у довгостроковій 
перспективі.
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в умовах посилення процесів глобалізації та 
міжнародної конкуренції забезпечення високого рівня 
активності належить до числа головних державних 
пріоритетів внутрішньої політики країни. Швидкі зміни 
факторів, які визначають конкурентоспроможність 
окремих фірм та цілих держав на світових ринках, 
динамічний розвиток глобальних відносин змушують 
уряди при формуванні умов економічного зростання 
більш активно звертатися до проблем забезпечення 
національної конкурентоспроможності у глобальному 
масштабі.

важливим для підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняної  економіки є 
перехід України на інноваційний розвиток. головна 
мета його полягає в отриманні максимального 
економічного ефекту від кожної одиниці впровадженого 
і перетвореного на товар винаходу та ідеї. 

впровадження моделей інноваційного розвитку 
національної економіки України суттєво ускладнює 
існуюча структура ввП, оскільки головним джерелом 
валютних надходжень до державного бюджету 
залишаються гірничо-металургійний комплекс 
(32%), частково харчова та переробна галузі (25%), 
мінеральні продукти (10%), хімічна промисловість 

(8%). Незважаючи на це, власники цих виробництв до 
останнього часу фактично не здійснювали технологічну 
модернізацію промислових підприємств, оскільки 
й без цього мали певні конкурентні переваги на 
світових ринках за рахунок відносно дешевої робочої 
сили, сировини та енергоносіїв. основна стратегія 
тих, хто контролює ключові сектори української 
економіки, – збільшити свої прибутки, ігноруючи 
загальну деградацію національнї економіки, зростаюче 
технологічне відставання, кризові процеси у науці та 
освіті.

У розвинутих країнах світу показник приросту 
ввП за рахунок впрова-дження нових технологій 
становить 60–90%, тоді як в Україні він складає менше 
одного відсотка. Хоча Україна за кількістю науковців 
входить до першої десятки країн світу [4].

Таким чином, швидкість виходу України на етап 
інноваційного розвитку залежить, насамперед, від 
збереження потенціалу галузевих науково-дослідних, 
проектно-конструкторських установ, оскільки вони 
відіграють головну роль в процесі матеріалізації 
інновацій. з Державного бюджету України фінансується 
ряд науково-дослідних та дослідно-конструкторських 
робіт, пов’язаних з національною обороною та 
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безпекою, за космічною та Чорнобильською 
програмами, окремими завданнями та програмами 
агропромислового комплексу та промисловості. Проте 
витрати за цима напрямами за останні роки були значно 
менші, ніж за розділом “Фундаментальні дослідження 
та сприяння науково-технічному прогресу”, що 
суперечить потребам матеріалізації інновацій. 

за останні роки не було реалізовано заходів у 
рамках інноваційної політики щодо поліпшення бізнес-
середовища, стимулювання компаній до інновацій, 
розвитку різних інструментів підтримки технологічної 
модернізації, однак за наявності окремих поліпшень 
зберігається епізодичність і нестійкість загального 
прогресу в даній сфері. 

виділяють такі ключові проблеми у формуванні й 
реалізації державної інноваційної політики в Україні:

− недостатня якість бізнес-середовища, збереження 
нерозвиненості умов для справедливої конкуренції на 
ринках;

− перешкоди для поширення в економіці нових 
технологій; 

− відсутність державної технологічної політики 
й неефективне галузеве регулювання, включаючи 
процедури сертифікації, митне і податкове 
адміністрування;

− недостатність зусиль регіональної й місцевої 
влади щодо поліпшення умов для інноваційної 
діяльності;

− недостатня ефективність інструментів 
державної підтримки інновацій: обмежена гнучкість, 
нерозвиненість механізмів розподілу ризиків між 
державою й бізнесом, слабка орієнтованість на 
стимулювання зв’язків між різними учасниками 
інноваційних процесів на формування й розвиток 
науково-виробничих та технологічних партнерств.

Можна стверджувати, що економіка України 
входить до стадії стагнації. в той час як традиційні 

чинники економічного зростання, які спиралися 
переважно на мобілізацію ресурсів, нагромаджених 
за тривалий період економічного спаду, практично 
вичерпано. Належних зрушень в структурі економічної 
системи поки що не відбулося, вони могли б привести 
національну економіку в режим зростання, яке 
ґрунтується на інноваційному творенні нових ресурсів. 
Постає проблема модернізації української економіки 
з метою підвищення технологічного рівня експорту 
та якісних характеристик вітчизняної продукції, яка 
постачається на внутрішній ринок, що необхідно для 
забезпечення конкуренції з імпортованими товарами не 
тільки за ціновими, але й за якісними характеристиками. 
Саме на виконання цього стратегічного завдання 
має бути спрямована інноваційна політика України. 
Перехід до дієвої державної політики інноваційного 
розвитку України є одним із першочергових завдань 
державного управління. 
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рынка способен напрямую определить как состояние 
этого рынка в целом, так и благосостояние покупателей 
и продавцов, входящих в этот рынок. Понимая, что 
благосостояние экономики страны в целом способно 
стать в зависимость от уровня конкуренции на 
его внутренних рынках, изучение конкуренции – 
первостепенная задача государства. Создание же 
законодательства должно базироваться на опыте, 
прошедшем испытание временем – зарубежном опыте. 
Само же создание антимонопольного законодательства 
сопровождалось исследованием понятия, которое 
лежало в основании регулирующей политики 
государства. 

Развитие подходов к определению понятия 
«конкуренция» и эволюция точек зрения ученых на 
сущность указанного понятия представлено в таблице1:

из таблицы 1 может быть сделан вывод: сущность 
категории «конкуренция» претерпела изменения. 
Каждая из школ представлена в ранжированном 
ряду – т.е. представители Чикагской школы строили 
свои теории, опираясь и критикуя идеи гарвардской 
школы и неоклассиков. Принимая во внимание 
этот факт, подход эволюционной школы следует 
принимать как последнюю ступень развития 
эволюционной лестницы понятия, объединившей 
в себе накопленный опыт предыдущих подходов. 
Со временем в трактовку понятия «конкуренция» 
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некоторыми учеными вносились  коррективы. Так, 
во-первых, была отвергнута классическая идея о 
статичности конкуренции и, в соответствии с идеями 
Новоавстрийской и Эволюционной школ, конкуренция 
уже признается процессом. объяснением этому может 
служить привлечение внимания ученых, в частности 
о. Уильямсона, к тому факту, что применяемые 
ранее неоклассические модели настолько упрощали 
действительность, что не позволяло учесть реальные 
тенденции развития рынков. Следствием этого 
предположения и был факт признания в конкуренции 
процессного характера и отказ от признаваемой ранее 
статичной модели. 

Таблица 1.
историческое развитие понятия «конкуренция» в 

разрезе мнения ученых различных школ.

источник: составлено автором на основании [1].
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Позднее й. Шумпетером была предложена 
другая идея о том, что конкуренция не может быть 
равновесным состоянием, поскольку предполагается, 
что в динамике развития каждая из фирм путем поиска 
конкурентных преимуществ тем или иным образом 
уводит систему от равновесия. 

во-вторых, что касается другой характеристики 
понятия – уровня концентрации, то взгляды на нее со 
стороны различных школ так же несколько различны: 
гарвардская школа допускает лишь низкий уровень 
концентрации, в то время как Чикагская школа 
допускает так же и средний уровень.  Чикагская 
школа,  при пересмотре парадигмы гарвардской школы 
«структура – поведение - результат», утверждает 
о зависимости концентрации от конкуренции, а не 
наоборот. Это мотивируется  предположением  - чем 
выше  эффективность, тем выше концентрация.

На основании проведенного исследования 
представляется, что наиболее полным и вбирающим 
в себя мнения различных ученых, будет следующее 
определение: «конкуренция – есть процесс, 
характеризующий борьбу каждой из фирм на рынке 
продукта за рыночную власть, посредством поиска 
конкурентных преимуществ или создания инноваций, 
результатом которого является определенный уровень 
концентрации рынка и его структура».
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в Україні проблема безробіття стоїть 
особливо гостро в останні роки. з кожним роком 
кількість безробітних зростає. Найвищий рівень 
зареєстрованого безробіття характерний для західних 
областей – волинської, Житомирської, закарпатської, 

Тернопільської, львівської та Івано-Франківської. 
Найнижчі показники рівня безробіття спостерігаються 
в одеській області, м. Києві та Севастополі. 

Існуюча ситуація погіршується існуванням 
прихованого безробіття, що обумовлює викривлення 
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даних щодо його справжнього масштабу. Так, сьогодні 
до складу безробітних офіційна статистика не включає 
2 млн. жителів сільської місцевості, які працюють 
у власних господарствах; осіб, які мають неповну 
зайнятість, або мають тимчасові підробітки. 

Так, за офіційними даними в 2013 р. Україна 
втратила 106 тис. робочих місць; через відсутність 
роботи близько 5-7 млн. громадян виїхали за кордон 
на заробітки. за 2013 р. близько 150 тис. малих 
підприємців закрили свої підприємства. в цілому, у 
2013 р. кількість безробітних збільшилась на 200 тис. 
осіб. Крім того, пенсійна реформа, спрямована на 
підвищення віку виходу на пенсію, призведе до різкого 
зростання безробітних у віковій групі старшій за 45 
років.

Для вирішення проблем у сфері зайнятості слід 
запровадити заходи, спрямовані на стимулювання 
розвитку малого бізнесу, який, як показує світовий 
досвід, може забезпечити більше 50% всіх робочих 
місць в економіці.

Рівень безробіття в Україні наведено в таблиці 1.
Таблиця 1

безробітне населення (за методологією МоП) за 
причинами незайнятості у 2000-2013 рр. 

Проаналізувавши таблицю, можна зробити 
висновок, що рівень безробіття у 2013 р. порівняно з 
2000 р., знизився на 1079,3 тис. осіб. Незважаючи на 
кризові періоди в історії незалежної України, на разі 
спостерігаємо тенденцію до зменшення кількості 
безробітних.

Тому для розв’язання цих проблем можна 
запропонувати такі заходи: 

1) створення при вузах та при службах зайнятості 
відділів сприяння працевлаштуванню саме молоді;

2) проводити дослідження з метою визначення 
спеціальностей, професійних навиків та рівня 
кваліфікації, якими повинні володіти випускники;

3) включити до навчальних програм обов’язкове 
стажування студентів. Розробити механізм 
пропагування серед студентів та учнів роботи за 
сумісництвом у вільний від навчання час;

4) розробити та впровадити механізм фінансової 
та іншої підтримки підприємств, установ та організацій, 
які беруть участь у реалізації цієї програми;

5) організовувати зустрічі з роботодавцями, 
які заснували власний бізнес. забезпечити широке 
висвітлення позитивного досвіду засобами масової 
інформації;

6) запровадити в програмах навчальних закладів 
курси з техніки пошуку роботи та факультативні 
заняття з організації власної справи;

7) провадити координацію міжнародної 
діяльності: в частині обміну студентами з метою 
стажування, виконання волонтерських і тимчасових 
робіт.

На проведення політики зайнятості держава 
витрачає приблизно 0,41% ввП, що значно менше, 
ніж в інших країнах (2,6% - Швеція, 3% - Франція, 
1,6% - Угорщина). Тому першочерговим завданням у 
проведенні активної політики на ринку праці повинно 
бути її фінансове забезпечення. Для збільшення 
фінансування зайнятості населення необхідно 
посилювати вплив держави на рівень національного 
виробництва.

Таким чином, можна запропонувати такі заходи, 
щодо зменшення рівня безробіття в Україні:

– зниження податків для підприємств, за умови 
збереження робочих місць;

– надання державою пільгових кредитів для 
виплати зарплати додатково зайнятим на виробництві, 
які за розміром будуть дорівнювати зарплаті;

– створення нових робочих місць за рахунок 
отримання кредитів для технічного переобладнання і 
розширення підприємств;

– забезпечення спеціальними службами 
зайнятості перенавчання або підвищення кваліфікації 
кадрів, відповідно до потреб галузей, що розвиваються.
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актуальність теми полягає в тому, що зі зміною 
суспільного устрою України, постає проблема 
вдосконалення кадрової політики в напрямку 
зміни концепції підготовки кадрів, як інструменту 
формування владної еліти. На сучасному етапі 
трансформації суспільства відбувається реформування 
його інститутів. в зв'язку з цим змінюються також 
завдання державного управління.

однією з головних причин негативних явищ у 
суспільстві є недосконалість кадрової політики в галузі 
державного управління, зростання бюрократизації, 
неналежне виконання державою соціально-захисної 
функції.

Незважаючи на те, що від початку суспільних 
перетворень в нашій країні пройшло вже чимало 
часу, висвітлення в науковій політологічній літературі 
проблеми ефективності державної кадрової політики 
є недостатнім. зміни в системі суспільно-політичного 
устрою порушують питання про те, чи стає державна 
служба типом професійної управлінської діяльності, 
спрямованим на задоволення нових соціальних потреб 
суспільства [1, c. 226].

Мета державної кадрової політики - формування, 
підготовка, розстановка і раціональне використання 
висококваліфікованих національних кадрів у 
державному секторі різних галузей господарства та 
на різних напрямках діяльності державних органів 
та органів місцевого самоврядування, створення 
національної управлінської еліти.

Суб’єктами кадрової політики є народ, держава (а 
саме – її органи), партії та рухи, економічні і суспільні 
об’єднання.

об’єктами, які протистоять суб’єктам кадрової 
політики і на яких направлена предметно-практична 
діяльність останніх, є кадровий корпус у цілому, або 
окремі категорії кадрів (управлінські кадри, кадри 
окремих партій).

Державне регулювання набуває характеру гнучкої 
взаємодії державних органів з кадровими службами 
інших структур, використовуючи при цьому методи 
рекомендацій, стимулювання, партнерства, фінансово-
економічної підтримки, своєчасного інформування, 
а також моральні засоби. Суттєво зростає роль 
законотворчої і законоконтролюючої діяльності в 
кадрових процесах.

але серед всіх категорій кадрів особливо складні 
і значимі функції виконують керівні кадри, які 
залишаються реальними носіями влади, багато в чому 
визначають технології, стиль всієї управлінської та 
інших форм трудової діяльності. Тому саме вони були і 
залишатимуться в центрі уваги держави, іншим є і буде 

характер державного управління цими кадрами.
На наш погляд, з відмовою від командно-

адміністративних методів управління економікою і 
децентралізацією управління соціально-економічними 
процесами значно звузилась сфера безпосереднього 
державного управління кадрами. Таким безпосередньо 
управлінським об’єктом залишиться тільки апарат 
органів влади і державного управління.

відтак можна зробити висновок: нова кадрова 
політика не відмовляється повністю від державного 
регулювання організації праці значної частини 
працюючих, проте законом, який вимагає суворого 
дотримання, вона є тільки для державних службовців.

При цьому держава впливає на кадрові процеси, 
головним чином, за двома каналами: через закони, 
нормативні документи, управлінські рішення, а також 
через практичні дії чиновників державної служби, 
які постійно взаємодіють з кадрами інших структур, 
контролюючи від імені держави її закони [2, c. 147-
148].

Методи управління кадрами розподіляються на 
три групи: адміністративні, економічні та соціально-
психологічні.

Для адміністративних методів характерна їх 
відповідність правовим нормам, діючим на визначеному 
рівні управління, а також актам та розпорядженням 
органів управління, яким вони підпорядковані. 
адміністративні методи орієнтовані на такі мотиви 
поведінки, як усвідомлена дисципліна праці, почуття 
обов'язку, управлінської відповідальності тощо. Ці 
методи відрізняє прямий характер впливу.

за допомогою економічних методів здійснюється 
ряд зазначених заходів та матеріальне стимулювання. 
Ці методи засновані на використанні економічних 
стимулів.

Соціально-психологічні методи носять 
непрямий характер управлінського впливу. Не можна 
розраховувати на автоматичну дію цих методів, досить 
важко визначити силу їх впливу та кінцевий ефект, так як 
ці методи засновані на використанні взаємозв'язку між 
природними даними людини та мотивацією поведінки 
суб'єктів управління. До соціально-психологічних 
функцій управління кадрами відносяться соціально-
психологічна діагностика, аналіз і регулювання 
групових та особистих взаємовідносин, стосунків 
керівника та підлеглих, управління соціальними 
конфліктами; оцінка та добір кандидатів на посади; 
професійна та соціально - психологічна адаптація 
працівників [3, c. 80].

На основі вивчення  зарубіжного досвіду 
встановлено, що в більшості країн західної європи 
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існує розподіл державних посад на політичні і посади 
державної служби. з цієї точки зору, європейський 
погляд на підготовку управлінських кадрів передбачає 
розмежування політики та адміністрування. Державні 
службовці розробляють та виконують урядові рішення, 
у той час як політики визначають урядову політику. 
Це означає, що службовці приймають нейтральні 
технократичні рішення, керуючись рівнем своєї 
кваліфікації, досвідом та обізнаністю у відповідних 
питаннях, у той час як політики приймають рішення 
урядової політики на підставі політичних пріоритетів. 
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Реалізація стратегії довгострокового економічного 
зростання та технологічної перебудови вітчизняної 
економіки неможлива без побудови ефективної 
інноваційної системи, основним завданням якої має 
бути широке впровадження нових промислових 
розробок та форм господарювання. 

в Україні проблемі формування інноваційної 
системи приділяється значна увага особливо вкладений 
значний внесок в. геєця, л. Федулової, Ю. бажала. 
Таким, що не знайшло однозначного бачення є проблема 
пріоритетності для інноваційної політики генерування 
власних інновацій чи запозичення закордонних.

Стан інноваційної діяльності в Україні більшістю 
експертів-науковців визначається як кризовий і такий, 
що не відповідає сучасному рівню інноваційних 
процесів у промислово-розвинених країнах та потребам 
інноваційного розвитку. Стабільне скорочення реальних 
обсягів фінансування науково-технічного комплексу 
та відсутність дійової державної науково-технічної 
стратегії не дають підстав для висновку про наявність 
реального підґрунтя для переходу до інноваційної 
моделі розвитку. Причини низької ефективності 
державної політики в інноваційній сфері слід шукати 
в особливостях економічної та політичної ситуаціях в 
Україні. Сьогодні поза інноваційним шляхом Україна 
не зможе реалізувати жодної перспективної програми 
соціального та економічного розвитку [1,С.14-21]. На 
відміну від розвинених країн, які 85-90% приросту 
валового внутрішнього продукту (ввП) забезпечують 
через виробництво та експорт високотехнологічної 
продукції, Україна, посідаючи за кількістю науковців 
одне із чільних місць у світі, продовжує розвиватися 
без суттєвого використання свого інноваційного 
потенціалу. Низький рівень наукоємності вітчизняного 
виробництва визначається не тільки дефіцитом коштів 
та недостатністю стимулів і пільг, але й структурою 
економіки. за умов збереження існуючої структури 
економіки навіть при збільшенні ввП на 3–5 % за 
рік неможливо досягти її реального розвитку, тому 
що за існуючої структури економіки зростання ввП 
на 1 % потребує ще більшого зростання витрат для 

цього. з метою досягнення необхідних позитивних 
змін в масштабах і динаміці зростання ввП 
необхідно перейти до інноваційної моделі структурної 
перебудови економіки. в Україні сконцентровано 
великий науковий потенціал, є багато відкриттів і 
винаходів, напрацьовано багато інноваційних проектів 
в ресурсозбереженні, в біотехнології, у лазерній 
техніці тощо. Необхідно визначити найбільш проривні 
напрямки, в які, у відповідності до критичної точки 
фазового переходу, можна мінімально додати інвестиції 
у вигляді ресурсів і відбудеться перехід в нову якість 
- в інноваційний рентабельний бізнес, який буде 
формувати інфраструктуру для інших сфер діяльності 
[5, с. 32]. Не може не викликати занепокоєння той факт, 
що майже 95 % промислової продукції не має сучасного 
високотехнологічного забезпечення, зменшується 
чисельність висококваліфікованих працівників 
науково-технологічної сфери, зокрема в галузі 
технічних наук, спостерігається старіння наукових 
кадрів, що призводить до втрати наукового потенціалу 
держави. Для того, щоб подолати проблеми, які 
гальмують розвиток інноваційної політики,- потрібно 
враховувати найбільш сприятливі інструменти, які 
впливають на розвиток інноваційної діяльності, а саме: 
наука,освіта,підприємництво, механізм фінансування 
інновацій.  Перспективним напрямом вирішення 
проблеми є формування інноваційних регіональних 
комплексів (наукових компаній, дослідницьких центрів 
та ін.) здійснення структурно-функціональних змін в 
економіці має привести до кардинальної зміни ситуації 
в усіх видах економічної діяльності і тим самим до 
збільшення частки інноваційного фактора в прирості 
ввП. Роблячи необхідні кроки в реформуванні 
інноваційного сегменту вітчизняної економіки, вкрай 
важливо забезпечити спадкоємність і безперервність 
державної політики в науково-технічній сфері. Це 
можливо при наступних умовах:

1. Прийняття нової редакції закону "Про наукову і 
науково-технічну діяльність" та оновлення механізму 
формування пріоритетних напрямів розвитку науки і 
техніки, відновлення системи форсайтних досліджень 
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науково-технічного розвитку;

2. Розширення системи грантової і збільшення 
обсягів програмно-цільового фінансування науки 
при одночасному поступовому збільшенні базового 
фінансування державних наукових установ; 

3. Перехід від однорічного до дворічного 
формування державного замовлення на створення 
новітніх технологій; 

4. відновлення повноцінної роботи технопарків. 
Тільки нові знання та інновації, в основі яких лежать 
наукові досягнення і високотехнологічні рішення, 
визначають сьогодні соціально-економічні перспективи 
кожної держави. 

отже, успіх нашої країни і її місце у глобальній 
економіці безпосередньо залежатиме від рівня 
розвитку вітчизняної науки і технологій. Реалізуючи 
першочергові заходи щодо інноваційної політики 
сьогодні, ми інвестуємо в майбутнє України, формуємо 
національні конкурентні переваги і створюємо 
надійний фундамент для модернізації і інтеграції нашої 
країни до європейського та світового простору знань.
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Успіх підприємства досягається наявністю 
стабільності у відносинах з іншими учасниками 
регульованих відносин, на ринку товарів, робіт, послуг. 
Конкуренти, посередники, контрагенти, а іноді і клієнти, 
діючи в своїх інтересах або інтересах інших фірм, 
можуть прагнути отримати відомості про технології, 
які використовує підприємство, про постачальників, 
джерела сировини, покупців і користувачів, а також 
про персонал фірми в цілях ослаблення позицій або 
повного видалення з ринку. 

Кожний працівник зобов'язаний суворо зберігати 
в таємниці відомості, віднесені до комерційної 
таємниці підприємства, які є йому відомими по службі. 
Розголошення комерційної таємниці підприємства, 
передача третім особам, публікація без згоди 
підприємства, а також використання для заняття будь-
якою діяльністю, яка в якості конкурентного дії може 
завдати шкоди підприємству.

Комерційна таємниця - це такий режим 
конфіденційності інформації, який дозволяє її 
власникові при існуючих або можливих обставин 
збільшити доходи, уникнути невиправданих витрат, 
зберегти положення на ринку товарів, робіт, послуг 

або отримати іншу комерційну вигоду. До комерційної 
відносять інформацію, яка становить комерційну 
таємницю, тобто, науково-технічну, технологічну, 
виробничу, фінансово-економічну чи іншу інформацію, 
в тому числі секрети виробництва (ноу-хау), що 
має дійсну або потенційну комерційну цінність в 
силу невідомості її третім особам, до якої немає 
вільного доступу на законній підставі й у відношенні 
якої власником такої інформації введений режим 
комерційної таємниці [1].

завдання керівника полягає в забезпеченні 
безпечного використання комерційної інформації, 
охорони її конфіденційності з метою дотримання 
інтересів власників комерційної таємниці.

Проблема захисту комерційної таємниці постає 
майже у половини підприємств України. вона має 
багато аспектів, серед яких найважливішими є:

- визначення правового положення комерційної 
таємниці;

- юридичне закріплення права на комерційну 
таємницю;

- створення правових гарантій реалізації цього 
права, регулювання відносин, які виникають у сфері 
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Секція 1. Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи
обігу комерційної таємниці.

На підприємствах України велику увагу приділяють 
захисту комерційної таємниці і керівники створюють 
певні умови для своїх працівників щоб запобігти 
витоку важливої інформації. Працівник зобов'язаний 
працювати тільки з тими відомостями і документами, 
що містять комерційну таємницю підприємства, до 
яких отримав доступ в силу службових обов'язків, 
знати, які конкретно відомості підлягають захисту, 
а також суворо дотримуватися правил користування 
ними. 

Працівник повинен знати також, кому із 
співробітників підприємства дозволено працювати 
з відомостями, що складають комерційну таємницю 
підприємства і в якому обсязі ці відомості можуть бути 
доведені до цих співробітників. 

Доцільним є при прийомі на роботу включати 
норми про нерозголошення комерційної таємниці в 
трудовий договір (контракт) з одночасною розробкою 
і підписанням працівником окремої інструкції щодо 
дотримання режиму нерозголошення комерційної 
таємниці підприємства [2].

багато питань підприємницької діяльності 
регулюються і забезпечуються цивільним, 
адміністративним, трудовим, авторським, кримінальним 
та іншим законодавством. але не всі проблеми, 
пов'язані із забезпеченням безпеки підприємництва, 
регулюються законом. Тому необхідним є закон, який 
би чітко і точно врегулював відносини між суб’єктами 
права на комерційну таємницю, якого в Україні поки 
ще не існує [3].

Слід зауважити той факт, що в Україні є проблема 
захисту комерційної таємниці пов’язана з тим, що 
правоохоронні органи мають право отримати доступ 
до комерційної таємниці без необхідності дотримання 
будь-яких формальних процедур, або у крайньому 
випадку на підставі письмового запиту. Тому з їх 

боку можуть бути вчинені неправомірні дії, або 
видана неправдива інформація, яка може пошкодити 
економічній безпеці підприємства. Це питання має 
бути вирішене на рівні законодавчого регулювання.

Крім того, кожний керівник повинен подбати про 
захист таємної інформації всередині підприємства. 
Насамперед, це створення такого програмно-
технічного забезпечення, щоб наперед можна було б 
передбачити витік інформації, усунення можливості 
несанкціонованого доступу до інформації, запобігання 
впливам, які призводять до знищення, руйнування 
інформації. Для забезпечення схоронності документів 
періодично в строки, встановлені керівником 
підприємства, проводиться перевірка наявності і стану 
матеріалів.

отже, розробка ефективних засобів захисту 
комерційної таємниці для підприємства дозволяє 
уникнути як  витоку конфіденційної інформації, так 
і, відповідно, виключити можливі фінансові втрати 
підприємства.
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Інтенсивний розвиток міжнародної торгівлі став 
визначною особливістю функціонування світового 
господарства. активізація глобалізаційних процесів, 
розширення міжрегіонального  співробітництва, 
посилення ролі окремих регіонів обумовлює 
необхідність підвищення ефективності управління 
зовнішньоторговельними операціями підприємств. 

Для підприємств, що здійснюють 
зовнішньоекономічну діяльність, необхідною умовою 
є оцінка ефективності експорту та імпорту. визначення 
ефективності зовнішньоторговельних операцій 
здійснюється для обґрунтування не лише окремих 
пропозицій щодо закупівлі та продажу певних товарів 

на рівні підприємства, а й при розробленні планів 
експорту та імпорту в масштабах країни, при оцінці 
структури та напрямів зовнішньоторговельного обігу 
[1, с. 122].    Ефективність зовнішньоторговельних 
операції з одного боку залежить від вигод, набутих 
від її здійснення (наприклад, виручки від реалізації 
продукції на експорт), з іншого боку від витрат 
на проведення операції (наприклад, собівартості 
виготовлення експортного товару).

Економічне обґрунтування діяльності підприємств 
здійснюється на підставі аналізу показників 
ефективності, що поділяються на:

1) показники ефекту, що визначаються 
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Секція 1. Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи
як абсолютні значення і відтворюються в 
грошових одиницях як різниця між результатами 
зовнішньоекономічної діяльності та витратами на її 
здійснення; 

2) показники ефективності, що визначаються як 
співвідношення прибутку від зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства до витрат на її здійснення і 
відтворюються відносними величинами: відсотками, 
частками одиниці.

Також показниками, які використовують при оцінці 
ефективності зовнішньоторговельних операцій є:

- валютна ефективність експорту (імпорту), 
що характеризує купівельну силу валюти, її курс та 
розраховується як відношення суми добутків валютної 
ціни експортного (імпортного товару) й обсягу 
експорту (імпорту) товару до суми добутків витрат на 
виробництво та реалізацію одиниці товару i обсягу 
експорту (імпорту) товару. 

- ефективність реалізації експортної продукції, 
що розраховують як  відношення нетто виторгу 
в іноземній валюті за реалізований товар до його 
собівартості в гривнях;

- рентабельність експорту розраховується 
відношенням гривневих надходження від експорту до 
собівартість виробництва експортного товару;

- рентабельність імпортного контракту 
можна розрахувати як відношення валового 
доходу від зовнішньоторговельної діяльності до 
зовнішньоторговельної собівартістю імпортного 
товару, що надійшов за контрактом, без ПДв [2].

           зовнішньоекономічна діяльність є однією 
з найважливіших напрямів розвитку підприємництва. 
завдяки їй забезпечується покриття потреб країн 
світового співтовариства у сировині, матеріалах, паливі, 
енергоносіях, машинах, обладнанні та устаткуванні, 
товарах широкого вжитку, послугах. Успішний розвиток 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства 
забезпечить успішний розвиток економіки країни, тому 
оцінка ефективності зовнішньоторговельних операцій 
є дуже важливою.
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Формування і розвиток корпоративної культури 
- один з найважливіших процесів, тому до вивчення 
механізму реалізації даного процесу також варто 
підходити з позицій нелінійної динаміки. 

Процес розвитку корпоративної культури є 
безперервним, оскільки це може частково змінюватися 
під впливом різних факторів як зовнішнього, так і 
внутрішнього середовища. Саме культура визначає 
шляхи вирішення проблем і способи організації 
та взаємозв’язки в процесі організації діяльності 
підприємства. Тому будь-які перетворення, локального 
чи глобального масштабу, на підприємстві будуть 
неефективними без відповідної зміни корпоративної 
культури, оскільки вона має фундаментальне значення 
для вибору напрямків розвитку підприємства.

зовнішнє середовище впливає як на корпоративну 
культуру, так і на організацію вцілому. зворотний 
зв'язок, необхідний для якісних змін, здійснюється саме 
через корпоративну культуру. в результаті зворотного 
зв’язку відбувається адаптація корпоративної культури 
до зовнішнього середовища, яке змінилося, а це, 
відповідно, потягне за собою зміни в різних аспектах 
діяльності підприємств.

Якщо зовнішнє середовище суттєво змінюється, 
то організація повинна адаптувати свою культуру або 
окремі її елементи до цих змін, щоб не було конфлікту 
між цінностями, які продукує зовнішнє середовище, і 

внутрішнім середовищем.
Корпоративна культура складається не відразу, 

процес її формування складний і тривалий у часі. він 
розвивається за своїми специфічними законами, має 
свої принципи, та передбачає такі основні етапи:

- визначення місії організації та філософії її 
функціонування;

- встановлення головних базових цінностей і 
переконань організації ;

- формування стандартів і норм поведінки 
співробітників організації на основі прийнятих 
цінностей;

Управління процесом формування, розвитку й 
зміни корпоративної культури здійснюється за певними 
принципами, що постають як орієнтири діяльності.

основні принципи управління процесом 
корпоративної культури виражають те спільне в 
організації управління ними, що охоплює всі їх етапи 
та зумовлює їх успішність. [5].

з погляду синергетики, розвиток – це послідовна 
зміна хаосу і порядку, причому розвиток відбувається 
з постійним зростанням ентропії системи. Синергетика 
дозволяє досліджувати процес формування, розвитку й 
зміни корпоративної культури за двома аспектами:

1) динамічному, тобто з погляду особливостей 
розвитку корпоративної культури в умовах нелінійності;

2) через вплив корпоративної культури на 
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досягнення синергетичного ефекту, а, отже, і на 
самоорганізацію соціально-економічної системи.

Розвиток корпоративної культури має нелінійний, 
недетермінований характер. Це пов'язано з тим, що 
вона формується у свідомості працівників, у процесі 
їхньої спільної діяльності, а людині властива воля, 
що породжує хаос. Тому синергетичний підхід дає 
можливість встановити загальні закономірності 
розвитку корпоративної культури в умовах 
недетермінованості і нелінійності. [1].

Необхідною умовою розвитку організацій є 
існування безлічі різних або навіть протилежних 
елементів і сил, що діють в організації. однак, чим 
різноманітніші елементи системи, та зв'язки між ними, 
тим сильніша повинна бути їхня єдність, взаємозв'язок 
і взаємодія. Тобто, чим складніша і досконаліша 
система, тим вищий повинен бути рівень корпоративної 
культури.

Тільки у високо розвинутих (у промисловому 
відношенні) країнах, підприємства мають ефективну 
корпоративну культуру і спільні цілі та високі цінності, 
несуть відповідальність перед суспільством.

Корпоративна культура, формуючи стійкі духовні 
зв'язки і комунікації усередині організації, створює 
її внутрішній потенціал, завдяки якому організація 
зможе вижити в умовах кризи (наприклад, у результаті 
командного духу персоналу, його відданості організації) 
та розвиватися (за рахунок високої кваліфікації 
працівників, власних інноваційних розробок ).

висновки.
Під корпоративною культурою розуміють комплекс 

взаємопоєднаних факторів, який охоплює досвід 
минулого і сьогодення, структурні характеристики 
і погляди керівників, які формують атмосферу або 
соціальний клімат в організації. Корпоративна культура 
тісно пов’язана з культурою управління та культурою 
праці. Унікальність корпоративної культури в тому, що 
вона є досягнен- ням системи внутрішніх ціннісних 
норм і правил, що сформовані у "кодексі корпоративної 
культури". 

При більш глибокому вивченні цієї проблеми 
однаковий контекст поняття "корпоративна культура" 
значною мірою відображає засвоєні норми, які 
визначають поведінку працівників цієї фірми [2]. 
американські економісти Р. Пескейл і Е. Етос розуміють 
під цим "вищі цілі" і "духовні цінності". американець 
японського похо- дження У. оучі за образом відомої 
"теорії "Х" і "У", розробленої Макгрегором, створив 
"теорію "Z" [3]. Для оучі культура складається із 
сукупності символів, церемоній і міфів, які передають 
членам організації важливі уявлення про цінності й 
переконання [3]. антрополог М. Мід характеризує 
культуру, зокрема корпоративну, як основу засвоєної 
поведінки, яку група людей, що має спільне минуле, 
передає новим членам коллектив.
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Перехід економіки України до сталого, 
збалансованого розвитку передбачає забезпечення 
ефективної роботи всіх її секторів і особливо − 
паливно-енергетичного комплексу країни. а оскільки 
автотранспортний сектор (аТС) є провідною ланкою 
економіки України, то виявляється неможливим 
забезпечити стійкий і збалансований розвиток країни 
без урахування його потреб і наслідків функціонування. 
Це визначає особливу актуальність теми дослідження − 

забезпечення ресурсозбереження в аТС та посилення 
енергетичної незалежності нашої держави. 

Для збалансованого розвитку автотранспортного 
комплексу (аТК) та впровадження ресурсозберігаючих 
технологій у цій галузі необхідні спеціальні 
управлінські та технологічні рішення, спрямовані 
на економію моторного палива; зменшення втрат 
моторного палива при експлуатації, перевезенні та 
зберіганні; забезпечення обліку та контролю його 
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витрат, підвищення якості пального тощо. Фахівцями 
встановлено, що тільки внаслідок випаровування 
при експлуатації, перевезенні та зберіганні втрати 
нафтопродуктів, у тому числі й моторного палива, 
сягають майже 5 %. Це спричинює величезні 
економічні збитки в масштабах країни, нераціональне 
використання цінних вуглеводневих природних 
ресурсів, а також суттєво погіршує екологічну ситуацію 
в країні. 

відомо, що аТК є потужним емітентом шкідливих 
для здоров’я людини та довкілля речовин, зокрема 
вуглекислого газу Со2, сполук Сульфуру, оксидів 
Нітрогену NOx тощо. При неповному згорянні палива 
можливе утворення чадного газу Со, альдегідів RC(O)
H, залишкових вуглеводнів СхНу, найнебезпечнішим 
для здоров’я людини серед яких є бенз(а)пірен 
С20Н12. за оцінками фахівців, внесок автотранспорту 
становить до 90 % викидів речовин-полютантів від 
загального обсягу викидів усіма видами транспорту. 
зокрема о. в. лямцев вважає, що на сьогодні в 
Україні не існує ефективної системи галузевого 
управління охороною навколишнього середовища в 
автотранспортній галузі [2]. отже, необхідною умовою 
забезпечення сталого і збалансованого розвитку 
економіки країни є запровадження ефективних заходів 
з ресурсозбереження в автотранспортному секторі.

Проблемі раціонального використання паливних 
ресурсів присвячено багато досліджень вітчизняних і 
зарубіжних учених, серед яких, наприклад, роботи С. 
в. бойченка та І. в. григоренко, М. П. Ковалка, о. М. 
Ковалка та а. К. Шидловського, о. в. лямцева, г. л. 
Рябцева та ін. автомобільні компанії та великі концерни, 
інші автопідприємства також пропонують різноманітні 
технології економії моторного палива, заощадження 
викопних природних ресурсів, зменшення викидів 
парникових газів тощо [5]. Транспортною стратегією 
України до 2020 року [4] також передбачається створення 
умов для впровадження в аТС природоохоронних 
технологій і заходів, спрямованих на підвищення 
екологізації автотранспорту з огляду на необхідність 
підвищення екологічної безпеки та енергетичної 
незалежності країни, розвитку автотранспортної 
системи України відповідно до білої книги єС 
щодо транспорту [2]. особлива увага приділяється 
використанню альтернативних енергоносіїв у аТС [4], 
зокрема єС передбачає до 2020 року замінити до 20 
% традиційного моторного палива на альтернативне, 
екологічно безпечне [3].

Нами проаналізовано заходи, що застосовуються 
сьогодні в аТС з метою зниження антропогенного тиску 
на довкілля, тваринний і рослинний світ, на людину 
тощо. Серед таких заходів, наприклад, підвищення 
економічності двигуна внутрішнього згорання шляхом 
використання спеціальних пристроїв − економайзерів 
примусового холостого ходу. Це дає змогу забезпечити 
зменшення витрат палива приблизно на 1,5–2 %, а 
вміст чадного газу у відпрацьованих газах під час 
гальмування скоротити приблизно в 2 рази [1]. 

Повнота процесу згоряння палива, склад і 

токсичність відпрацьованих газів сильно залежить 
від якості моторного палива, яке повинно відповідати 
певним фізико-хімічним, експлуатаційним та 
екологічним характеристикам, що регулюються 
законодавством країни або співдружності країн. 
зокрема в країнах європейського Союзу для запобігання 
забруднення навколишнього середовища речовинами-
емітентами аТС прийнято жорсткі стандарти щодо 
викидів відпрацьованих газів автотранспортними 
засобами та якості моторного палива (скорочено 
позначають як євРо 2…6). 

отже, перехід нашої країни на засади сталого 
розвитку та євроінтеграцію вимагає екологізації аТС, 
причому не тільки шляхом удосконалення технічного 
стану автотранспортних засобів, будівництва сучасних 
автомагістралей, а й за рахунок забезпечення 
відповідної якості моторного палива, мінімізації 
викидів шкідливих речовин з відпрацьованими газами 
та ін. 
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в сучасних умовах орієнтація на інноваційний тип 
розвитку є однією із найважливіших умов постійного 
функціонування та підтримки необхідного рівня 
конкурентоспроможності підприємства. Стратегія 
інноваційного розвитку є ефективним інструментом 
фірм та регіонів, яка орієнтована на сприяння розвитку 
передових технологій, науково-дослідних і дослідно-
конструкторських розробок прогресивного характеру. 

Розробка теоретичних і практичних підходів 
до становлення інновацій як основи стратегії 
розвитку підприємства має дуже важливе значення. 
Проте, розробка інноваційної стратегії для багатьох 
підприємств залишається на другому плані, оскільки 
більшість керівників звертають увагу тільки на окремі 
стратегічні елементи. Причому поза їх увагою часто 
залишаються ключові питання з погляду організації 
інноваційного бізнесу.

Стратегія інноваційного розвитку підприємства – це 
система управлінських, організаційних та інноваційних 
рішень, спрямованих на реалізацію завдань, що стоять 
перед ним. вона передбачає формування і формалізацію 
пакету заходів, що дозволяють структурі в перспективі 
змінити своє становище, що фактично означає розробку 
тактичних задач, які забезпечують стратегічні цілі [2].

Така стратегія містить у собі певний набір дій 
необхідних дляреалізації корпоративних стратегій, 
які направлені на певне оновлення окремих 
компонентіввиробництва, реалізації та споживання 
продукції. До таких компонентів можна віднести [1]:

- створення нової або удосконалення існуючої 
продукції;

- інноваційні методи просування продукції та 
формування ціни, використання ринкових кореневих 
компетенцій;

- нові методи співпраці з постачальниками ресурсів, 
методи управління запасами ресурсів;

- специфічні методи залучення інвестицій та 
їх повернення, використання позичкових коштів та 
грошових надходжень;

- ноу-хау;
- патенти технологічних ідей та раціоналізаторських 

пропозицій.
головні цілі при визначенні стратегії інноваційного 

розвитку – запобігти розпаду науково-інноваційної 
сфери, знайти шляхи забезпечення її незалежності від 
кризових явищ у суспільстві та впливу на технологічну 
реконструкцію економіки.

На етапі формування стратегічних інноваційних 
цілей визначають основні завдання інноваційної 
діяльності з огляду на загальну стратегію підприємства 
та його інноваційної позиції. вибір цілей розвитку 

залежить від інноваційного потенціалу підприємства 
та інноваційно-інвестиційного клімату в країні.

Інноваційними цілями можуть бути створення 
нового продукту, впровадження нової технології, 
перехід на новий вид сировини, реструктуризація 
підприємства тощо. Інноваційні цілі є вектором 
розвитку підприємства, саме на їх основі формується 
інноваційна стратегія.

У відповідності зі стратегічною метою формується 
система критеріїв і показників (характеристик), які 
визначають досягнення мети. завдання з формування 
інноваційного розвитку підприємства можуть бути 
розділені на стратегічні (довгострокові) та тактичні 
(короткострокові) завдання. але на практиці 
формування інноваційного розвитку підприємства 
розраховують в середньостроковому періоді.

Формуючи стратегію інноваційного розвитку, 
сучасне підприємство використовує комплексний 
підхід на основі двох складових:

 - ринковоїскладової, яка передбачає всебічний 
аналіз зовнішнього середовища підприємства та 
врахування макрофакторів; 

- ресурсної складової, яка головний фактор 
успіху вбачає в ефективному використанні ресурсів 
підприємства і передбачає оцінку його сильних та 
слабких внутрішніх сторін. 

Ринкова складова скеровує підприємство на 
створення нових продуктивних інновацій, в той час 
як ресурсна орієнтує підприємство на пошук нових 
методів та технології виробництва, альтернативних 
джерел сировини, матеріалів та енергії.

обов’язковою складовою успішної реалізації 
інноваційних стратегій є наявність ключових 
компетенцій (ключових факторів успіху). Якщо 
ключові компетенції відсутні, це означає, що продукція 
підприємства не має суттєвих переваг порівняно з 
аналогічною продукцією конкурентів, а її реалізація не 
принесе високий прибуток, або ця продукція взагалі не 
буде продаватися [3]. 

Ключові компетенції є своєрідним бар’єром, який 
захищає підприємство від прямої конкуренції, що 
підвищує вірогідність успіху реалізації інноваційних 
стратегій та досягнення високої прибутковості 
діяльності.

отже, в основу інноваційної стратегій має бути 
покладений розвиток інноваційного потенціалу, 
реалізація якого забезпечуватиме стійкі конкурентні 
переваги. Правильно обрана та сформована стратегія 
є результатом і в той же час ефективним механізмом 
стратегічного управління, реалізація якого сприяє 
підвищенню конкурентоспроможності підприємства, 
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забезпечуватиме його розвиток у довгостроковій 
перспективі.
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Розвиток економіки будь-якої країни базується 
на наукових дослідженнях та аналізі ринку світових 
конкурентів, а також розробці проектних інноваційних 
програм, ключові позиції підтримки яких займає 
держава. вона намагається фінансувати такі наукові 
розробки та проекти в різних галузях економіки та 
втілювати найбільш перспективні в життя країни. 
Дані схеми мають досить важливе значення в побудові  
інноваційної економіки, тож, дане питання для України 
є досить актуальним та першочерговим для розв’язання, 
адже так ми зможемо підняти свою економіку.

очевидним є те, що фінансування в області 
інновацій за останні роки було суттєво знижене, 
основними причинами яких можна назвати  досить 
складну політичну ситуацію в Україні, девальвацію 
гривні і ряд інших. Так, внаслідок хаотичного 
фінансування державою програм в області інновацій 
та пасивного ставлення до них, відповідальність на 
себе брали певні підприємства, які були спроможні 
виділяти певну кількість коштів на новітні технології. 
Проте, незважаючи на всі проблеми, держава все ж 
залишається головним гравцем та стоїть за кермом 
в просуванні нових знань та відкриттів щодо 
впровадження новітніх технологій на внутрішню і 
світову арену саме високоякісної продукції та послуг.

Як було сказано вище, нам слід підняти економіку 
держави, яка за даними 2013 року за розміром ввП на 
душу населення займає 111-те місце в світі [1]. безліч 
вчених, що досліджували питання інноваційного 
розвитку, зокрема: г.І. Мерніков, л.І. Федулова та 
інші, стверджують, що  на фінансування науки в цій 
сфері Україні виділяється приблизно 0,5% ввП хоча, 
як показує практика світового досвіду, то для того щоб 
підняти економіку потрібно приблизно 3 - 4% [3]. 

Доцільно розглянути розподіл загального 
обсягу витрат за напрямами інноваційної діяльності 
підприємств у відсотках за 2013 рік. отже, найбільшу 
частку по ним, а саме 58,0% склали придбання машин 
і програмного забезпечення, 24,0% - займають інші 
витрати, а далі 13,7% -  внутрішні науково-дослідницькі 
інноваційні роботи, потім відповідно зовнішні науково-
дослідницькі роботи з 3,4% по структурі, і 0,9% 

зайняло придбання інших зовнішніх знань. Також варто 
наголосити на тому, що рівень інноваційної активності 
серед великих підприємств (понад 250 працюючих) 
становить від 23% до 49%, серед середніх (50-249 
працюючих) - 11-29%, серед малих підприємств (10-
49 працюючих) 7-23% [2]. Тож, як можна помітити 
Україна все ж таки знаходиться на шляху до розвитку 
своїх інноваційних програм і розробок та проводить 
дослідницькі роботи.  

зарубіжні вчені стверджують, що Україна має 
всі необхідні умови для розвитку рекреаційного 
комплексу, так як ми маємо багато рекреаційних 
ресурсів: кліматичних, бальнеологічних, пляжних, 
ландшафтних та  пізнавальних. Нам дійсно слід шукати 
інновації у цій сфері, сфері курортного бізнесу, а не 
тільки в машинобудуванні і т.д., адже України має такі 
надзвичайні куточки, до яких з’їжджаються люди зі 
всього світу, а особливо ми маємо пишатись західною 
частиною України, де є і чудові заповідні території, 
і мінеральні води, і курорти. Тож маркетологам, 
інвесторам, підприємцям слід задуматись над даними 
порадами [4].     
   отже, держава в свою 
чергу має допомагати вітчизняному підприємництву, 
робити державні замовлення і просувати свій товар 
на світовий ринок та встановити певний бар’єр 
щодо ввозу товарів з-за кордону, інвестувати роботу 
підприємців в складний період та знижувати податки 
для них, створювати нові робочі місця та стимулювати 
інноваційний розвиток економіки, а також створювати 
нові підприємства і організації, а для початку почати 
з випуску вНз спеціалістів з розвитку ІT інновацій. 
Проте, основне завдання -  підтримка інтелекту і знань 
країни, адже вони є одним з головних наших резервів, 
причому єдиним відновлюваним ресурсом.
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забезпечення національної безпеки держави в 
усі часи вимагало розвиненої економіки. в сучасних 
умовах економічний розвиток країни та рівень 
добробуту її громадян все більшою мірою визначають 
інтелектуальні ресурси. Саме високорозвинена 
особистість є одним із найцінніших національних 
багатств та ключовим ресурсом розвитку економічної 
системи. У зв’язку з цим економічно розвинені країни 
світу не тільки створюють умови для збереження 
та якісного зростання власного інтелектуального 
капіталу, але й активно залучають іноземних 
висококваліфікованих спеціалістів. 

в умовах глобалізації масштабних обертів 
набувають процеси міжнародної трудової міграції, 
характерною складовою яких є інтелектуальна 
міграція населення. Україна, на жаль, включається в ці 
процеси переважно як країна-донор високоосвічених і 
кваліфікованих фахівців.

визначальним чинником «відпливу умів» або 
еміграції наукової інтелігенції з України є, перш за 
все, криза науки, яка проявляється в погіршенні її 
матеріальної бази, катастрофічно недостатньому 
фінансуванні, низькому рівні оплати праці вчених. 
Досвід розвинених країн показує, що частка державних 
асигнувань на науку не може бути нижче 2-3% від 
ввП. в Україні ж вона становить не більше 0,3% від 
ввП. водночас забезпечення національної безпеки 
в сучасному світі вимагає зосередження зусиль 
на розвитку науки і освіти як пріоритетах сталого 
розвитку.

згідно закону України «Про основи національної 
безпеки України», під національною безпекою 
розуміють захищеність життєво важливих інтересів 
людини і громадянина, суспільства і держави, за якої 
забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне 
виявлення, запобігання і нейтралізація реальних 
та потенційних загроз національним інтересам у 
сферах … міграційної політики, … освіти та науки, 
науково-технічної та інноваційної політики … та 
інших сферах державного управління при виникненні 
негативних тенденцій до створення потенційних або 
реальних загроз національним інтересам [3]. загрози 
національній безпеці – це наявні та потенційно можливі 
явища і чинники, що створюють небезпеку життєво 
важливим національним інтересам України. відплив 

учених, фахівців, кваліфікованої робочої сили за межі 
України розглядається як одна з основних потенційних 
або реальних загроз у науково-технологічній сфері 
національної безпеки, оскільки параметри кадрового 
потенціалу науки і освіти визначальним чином 
впливають на темпи соціально-економічного розвитку.

за даними Державної служби статистики 
України, з 1996 по 2013 роки з України на постійне 
місце проживання за кордон виїхало 1706 науковців 
(рис.1), серед яких 1368 кандидатів і 338 докторів 
наук. Найбільш масовим цей  процес був у 1996-
2002 рр. – в середньому півтори сотні науковців за 
рік. з 2005 року Україну щорічно залишає 30-50 осіб 
з науковим ступенем. за роки незалежності Україна 
втратила близько третини свого наукового потенціалу 
і продовжує його втрачати.

Рис.1. Кількість науковців, які виїхали за кордон з 
України у 1996-2013 рр., осіб [1; 2]

Еміграція кваліфікованих фахівців нині 
сприймається як серйозна загроза майбутньому 
держави. адже з України виїжджають найбільш 
працездатні спеціалісти та наукова молодь. зокрема, 
від’їзд молодих вчених загрожує втратити середнє 
покоління у науковій сфері нашої країни, негативно 
позначається на демографічній ситуації України. При 
цьому наша держава втрачає мільярди доларів СШа, 
які були затрачені на підготовку та розвиток цих 
спеціалістів.

відтік вчених і фахівців з України не сприяє 
її науково-технічному прогресу, істотно погіршує 
якісні характеристики трудових ресурсів, призводить 
до руйнування вітчизняних наукових шкіл, завдає 
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шкоди інтелектуальному рівню суспільства в цілому, 
як в даний час, так і в довгостроковій перспективі. 
Через відтік наукових кадрів знижується рівень 
продуктивності праці, що призводить до зниження 
конкурентоспроможності країни на світовому ринку, 
відбувається деградація робочої сили, уповільнюється 
розвиток національної економіки в цілому та зростає 
відставання України в технологічному розвитку. 

в сучасних умовах закрити для 
висококваліфікованих кадрів можливості виїзду, 
пояснюючи це необхідністю дотримання національних 
інтересів, неможливо. Держава повинна комплексно 
підходити до регулювання процесу відтоку 
інтелектуального капіталу, створити належні умови для 
плідної дослідницької діяльності насамперед елітної 

частини вчених, а також розробити і запровадити 
механізм повернення мігрантів на батьківщину, тобто 
перетворити незворотну еміграцію у тимчасову. 
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в сучасних ринкових умовах для того щоб 
компанія була здатна витримати конкурентну боротьбу, 
необхідно безперервно впроваджувати зміни, 
необхідні для досягнення стратегічних цілей бізнесу 
та збереження конкурентоспроможності на ринку, і 
постійно вдосконалюватися. Сучасним керівникам 
вкрай необхідно якнайшвидше освоєння світового 
досвіду розуміння концепцій управління, вміння 
використовувати на практиці конкретні напрацьовані 
схеми ведення бізнесу.

Тому виникає наукове завдання розробки 
методичних засад з комплексної трансформації системи 
менеджменту вітчизняних підприємств. 

одним із широко застосовуваних інструментів є 
розроблена японським професором Івао Кобаясі [2] 
Практична програма революційних перетворень на 
підприємстві на основі 20 збалансованих ключових 
напрямків вдосконалення. Система 20 ключів 
покликана допомогти компаніям значно підвищити 
ефективність своєї роботи. Це дуже проста і «прозора» 
програма, яка з успіхом може застосовуватися в будь-
якій сфері діяльності.

Досягнення цих цілей можливо за допомогою 
взаємопов'язаних між собою двадцяти областей. Такі 
вчені, як Ю. Самойлов, І. Кобаясі, С. Колесников, Т. 
Купріянова і в. Растімешін [1-5] виділяють наступні 
взаємозв'язки: 1 - упорядкування; 2 - удосконалення 
вертикальної структури управління. управління по 
цілях; 3 - командна робота, діяльність малих груп; 
4 - скорочення тривалості виробничого процесу; 5 - 
технологія швидкого переналагодження обладнання; 6 
- удосконалення виробничих операцій; 7 - виробництво 
без постійного нагляду; 8 - проміжні накопичувачі між 

суміжними організаційно-технологічними ділянками; 
9 - технічне обслуговування обладнання; 10 - регламент 
праці та відпочинку; 11 - система забезпечення якості; 12 
- допомога постачальникам в підвищенні ефективності 
виробничої системи; 13 - усунення невиробничих 
витрат; 14 - створення сприятливих умов для самостійної 
роботи з удосконалення; 15 - суміщення професій; 16 
- управління виробничо-технологічними процесами; 
17 - управління підвищенням продуктивності праці; 
18 - комп'ютеризація і автоматизація; 19 - енерго- 
та ресурсозбереження; 20 - використання нових 
технологій.

На сьогоднішній день авторами [2-5] розроблена 
система оцінок ключів, вони пропонують оцінювати 
ці ключі так: кожна область складається з п'яти рівнів, 
подолання кожного оцінюється в один бал. Тобто для 
отримання одного «ключа», компанія повинна мати 
5 балів, бали повинні присвоюються при досягненні 
певного рівня: перший (початковий) рівень - 1 бал, 
другий (базовий) рівень - 2 бали, третій (ведучий) 
рівень - 3 бали, четвертий (світовий) рівень - 4 бали, 
п'ятий (лідируючий) рівень - 5 балів. Недоліком такого 
підходу є те, що частина завдань може бути виконана, 
а частина – ні, тому досить складно визначити рівень 
системи менеджменту підприємства, тому кожний 
ключ потрібно оцінювати інтегровано.

Для більш детальної діагностики досягнення рівня 
по кожному ключу «Системи 20 ключів», пропонується 
використовувати систему показників, яка розкриває 
сутність кожного ключа. Діагностику системи 
менеджменту підприємства проводимо спочатку 
методом експертного опитування, яке дозволить 
оцінити кожен ключ по ряду показників. Еталоном 
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порівняння є досягнення вищого 5 рівня, тобто, 
порівняння підприємства з кращим світовим досвідом. 
оцінка кожного одиничного показника передбачає 
бальну оцінку експертом по розробленій шкалі 
градації. в якості експертів виступатиме управлінський 
персонал підприємства, і вже вони повинні оцінити 
вагомість показників виходячи зі ступеня їхньої 
важливості для підприємства. Так само експерти 
присвоюють бали кожному показнику (від 0 до 5), щоб 
показати наскільки підприємство досягло необхідного 
рівня. Потім, з використанням методу кваліметричного 
аналізу, по кожному ключу розраховується інтегральний 
показник, що характеризує рівень його досягнення 
підприємством.

Для проведення комплексної оцінки рівня 
досягнення програми «20 ключів» в цілому 
пропонується метод радара. в якості інтегрального 
показника оцінки досягнення програми «20 ключів» в 
цілому по підприємству – пропонується розрахувати 
відносну площу радара, побудованого всередині 
оціночного кола по порівнюваним показникам. Даний 
метод має значну перевагу – наочність, оскільки вже за 
формою радара можна оцінити, в чому цей або інший 
показник поступається іншим або, навпаки, перевищує 
їх. 

Після проведення оцінки по кожному з ключів, 
команда менеджерів визначає, за якими ключам і яке 

просування вони хочуть здійснити за період  і формують 
плани по підвищенню рівня розвитку підприємства.

Таким чином, удосконалено методичні засади 
діагностики та перетворення системи менеджменту 
підприємства, яка базується на програмі революційних 
перетворень на підприємстві «Системі 20 ключів» та 
використанні методу радара, це дозволяє порівняти 
підприємства між собою і на основі кращого світового 
досвіду розробити рекомендації щодо поліпшення 
роботи компанії.
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На сучасному етапі розвитку роздрібної торгівлі 
відбуваються структурні зміни, що пов’язані з 
виникненням й активним просуванням на ринок 
нових торговельних форматів, які використовують 
прогресивні технології продажу, ефективний 
менеджмент, сучасні інформаційні та логістичні 
системи й надають покупцям широкий спектр супутніх 
послуг. однак, сьогодні недостатньо розробленими 
залишаються проблеми теорії, методики й організації 
обліку товарних операцій підприємств роздрібної 
торгівлі нових торговельних форматів, що, безумовно, 
позначається на якості інформаційного забезпечення 
управління. 

вплив глобалізації на роздрібну торгівлю 
проявляється в укрупненні торговельного бізнесу, що 
підтверджується збільшенням середньої торговельної 
площі магазинів та просуванням на ринок нових 
торговельних форматів, які забезпечують максимальний 
асортимент товарів, високий рівень обслуговування, 
мають широкі можливості впливу на виробників і 
постачальників товарів [1].

Найбільша кількість програмного забезпечення 
на ринку України створена для підприємств торгівлі. 
Для підприємств цієї галузі розроблені такі програми: 
«1С», «Парус», «Дебет Плюс», «банкомзв’язок», 
«Інтелект-Сервіс», «Марка», «Протока», «Система», 
«Інфополіс», «K-Trade» та багато інших. Також були 
запропоновані нові рішення для підприємств торгівлі. 
зокрема, фірма «аввY Україна» запропонувала 
систему управління магазином «1С-Рарус:Магазин 
українська версія 1,0», яка дозволяє автоматизувати 
бізнес-процеси та оперативний облік на підприємствах 
роздрібної торгівлі [2].

Товарні операції є одними з найпоширеніших 
у господарській практиці. Наприклад, типова 
конфігурація “1С: бухгалтерія” дозволяє 
автоматизувати облік надходження, переміщення, 
продажу товарів на підприємстві, проводити 
облік доходів від їх реалізації відповідно до вимог 
національних стандартів бухгалтерського обліку. 
Паралельно ведеться і податковий облік цих операцій. 
важлива умова правильної організації обліку — єдність 
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оцінки товарів (купівельна вартість або продажна) під 
час їх оприбуткування та під час їх списання [3].

Програма дозволяє організувати на роздрібних 
складах (магазинах) сумарний або кількісно-сумарний 
облік руху товарів. На практиці для обліку роздрібного 
продажу ведуть сумарний облік. Для організації 
кількісно-сумарного обліку необхідно щодня вносити 
дані за повним асортиментом і кількістю реалізованих 
товарів. Це великий обсяг даних, тому зручніше вести 
такий облік у спеціалізованій торговій програмі — 
«1С».

в комп’ютерних програмах автоматизації обліку 
втілюються дві моделі ведення обліку для підприємств 
різних галузей народного господарства. Перша 
передбачає уніфікацію документів та їх представлення 
в системі подвійного запису. Друга модель передбачає 
комплексне використання даних автоматизованого 
обліку з метою управління, планування роботи 
підприємства, багаторазове складання і на будь-яку 
дату аналітичних звітів.

за результатами дослідження сучасного стану 
процесу автоматизації на підприємствах роздрібної 
торгівлі нами встановлено, що: незважаючи на відчутний 
позитивний ефект від автоматизації облікових робіт 
(зменшення витрат часу на процес документування, 
мінімізації кількості помилок у обліку та ін.) значна 
їх частка автоматизує лише окремі ділянки обліку, 
наявні, також, господарські об’єкти, що здійснюють 
всі облікові операції у ручну; найбільш вживаними 
інформаційними технологіями, що застосовуються, є 
міні-бухгалтерії та інтегровані системи бухгалтерського 
обліку, які, незважаючи на простий інтерфейс, мають 
доволі обмежену функціональність та не забезпечують 
ефективне управління торгівельними операціями в 
роздрібній мережі.

Для  підвищення ефективності автоматизації 
торгівельних операцій в роздрібній мережі найбільш 
доцільним є:

1) використання вузькоспеціалізованих 
інформаційних системи, широке програмне 
різноманіття яких, дозволяє керівництву роздрібних 
підприємств зробити найбільш оптимальний вибір 
програмного продукту (за відношенням: ціни; 
функціональності; надійності; зручності користування 
та ін.);

2) використання лише ліцензованих продуктів, що 
пройшли широку апробацію та користуються попитом 
на ринку інформаційних технологій;

3) проведення обов’язкового попереднього 
навчання персоналу основам роботи з програмним 
продуктам, що впроваджується;

4) здійснення конкретизації вимог та пропозицій з 
автоматизації торгівельних операцій.

Такий підхід дозволить досягти очікуваного 
ефекту від автоматизації облікового процесу на 
підприємствах роздрібної торгівлі та забезпечить їх 
ефективну організацію, коректну роботу програмного 
забезпечення та відсутність проблем з комп’ютерною 
грамотністю персоналу роздрібної мережі.
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головним завданням соціальної політики уряду 
України повинно стати забезпечення належного рівня 
життя населення нашої держави. будь-яка людина має 
право на відповідний рівень доходів, освіти, належні 
умови проживання, культурний розвиток, соціальні 
гарантії.

Економічна наука під рівнем життя розуміє ступінь 
забезпеченості населення матеріальними та духовними 
благами, необхідними для підтримування нормальної 
життєдіяльності. Рівень життя є однією з основних 
соціально-економічних категорій, що характеризує 
не лише матеріальний добробут окремої людини, а й 
визначає узагальнений результат діяльності економіки 
країни за певний період [1].

Рівень життя є достатньо складною і багатогранною 

категорією, для комплексної характеристики якої 
потрібно використовувати систему показників. аналіз 
та оцінка життєвого рівня населення, проводиться, як 
правило, за допомогою наступних показників: обсяг 
валового внутрішнього продукту і національного 
доходу на душу населення; середній рівень заробітної 
плати; забезпеченість житлом; середня тривалість 
життя, народжуваність і смертність населення; доступ 
до системи охорони здоров’я; рівень освіти; кількість 
населення за межею бідності; економічна нерівність 
тощо.

Дослідження зазначених показників дало 
можливість визначити рівень життя населення України 
як низький і такий, що не відповідає загальновизнаним 
світовим стандартам. Так, номінальний ввП на душу 
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Секція 1. Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи
населення в Україні, за даними МвФ 2013 р., становив 
3862 дол. (при 110573 дол. у люксембурзі, 101271 дол. 
у Норвегії, 52839 дол. у СШа, 43953 дол. у Німеччині) 
[5]. вже за 9 міс. 2014 р. ввП зменшився з 4007,1 дол. у 
2013 р. до 34093,5 дол. (на 12,5%) [2]. Середня заробітна 
плата населення України у 2013 р. була зафіксована на 
рівні 3265 грн. У той час як середня заробітна плата, 
наприклад, у Німеччині становить 2980 євро, у Польщі 
– 1320 євро [3]. Щодо показника забезпечення житлом, 
у середньому на 1 жителя України припадає 23,8 м2  
загальної площі [2].

Середня очікувана тривалість життя в Україні у 
2013 р. становила 71,37 років, в тому числі чоловіків 
– 66,34 років, а жінок – 76,22 роки. Україна займає 150 
місце серед 223-х країн світу за показником середньої 
тривалості життя. Кожен четвертий українець не 
доживає до 60 років, кожен десятий – до 35. Коефіцієнт 
народжуваності у 2013 р. становив 11,1 осіб на 1000 
осіб при 15 особах у 1985 р. і 7,8 особах у 2000 р. [2]. за 
тривалістю життя нас випередили не лише країни єС, 
але і Сінгапур, гонконг і майже всі колишні республіки 
СРСР. Коефіцієнт смертності в Україні у 2013 р. досяг 
14,6 осіб на 1000 (показник смертності в країнах 
єС становить 6,7) [2]. за показниками смертності 
дорослого населення Україна зараз знаходиться на 
рівні слаборозвинених країн третього світу, зокрема 
гвінеї та Конго.

Сучасна система охорони здоров’я в Україні не 
забезпечує рівного безкоштовного доступу населення 
до якісних медичних послуг; характеризується 
низькою їх якістю, що негативно впливає особливо 
на незахищені верстви населення. На одне лікарняне 
ліжко, тобто на одного хворого виділяється 83 копійки 
на добу.

Нинішній рівень освіти в Україні не дає їй змоги 
повною мірою виконувати функцію ключового ресурсу 
соціально-економічного розвитку країни і підвищення 
добробуту громадян. залишається критичним стан 
фінансового та матеріально-технічного забезпечення 
системи освіти, низьким є рівень оплати праці 
працівників освіти і науки.

Перехід України до ринкової економіки призвів 
до високої диференціації окремих соціальних груп за 
рівнем життя, зростання частки бідного населення. 
згідно зі стандартами ооН, за межею бідності в 
Україні живуть 80% населення. за роки незалежності 

розрив між дуже багатими і дуже бідними українцями 
збільшився втричі. за даними досліджень Інституту 
соціології НаН, якщо на початку 1990-х співвідношення 
доходів 10% найбагатших і 10% найбідніших українців 
склало 12:1, у 2002 році – 30:1, то в 2010-му – 40:1. 
Ця проблема формує серйозну загрозу національній 
безпеці, зачіпаючи не лише окрему людину, а й 
суспільство в цілому.

основними причинами низького рівня життя 
населення в Україні є відсутність оплачуваної роботи 
для частини працездатного населення, низька оплата 
праці працюючим громадянам при енергозатратній 
економіці, існування певних диспропорцій в заробітній 
платі, важкі умови праці тощо [4].

Показники рівня життя населення України 
підтверджують, що заходи, які держава вживала для 
поліпшення життя своїх громадян, є недостатніми. 
Тому сьогодні наша країна в черговий раз стоїть на 
шляху кардинальних перетворень.

Українська держава в умовах відсутності достатніх 
фінансових коштів повинна створити такі умови 
для переорієнтації економіки із сировинних галузей 
на наукоємні, щоб працездатне населення змогло 
реалізувати свій творчий потенціал та забезпечити 
якісне життя, а непрацездатне – отримало гідний 
соціальний захист.
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Широкі структурні зміни, які відбуваються в 
економіці України у період становлення державної 
незалежності і переходу до ринкових відносин 
вимагають значних перетворень і у грошово-кредитній 

політиці. однією з основних проблем сучасного 
періоду розвитку економіки України є удосконалення 
діяльності комерційних банків, а особливо формування 
й використання інших ресурсів. Усе це визначає 
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актуальність даної теми в даний час.
в умовах дефіциту фінансових ресурсів особливої 

уваги набувають питання формування фінансових 
ресурсів комерційних банків, оптимізації їх структури 
та вибору стратегії управління ними.

Проблема формування банківських фінансових 
ресурсів і управління ними аналізувалася в роботах 
таких провідних іноземних вчених, як: Е. гілл, Дж. 
Едвін Долан, б. Едвардс, Дж. Розмарі Кемпбелл, Р. 
Коттер, Е. Рід, Ж. Рівуар, П.С. Роуз, Д. Сінкі . У нашій 
країні дослідження в банківській сфері здійснювали 
такі ведучі вчені, як васюренко о.в., Мороз а.М., 
лаврушин о.І., Царьків в.а.

Структура Фінансових ресурсів окремого банку є 
індивідуальною і залежить від ступеню спеціалізації 
банку,універсалізації банківських операцій та 
інших факторів.[2, с.112]. Фінансові ресурси банку 
– це сукупність акумульованих з різних джерел 
коштів, які формуються у процесі розподільчих та 
перерозподільчих відносин і використовуються в 
банківській діяльності з метою отримання прибутку 
[1]. Представники структурного підходу визначають 
фінансові ресурси як грошові фонди і частину 
грошових коштів, яка використовується у нефондовій 
формі [3, с.10].

більшу частку банківських ресурсів становлять 
залучені й позичені кошти. До складу залучених 
ресурсів відносять кошти підприємств, організацій, 
установ та населення на рахунках у банку. більшу 
частину цих ресурсів банк мобілізує зі своєї ініціативи. 
Частину залучених ресурсів банк мобілізує з ініціативи 
самих клієнтів. вони пропонують йому свої грошові 
кошти з метою забезпечення їх надійного збереження 

Секція 1. Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи
та отримання доходу. Для оперативного задоволення 
своїх потреб у додаткових ресурсах банки позичають 
їх в інших банках або здійснюють емісію боргових 
цінних паперів.

Підсумовуючи сказане можна виділити важливе 
завдання комерційного банку - це підтримання 
постійного балансу між потребами в ресурсах і 
можливостями їх придбання в умовах, що забезпечують 
фінансову стійкість і задоволення інтересів партнерів 
та клієнтів. При цьому необхідним принципом є 
дотримання банком вимоги достатності ресурсів: обсяг 
мобілізованих на грошово-кредитному ринку засобів 
повинен бути не меншим, але й не більшим, ніж це 
потрібно для розміщення коштів у найприбутковіших 
операціях. Тому для кожного комерційного банку 
актуальною є розробка програми регулювання і 
розміщення ресурсів, визначення сфери найдоходніших 
вкладень коштів у кредити й інвестиційні проекти на 
певний період, аналіз виконання програм. Формування 
банківських ресурсів і зміцнення ресурсної бази 
комерційних банків — обов’язкова умова повноцінної 
ринкової економіки.
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в сучасних умовах невизначеності та високої 
конкуренції підприємство може ефективно 
функціонувати і розвиватися лише завдяки 
формуванню стійких конкурентних переваг, що в 
результаті призведуть до підвищення попиту на 
продукцію та як результат -  до високої рентабельності 
(прибутковості). Реалії сьогодення такі, що в умовах 
швидких глобалізаційних процесів підприємство 
повинно бути готовим до стрімких змін зовнішнього 
середовища, тому необхідно сформувати злагоджену 
систему конкурентних переваг для забезпечення успіху 
як сьогодні, так і в майбутньому. Тому актуальним є 
саме вивчення ринку, аналіз економічних тенденцій 
та, зважаючи на мінливий ринок та невизначеність на 
сучасному етапі, формування конкурентоспроможності 
підприємства.

Питання формування конкурентних переваг 

розглядало багато вчених: Ж.Ж. ламбен, М. Портер, 
Р. грант, Р. Фатхутдінов, о. градов, а. Стрікленд, а. 
Юданов, в.герасимчук та інші. однак, незважаючи на 
це, низку завдань стосовно формування конкурентних 
переваг підприємства розроблено недостатньо 
повно, і за сучасних умов підвищення інтенсивності 
конкурентної боротьби вони вимагають уточнення та 
розвитку в умовах ринку та невизначеності.

У сучасних умовах господарювання більшість 
підприємств перебувають у неперервному процесі 
вдосконалення системи управління, спрямованої на 
забезпечення стійких конкурентних переваг на ринку, 
пристосування до умов зовнішнього середовища, 
пошук способів протидії конкурентам, що обумовлює 
необхідність вирішення проблем, пов’язаних з 
підвищенням конкурентоспроможності вітчизняних 
підприємств як на внутрішньому, так і на зовнішньому 
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Секція 1. Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи
ринках.

 Конкурентоспроможність підприємства 
формується на базі конкурентних переваг, які у 
класичному менеджменті визначаються як виражена 
особливість або компетентність, що дозволяє залучати 
й зберігати клієнтів [9, c. 68]

Для того, щоб перевага приносила перемогу 
у боротьбі із конкурентами, вона має відповідати 
наступним вимогам:

- забезпечувати підприємству ринкове положення, 
на тривалий час вигідно відрізнити його від конкурентів;

- бути націленою на специфічні запити клієнта, що 
дозволить принести користь цільовій групі споживачів;

- спиратися на специфічні, оригінальні здатності й 
ресурси підприємства, які не піддаються імітації з боку 
конкурентів;

- мати інноваційний характер для визначення 
напрямів і встановлення пріоритетності заходів щодо 
управління підприємством.

Разом з тим, конкурентні переваги повинні бути 
стійкими та гнучкими, щоб піддаватися адаптації 
до змін у ринковому середовищі, формуватися 
на стратегічному рівні з урахуванням взаємодії і 
погодженості усіх функціональних сфер діяльності 
підприємства, що дозволить підприємству раціонально 
управляти ресурсами та бути конкурентоспроможним 
на ринку в довгостроковій перспективі в цілому.

Узагальнюючи наведені визначення конкурентних 
переваг, слід зазначити, що їхня сутність здебільшого 
виявляється через такі характеристики як: здатність 
підприємства ефективно розподіляти ресурси, 
досягаючи більш стійкого і тривалого положення на 
ринку ніж конкуренти; сукупність характеристик, 
властивостей, ресурсів, цінностей, якими володіє 
підприємство і які забезпечують йому перевагу 
над конкурентами; результат більш ефективного за 
конкурентів управління процесами формування і 
розвитку якісних і кількісних властивостей продукту, 
що мають цінність для покупця [9; c. 68]. 

Фірма повинна мати декілька (чотири-п'ять) 
конкурентних преваг, які необхідно захищати. 
засобами захисту конкурентних переваг можуть бути: 
монополія, патенти, ноу-хау, таємничість, доступ до 
джерел сировини та комунікацій [5; c. 148].

отже, підсумовуючи можна сказати, що для 
того, щоб бути конкурентоспроможним на ринку в 
довгостроковій перспективі, підприємство повинно 
володіти унікальними конкурентними перевагами 
стратегічного рівня, а також реалізувати оптимальну 
стратегію розвитку. Конкурентні переваги – це наявність 
у підприємства ресурсів (технічних, технологічних, 
інформаційних, фінансових, кадрових, управлінських, 
організаційних та інших), та властивостей, які роблять 
його більш конкурентоспроможним в порівнянні 
з іншими підприємствами, а також ефективне 
використання всіх цих видів ресурсів та їх вдале 
поєднання. 
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На сьогодні проблема інвестицій та інвестиційного 
клімату є надзвичайно актуальною не тільки для 
України, але і для кожної країни світу. адже інвестиції 
відіграють важливу роль в економічному розвитку 
країни, визначають загальне зростання її економіки, 
виступають засобом досягнення реальних структурних 
зрушень у народному господарстві, технічного 
переозброєння, підвищення якісних показників 
господарської діяльності на мікро- й макрорівнях і, 
головне, покращення життєвого рівня населення.

Інвестиційний клімат – це сукупність політичних, 
економічних, правових, географічних, соціально-
культурних умов, які у своїй взаємодії забезпечують та 
впливають на інвестиційну діяльність вітчизняних та 
іноземних інвесторів на окремо взятій території. [4].

звичайно, для економіки України важливо 
активізувати та ефективно використовувати внутрішні 
інвестиційні ресурси. але в умовах дефіциту 
внутрішніх джерел фінансування каталізатором 
інвестиційної активності можуть стати іноземні 
інвестиції. У багатьох країнах світу (СШа, Німеччині, 
Франції, великобританії, Південній Кореї, Тайвані) 
саме іноземний капітал відіграв значну роль у розвитку 
й перебудові їхніх економік.

за даними Держстату України, у 2013 р. в економіку 
України іноземними інвесторами вкладено 5,7 млрд. 
дол. СШа прямих інвестицій (акціонерного капіталу). 
обсяг внесених з початку інвестування в економіку 
України іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) 
станом на 31 грудня 2013 р. становив 58,2 млрд. дол. 
СШа, що на 5,2 % більше обсягів інвестицій на початок 
2013 р. [1].

Інвестиції надходили зі 136 країн світу. При цьому 
до десятки основних країн-інвесторів, на які припадає 
майже 83 % загального обсягу прямих інвестицій, 
входять: Кіпр – 19,04 млрд. дол., Німеччина – 6,3 млрд. 
дол., Нідерланди – 5,6 млрд. дол., Російська Федерація – 
4,3 млрд. дол., австрія – 3,3 млрд. дол., велика британія 
– 2,7 млрд. дол., британські віргінські острови – 2,5 
млрд. дол., Франція – 1,8 млрд. дол., Швейцарія – 1,3 
млрд. дол. та Італія – 1,3 млрд. дол. [1]. Як бачимо, 
значна частка ПІІ надходить з Кіпру та віргінських 
островів, які практично є офшорними інвестиціями 
і «працюють» на своїх власників-українців, а не на 
інтереси держави.

в цілому ж низький рівень надходжень іноземних 
інвестицій зумовлений недостатнім ступенем 
довіри іноземних інвесторів до України та високим 
рівнем інвестиційного ризику. Причинами цього є 
несприятливий інвестиційний клімат (макроекономічна 
та політична нестабільність; непрозора законодавча 

база; нерозвиненість інвестиційної інфраструктури, 
високий рівень корумпованості та бюрократизму).

На початок 2014 р. економічні й соціально-
політичні чинники, які були основними рушійними 
силами формування потоків іноземних інвестицій в 
Україну протягом минулого періоду, значною мірою 
вже вичерпали свій потенціал. а відповідні нові 
довготермінові чинники, які б могли потужно впливати 
на формування потоків іноземних інвестицій в Україну, 
ще не сформувались або ж не набули достатнього 
розвитку.

водночас нинішнє різке загострення українсько-
російських відносин, насамперед у військово-
політичній площині, внесло дуже серйозні корективи у 
ділову мотивацію дуже багатьох реальних і потенційних 
іноземних інвесторів (нерезидентів) щодо їх подальшої 
інвестиційної активності в Україні. Насамперед це 
стосується зростаючої ідентифікації інвестицій у нашу 
державу на сучасному етапі як високо ризикованих [5].

за оцінками європейської бізнес-асоціації, індекс 
інвестиційної привабливості України після незначного 
зростання у першому півріччі 2014 р. (2,73 бали із 5 
можливих при 1,81 балах в кінці 2013 р.) у другій 
половині року почав знижуватись (2,65 балів) [3]. 
Така ситуація стала наслідком відсутності реформ, 
збереження корупції і системи хабарів.

Для покращення інвестиційного клімату в Україні 
необхідно знайти економічний механізм, який дав би 
змогу збалансувати норму прибутку, рівень ризику, 
стимули й гарантії для залучення іноземних інвестицій 
у процес приватизації та розвитку експортного 
потенціалу, забезпечив би бажаний кінцевий 
результат інвестування, тобто помітний внесок у 
розвиток економіки, підвищення ефективності її 
функціонування, впровадження сучасних технологій і 
методів управління [2].

До основних напрямків покращення інвестиційного 
клімату України науковці відносять: удосконалення 
правової та нормативної бази, насамперед її спрощення 
та приведення до стандартів міжнародного права; 
усунення складностей у сфері оподаткування та 
розширення надання податкових пільг інвесторам; 
подолання корупції; спрощення дозвільної системи 
та сфери ліцензування; розвиток сфери інновацій; 
забезпечення відкритості інформації щодо 
інвестиційної діяльності в країні; створення механізму 
якісного обслуговування інвестора. 
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На сучасному етапі розвитку суспільства, говорячи 
про перспективи якісного економічного зростання 
країни, не можливо відкинути такий фактор, як 
інновації. забезпечення усіх аспектів розвитку країни 
потребує постійного прогресу та впровадження 
інноваційної діяльності, що є фактором стабільності та 
належного розвитку суспільства та держави в цілому. 
впровадження інновацій є дійсно важливою умовою 
для покращення та підтримки конкурентоспроможності 
вітчизняних товарів, що звичайно позитивно впливає 
на показники зовнішньоторговельної діяльності 
країни. забезпечення переведення економіки України 
на інноваційний шлях є невід’ємною складовою для 
підтримки курсу держави на вихід із кризи та переходу 
національної економіки на новий якісний рівень, а 
також можливістю інтегруватися до європейського 
співтовариства та почати забезпечувати добробут 
європейського рівня для своїх громадян. визначення 
основних проблем розвитку інноваційної сфери в 
Україні та знаходження шляхів до їх вирішення є дуже 
важливим та актуальним завданням на сьогоднішній 
день.

Під терміном «інноваційна діяльність» ряд науковців 
вбачає діяльність, спрямовану на пошук можливостей 
інтенсифікації виробництва та задоволення суспільних 
потреб у конкурентоспроможних товарах і послугах 
завдяки використанню науково-технічного та 
інтелектуального потенціалу [2, с. 258 – 260].

згідно зі статтею 3 закону України «Про 
інноваційну діяльність», головною метою державної 
інноваційної політики в України є створення соціально-
економічних, організаційних і правових умов для 
ефективного відтворення, розвитку й використання  
науково-технічного  потенціалу  країни, забезпечення 
впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, 
енерго-та ресурсозберігаючих технологій, виробництва 
та реалізації нових видів конкурентоздатної продукції 
[3].

Так як інновації та інвестиції тісно пов’язані, 
зокрема інновації є однією з форм інвестування, а 
інвестиції в свою чергу є одним із найголовніших 
засобів, що дозволяють забезпечити вихід економіки 
з кризи та підвищити якісні показники господарської 
діяльності, то можна стверджувати про те, що розвиток 
інноваційної діяльності є позитивним фактором 
економічного зростання.

Хоча Україна володіє високим інноваційним 
потенціалом, все ж використовується він не достатньо 
для забезпечення необхідного економічного розвитку. 
Щорічно, кількість підприємств, що використовують 
інноваційну діяльність, зростає. а фінансування такої 
діяльності за рахунок державного бюджету, навпаки 
– зменшується кожного року. Так, станом на 2008 
рік, питома вага підприємств, що впроваджували 
інноваційну діяльність, становила 10,8 %, а у 2013 
році цей показник збільшився до 13,6 %. з державного 
бюджету, у 2008 році, відбувалося фінансування 
інноваційної діяльності, у розмірі 336,9 млн. грн., а у 
2013 році – у розмірі 24, 7 млн. грн.[4]. Проаналізувавши 
статистичні дані, робимо висновок про наявність 
негативних тенденцій. основною з проблем є 
недостатній рівень фінансування інноваційної 
діяльності саме державою. 

Не відповідають завданням розвитку національної 
інноваційної системи й умови правової охорони 
інтелектуальної власності в Україні, не належним 
чином ведеться облік об’єктів права інтелектуальної 
власності та нематеріальних активів. Це є причиною 
низької патентної активності науково-промислового 
комплексу і того, що частка інтелектуальної власності 
та нематеріальних активів в основних фондах за 
бухгалтерськими документами вкрай низька. Нині в 
Україні немає чіткої системи у формуванні, розгляді й 
затвердженні в органах державної влади та управління 
програм державного рівня. При розробленні та  
виконанні програм не витримуються типові стадії і 
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процедури, основні принципи програмно-цільового 
управління: цільова спрямованість, комплексність, 
альтернативність та керованість програм. Проекти 
більшості програм соціально-економічного 
спрямування формуються на безальтернативних 
засадах, без проведення конкурсів та державної 
експертизи [1, с. 134]. все це становить перешкоди 
адекватному розвитку інноваційної сфери в країні.

виходячи з вищезазначеного, можна зробити 
висновок, що не раціональне і не достатнє використання 
інноваційних процесів в Україні, а також велика 
кількість проблемних аспектів стосовно цієї діяльності, 
є дійсно гальмуючим чинником економічного розвитку 
нашої держави. Тож питання щодо інноваційного 
розвитку в Україні потребують нагального вирішення.
зокрема державі слід збільшити витрати на інноваційну 
сферу та надавати пільги та субсидії для впровадження 
інновацій, а також вдосконалити правову сферу захисту 
прав інтелектуальної власності та патентного захисту 
інновацій. Такі заходи, у синтезі з іншими державними 

програмами, щодо покращення розвитку інноваційних 
процесів, зможуть стати вагомим поштовхом для 
якісного розвитку інновацій та покращення загального 
стану економіки України. 
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Економіка сьогодення розвивається в умовах 
глобальної нестабільності. Незважаючи на це, існують 
певні закономірності, притаманні процесу економічного 
розвитку країн світового простору. Тенденції зростання 
світової економіки досліджуються науковцями. 
зокрема, о. білорус, Д. лук’яненко, І. валлерстайн, є. 
Тоффлер вивчали наслідки глобалізаційних процесів 
та взаємозв’язок між світовою фінансовою кризою 
та розвитком економіки [2, с. 76]; досвід державного 
управління економікою в англії, Німеччині, Франції та 
СШа розглядався в наукових добутках о. М. Чечель 
[3, с. 158]; стратегії економічного розвитку України 
аналізували о. Соловйова, С. Ткаленко, Р. Мадяр та 
інші  [2, с. 76; 1, с. 46].

Метою цієї статті є теоретичне обґрунтування 
сучасних тенденцій розвитку світової економіки в 
умовах глобальної нестабільності.  

значущою тенденцією розвитку світової економіки 
є об’єднання країн  у глобальні регіональні блоки. 
Так С. Ткаленко та Р. Мадяр звертають увагу на 
збільшення економічної «прірви» між країнами світу, 
що виникає внаслідок посилення процесів глобалізації 
[2, с. 77]. активізуються такі фінансові операції як 
кредитування та запозичення в рамках реалізації 
проектів міжнародного бізнесу. Наслідком цього стало 
розширення світової мережі фінансових корпорацій 
та підвищення рівня світового співробітництва 

між країнами, продукція яких стає домінуючою на 
міжнародному ринку [2, с. 79]. 

важливо звернути увагу на те, що накопичення 
капіталу великими національними корпораціями  є 
помітною тенденцією в світовій економіці [2, с. 77]. Так 
в американській економічній системі функціонують 
глобальні транснаціональні корпорації, «які відіграють 
визначальну роль в економіці країни». Стратегічні 
плани, які формуються такими компаніями, певною 
мірою координують діяльність різних суб’єктів 
економічної сфери в межах держави [3, с. 160]. 
Фінансова глобалізація впливає на прийняття значущих 
рішень в межах окремих держав щодо підвищення 
інвестиційної конкурентоспроможності [2, с. 77]. 

Світова фінансова криза негативно вплинула 
на економіку країн G7 та E7. У зв’язку з цим 
виникла необхідність створення довгострокових 
прогнозів розвитку для країн G7. Компанія PwC 
(PricewaterhouseCoopers) здійснила такий прогноз. 
Результати дослідження викладені в документі 
«Світ у 2050 році». Тут представлено перспективу 
економічного розвитку 17-ти країн світу (держав  
«великої сімки» (G7), а саме: Франції, Німеччини, 
великобританії, Японії, Італії, СШа і Канади; Іспанії, 
Південної Кореї та австралії; E7: Росії, Китаю, 
бразилії, Туреччини, Індії, Мексики, Індонезії). за 
результатами здійсненого прогнозу Китай, Індія та 
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СШа мають стати найбільш розвинутими в сфері  
економіки серед інших країн світового простору, в той 
час як в’єтнам, Нігерія та Індонезія значною мірою 
підвищать рівень економічного розвитку. Туреччина ж 
може стати економічно конкурентоспроможною серед 
європейських країн. варто зазначити, що країни E7 в 
найближчі десятиріччя розвиватимуться швидше країн 
G7 («великої сімки») [2, с. 77]. 

всесвітній економічний форум (World Economic 
Forum) у звіті за 2012-2013 роки зазначає, що 
конкурентними перевагами України є «освіта та 
ємність ринку». Мадяр Р. вважає, що «високоосвічене 
населення, значна ємність ринку є гарною основою 
для подальшого економічного зростання» [1, с. 52]. 
Розвиток високотехнологічних галузей промисловості, 
що вдосконалюється завдяки науковим розробкам 
професійних освічених спеціалістів, є важливою 
тенденцією розвитку світової економіки в умовах 
глобальної нестабільності [2, с. 79]. в Україні 
успішний розвиток економіки уможливлюється, в тому 
числі,  за рахунок науково-технологічних розробок [1, 
с. 54]. Розглядаючи сучасні тенденції розвитку світової 
економіки, зазначимо, що японська економічна система  
ґрунтується на результатах успішної діяльності різних 
галузей виробництва. Кращі в світі високотехнологічні 
досягнення повною мірою використовуються для 
вдосконалення промислових галузей в країні [3, с. 160-
161].

збільшення транснаціоналізації економік деяких 
країн світового простору є вагомою сучасною 
тенденцією розвитку держав світу. Транснаціональні 
компанії спрямовують інвестиційні потоки до країн-
реципієнтів. в Україні спостерігається дефіцит 
фінансових ресурсів, що перешкоджає створенню та 
зміцненню українських транснаціональних компаній. в 
умовах глобальної нестабільності виникає необхідність 
залучення іноземних інвестицій в Україну [2, с. 78-79].

Таким чином, тенденції розвитку світової 
економіки в реаліях сьогодення сприяють формуванню 
нової інфраструктури ринку. 
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вступ. в Україні існує нагальна потреба 
в переорієнтації соціальної політики. Інколи 
висловлюється й інша точка зору, яка базується на 
опитуванні експертів, третина з яких знаходить, 
що в країні відсутня ефективна система управління 
соціальним захистом населення, що спричиняє 
негативні наслідки для політики держави в даній галузі.

Тому є актуальним виявлення на прикладі 
єС  позитивного досвіду розробки різноманітних 
соціальних програм, впровадження їх в практику 
діяльності національних урядів з попередньої 
імплементацією у державну та регіональну нормативно-
правову базу України.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Соціальний захист - це система юридичних, 
економічних, фінансових та організаційних засобів 
держави щодо захисту населення від соціальних 
ризиків.

На сьогоднішній день  виділяють три основні 
моделі соціальних держав: ліберальна, консервативна 
(корпоративна) і соціал-демократична [1, с. 103-112].

основний принцип соціал - демократичної моделі 
полягає в тому, що соціальний захист - це право 
усіх громадян, забезпечене державним сектором 

(бюджетом). Фінансовим підґрунтям цієї моделі 
є стабільний високий рівень виробництва, сильні 
професійні спілки і виважені договірні відносини 
(працедавців і працівників). 

Державний сектор фінансує соціальну політику 
через систему оподаткування й відповідає за 
функціонування різних соціальних служб. Державні 
податки, як правило, мають опосередкований 
характер (через роздрібний продаж товарів і послуг 
населенню). Частина податків залишається в громаді, 
інша передається державі на утримання університетів, 
поліції, армії тощо [2, с. 106-108].

Принципи соціал-демократичної моделі є такими:
1. Усі люди мають однакову цінність незалежно від 

віку, статі та їх участі у виробництві.
2. Соціальні послуги і сервіс надаються на 

добровільних засадах.
3. Соціальний захист повинен бути безперервним, 

охоплювати усі сфери життя людини та давати їй 
можливість гідно жити.

4. Соціальний захист повинен бути гнучким, 
доступним і спроможним вирівнювати соціальні умови 
для усіх суспільних груп населення.

Ця модель знайшла практичне втілення в країнах 
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північної європи - Швеції, Норвегії, Фінляндії, Данії, 
Нідерландах і Швейцарії [3, с.217-228].

Формування ліберальної моделі, властивої таким 
країнам, як СШа, Канада, австралія, великобританія, 
відбувалося при пануванні приватної власності, 
переважанні ринкових відносин і під впливом 
ліберальної трудової етики. 

основними умовами функціонування даної 
моделі є мінімальна залученість держави в ринкові 
відносини і обмежене застосування заходів державного 
регулювання, що не виходить за рамки вироблення 
макроекономічної політики; у внутрішньому валовому 
продукті (ввП) державному сектору економіки 
належить лише невелика частка. 

Соціальна підтримка громадян здійснюється 
за рахунок розвинених систем страхування і при 
мінімальному втручанні держави, що є регулятором 
певних гарантій. Розміри страхових виплат, як 
правило, невеликі. Матеріальна допомога має адресну 
спрямованість і надається лише на підставі перевірки 
нужденності [3, с. 235-249].

Дана модель цілком задовольняє своїм основним 
призначенням в умовах економічної стабільності 
або підйому, але при спаді і вимушеному скороченні 
виробництва, супроводжуваному неминучим 
урізанням соціальних програм, у вразливому становищі 
опиняються багато соціальні групи, насамперед жінки, 
молодь, літні люди.

Консервативна модель була впроваджена в країнах 
із соціально-орієнтованою ринковою економікою, 
зокрема, Німеччині, австрії, Італії, Франції, голландії. 
Для неї характерна опора на правове регулювання 
системи соціального забезпечення. Дана модель 
робить наголос на ринку і обов'язковому соціальному 
страхуванні під державним спостереженням. 
Консервативна модель базується на принципі 
досягнень, де праця визначає подальше соціальне 
забезпечення [4, с. 132-141].

Проблеми ж у консервативній моделі виникають 
відносно тих верств населення, які не зайняті постійно 
або взагалі не зайняті, і тому не мають страховки, 
а ступінь податкового перерозподілу в моделі є 
невеликим. громадяни, що належать до цих прошарків, 
вимушені розраховувати на місцеві добродійні органи 

і суспільну допомогу, як правило, не дуже велику. 
відповідно, консервативна модель соціальної політики 
веде до появи подвійного суспільства, описаного Ю. 
Хабермасом як Перша і Друга Реальність [5, с. 29-35]

висновки. Потрібно зауважити, що кожна країна 
з урахуванням своєї специфіки формує власну модель 
соціальної політики.

Сьогодні для того щоб Україна на світовій 
арені займала гідне місце, а якість життя громадян 
відповідала європейським стандартам, потрібно, щоб 
на зміну неефективній та нерентабельній соціальній 
політиці, прийшла політика, сконцентрована на 
потребах не тільки конкретної соціальної групи, але й 
кожної людини. 

Для цього основними характеристиками нової 
моделі соціальної політики України мають стати: 
скорочення бідності та зміцнення позицій та ролі 
середнього класу; зміцнення конкурентоспроможності 
національної економіки на засадах інноваційної 
моделі розвитку і реалізація ефективної державної 
антикорупційної політики; випереджальне зростання 
рівня доходів громадян порівняно з інфляцією; 
скорочення фінансово незабезпечених пільг.
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в процесі розвитку людства інформація  завжди 
відображувалася  на різних носіях, які в сучасних 
умовах розвитку інформаційних відносин чинне 
законодавство трактує як документ. Слово документ, 

в перекладі з латині означає зразок, доказ, свідоцтво,  
корінь цього слова сягає індоєвропейської мови, де 
воно означало  отримання,  передачу або приймання 
будь-чого.
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Постійне збільшення кількості інформації, 

необхідної для прийняття найбільш ефективних  
управлінських рішень, призводить до того, що 
традиційні методи роботи з документами стають все 
більше нерентабельними. Так, за статистичними даними 
15% паперових документів губляться, а для їх пошуку 
працівники витрачають близько 30% свого часу,  на 
20—25% зростає продуктивність праці персоналу при 
використанні електронного документообігу; вартість 
архівного збереження електронних документів на 80% 
нижче в порівнянні з їхніми паперовими копіями [3].

Традиційні методи в  сучасному документальному 
забезпеченні управління себе вже не виправдовують. У 
зв’язку з цим стала нагальною потреба автоматизації 
існуючих систем документообігу та переходу на 
електронний документообіг - високотехнологічний 
і прогресивний підхід до суттєвого підвищення 
ефективності роботи з документами. 

відсутність необхідності вручну розмножувати 
документи, відслідковувати переміщення паперових 
документів всередині установи, контролювати 
порядок передачі конфіденційної інформації  істотним 
чином дозволить знизити трудовитрати працівників. 
впровадження наскрізного автоматичного контролю 
виконання всіх етапів роботи з документами буде 
сприяти підвищенню якості роботи виконавців, робити 
терміни підготовки документів більш прогнозованими 
й керованими.  за даними експертів на сьогодні  
співвідношення кількості паперових і електронних 
документів в Україні:  п'ятдесят на п'ятдесят %, через 
7 років стане - тридцять на сімдесят % . Кількість 
документів на паперових носіях в середньому за 
рік збільшується на 7%, а на електронних - вдвічі.
Специфіка електронного документу полягає в тому, 
що особа здана його сприймати лише за допомогою 
спеціальних програмних та технічних засобів, у вигляді 
сигналів, знаків, звуків, зображень тощо.

Потреба   в    ефективному керуванні документами 
і призвела до створення автоматизованих систем 
електронного документообігу, що включають в себе 
створення електронних документів, їх обробку, 
передачу, збереження та вивід  інформації, що необхідна 
установі, організації чи підприємству, на основі 
використання сучасних комп'ютерних технологій. 

Системи електронних документів  призначені 
забезпечити процес створення, керування і 
розповсюдження великих обсягів документів у мережі 
підприємства, а також вести контроль за потоками 
документів в установі. Типии файлів, що, будуть 
підтримувати функціонування системи електронних 
документів, можуть включати: текстові документи, 
зображення, електронні  таблиці, аудіо дані, відео 
дані і Web-документи. головним завданням  системи 
електронних документів є  організація раціонального 
руху, опрацювання та збереження електронних 
документів, їх пошуку як по атрибутах, так і за змістом.

Користувачами систем електронних документів 
є великі  державні та недержавні організації, 
підприємства, банки, промислові  підприємства та 

всі інші структури, чия діяльність супроводжується 
значним  обсягом створюваних, оброблюваних і 
збережених документів.

Крім того, нагальність та необхідність впровадження 
систем електронної документації залежить як від 
кількості співробітників в організації, так і від галузі 
економіки, до якої належить ця організація (табл.1) [1]. 

Як бачимо, найбільшу увагу до системи електронних 
документів  проявляють великі та середні недержавні 
підприємства та  торгівля.  Найбільше використання 
системи електронних документів в промисловості та 
торгівлі. Рівень зацікавленості в системах освітніх та 
культурних установ є мінімальним, в середньому він 
складає 17 відсотків.

Таблиця 1 
впровадження системи електронних документів 

залежно від типу організації

Таблиця 2 
впровадження системи електронних документів 

залежно від сфери діяльності 

отже, впровадження системи електронних 
документів стає основною рисою розвитку 
інформаційного суспільства,  електронної демократії 
держави та  успішної взаємодії між суб»єктами 
економіки.
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з посиленням процесів глобалізації міжнародна 
виставкова діяльність набуває все більшого значення для 
України, оскільки виставкові заходи, які проводяться 
на міжнародному рівні, є ефективним інструментом 
комунікаційної політики з іноземними споживачами, 
що дозволяє підприємству розширити ринки збуту. 
виставкові заходи, що проводяться в Україні 
дозволяють українським підприємствам встановлювати 
нові зв’язки з іноземними постачальниками та більш 
ефективно використовувати наявні ресурси, саме тому 
організація та проведення міжнародних виставок 
потребує додаткового дослідження. 

виставковий захід  це організація та проведення 
виставок, ярмарків, ділових зустрічей, презентацій 
тощо [1]. завдяки виставковим заходам на внутрішній 
ринок країни надходить найбільш конкурентоздатна 
продукція вітчизняного та зарубіжного виробника, 
формується значна частина експортного потенціалу, 
тому промислові підприємства розглядають міжнародні 
виставкові заходи як найефективніший спосіб 
просування продукції на зарубіжні ринки.

організація виставкового заходу  це система 
заходів, що спрямовані на демонстрацію продукції за 
визначеною тематикою, у заздалегідь визначеному 
місці та у заздалегідь визначений термін [1].

У 2013 році виставковими організаціями України 
було проведено 922 виставкових заходи, з яких 403 
виставки та 519 ярмарків. Із загальної кількості заходів 
14% мали статус міжнародних [2]. Іноземні учасники 
представляли 63 країни світу. 

Найбільшу кількість виставкових заходів було 
проведено організаторами виставок, зареєстрованими 
у місті Києві, в одеській області, та у Житомирській 
області. а найбільшими організаторами стали 
"Міжнародний виставковий центр" (м. Київ),  заТ 
"гал-ЕКСПо" (м. львів), Тов "євроіндекс" (м. Київ), а 
також регіональні ТПП. 

Проте, сьогодні не всі регіони мають змогу 
проводити виставкові заходи на високому рівні. 
Проблемним питанням є  недостатній розвиток 
виставкової інфраструктури, нестача сучасних 
виставкових центрів. Дуже часто виставки проводяться 
у непристосованих для цього приміщеннях 
(спортивних або концертних залах) [3]. Ці фактори 
негативно впливають на імідж виставкової галузі 
економіки в Україні на внутрішньому та зовнішніх 
ринках. Цільова підтримка місцевої влади, включення 
виставкових центрів до переліку найважливіших 
об'єктів міської інфраструктури, режим максимальної 
сприятливості у питаннях відведення землі дозволить 
залучити необхідні інвестиційні та кредитні ресурси 
для побудови в найбільших містах України сучасних 
виставкових центрів.

отже, організація та проведення виставкових заходів 
в Україні є засобом встановлення нових міжнародних 
зв’язків та підвищення конкурентоспроможності 
нашої держави на міжнародному ринку. головними 
проблемами в цій сфері, які  негативно впливають 
на динаміку міжнародних виставкових заходів, є 
недостатня законодавча база, невеликі потужності 
виставкової інфраструктури, недостатня державна 
підтримка, політична ситуація в країні. Проте, 
виставкова діяльність в Україні має досить потужний 
потенціал для подальшого розвитку. 
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У сучасному світі країни, що  широко 
впроваджують  інновації, посіда-ють передові позиції 
за рівнем розвитку економіки та соціальних стандартів 

життя населення. Інновації втілюються переважно 
у промисловому виробництві, забезпечуючи його 
технологічне оновлення, підвищення продуктивності 
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праці та рівня доходів працівників, а також високу 
конкурентоспроможність підприємств. Крім 
технологічних, дослідники  виокремлюють також 
організаційні та інституціональні інновації, які тісно 
пов’язані між собою і не можуть здійснюватись 
незалежно одна від одної. Саме їх поєднанням 
досягається висока ефективність, масштабних 
організаційних та інституціональних перетворень.

взаємозв’язок конкурентних переваг із 
конкурентоспроможністю по-новому розглянутий М. 
Портером [2, с.121]. Сутність його концепції полягає 
у врахуванні, поряд із традиційними факторними 
порівняльними, перевагами, сучасних переваг, 
пов’язаних з інноваціями. Концепція національних 
конкурентних переваг, розроблена М. Портером, 
ілюструється теоретичною конструкцією у вигляді 
ромба, вершини якого визначають чотири детермінанти 
формування переваг. Крім факторних умов, визначених 
у моделі порівняльних переваг, М. Портер додав до 
першої детермінанти ще дві: науково-інформаційний 
потенціал та інфраструктуру. Серед цих факторів 
Портер виокремлював насамперед розвинені, тобто 
такі, що створюються і постійно розвиваються завдяки 
творчій праці висококваліфікованих фахівців. згідно з 
концепцією конкурентних переваг М. Портера, держава 
не отримує ці переваги у спадщину від минулого, 
а створює найважливіші чинники суспільного 
виробництва – науково-технічну базу і кваліфіковану 
робочу силу. 

До конкурентних переваг, пов’язаних з 
інноваційною діяльністю, можна віднести пропозицію 
унікального товару чи послуги, унікальних методів їх 
виробництва або реалізації; пропозицію ліцензованих 
продуктів; спроможність змінювати характер 
конкуренції (з цінової на нецінову); нову концепцію 
продукції, послуги, процесу чи методу здійснення 
діяльності; зміну методів взаємодії між елементами 
системи з підвищенням ефективності менеджменту, 
логістики, організації мереж тощо [1, с. 5].

На прикладі Китаю, можна побачити, як вдалі 
реформи у сфері інформаційно-комунікаційних 
технологій, впливають на зростання благополуччя 
країни та формування інноваційних конкурентних 
переваг країн. 

Китай займає провідне місце з експортування 
інформаційно-комунікаційних технологій в 
світі.   Структура ІКС представлена 4підгалуями: 
телекомунікації, обладнання, програмне забезпечення 
та ІТ-послуги та представлена різноманітними 
компаніями як державними, так і іноземними. Сфера 
програмного забезпечення Китаю швидко розвивається. 
У 2013 р. загальний дохід галузі в Китаї досяг 400 млрд 
дол. СШа, що більше рівня 2012р. (32,7%). Китайські 
компанії в даний час доганяють іноземні в зв'язку з 
накопиченням досвіду, більш кваліфікованих талантів, 
та державної підтримки [3]. 

ІК-послуги в Китаї швидко розвиваються в останні 
п'ять років через зростаючий внутрішній попит і 
державна підтримку. виручка галузі складає 100.4 млрд 

$ в 2013 році, збільшившись на 9,0% від значення 2012.
Сфера хмарних обчислень також робить великі 

успіхи. Кількість корис-тувачів хмарних систем 
зберігання даних, за прогнозами, складе більше 200 
млн на кінець 2014р. [3]. 

Слід відмітити значну регіональну диференціацію 
китайського ринку телекомунікацій. Ханчжоу і 
Сучжоу роблять значні інвестиції в телекомунікаційну 
інфраструктуру; Дунгуань є центром виробництва 
для комп'ютерів і телекомунікаційного обладнання та 
центрами ІТ-аутсорсингу є Тяньцзінь, Далянь, Ханчжоу 
і Ченду. в останні роки, виробництво ІК товарів 
включали комп'ютери, телевізори та інтелектуальні 
мобільні телефони. гуандун є важливим центром 
виробництва електронних та інформаційних продуктів, 
мобільних телефонів - штаб ТНК – Huawei і Foxconn. 
Пекін є центром розвитку вищої освіти з концентрацією 
науково-дослідних організації. Також багато наукових 
парків було створено навколо Чжунгуаньцунь за 
підтримки центральних та місцевих органів влади [3].

Розвиток  інформаційно-комунікаційних  технологій  
є одним  із  стратегічних  напрямків  модернізації 
китайської економіки. Розвиток  нових  технологій  та  
інноваційних  послуг, зростання  інформатизації  та  
технологічної  освіченості суспільства,  підвищення  
якості  та  зручності  зв'язку,  поява соціальних  
електронних  порталів,  доступність  багатьох форм  
мультимедійного  контенту  на  тлі  зниження  Інтернет-
тарифів  і  собівартості  ІТ  послуг  сприяє  підвищенню 
продуктивності  праці,  стимулює  створення  нових 
видів діяльності  і  робочих  місць  і  в  цілому  
покращує  соціальну сферу і якість життя населення. 
На  державному  рівні  розвиток  нових  технологій 
дозволяє  країні  піднятися  в  рейтингах  країн  за  рівнем 
розвитку  інформаційно-комунікаційних  технологій.

Українському уряду варто було б теж вибрати 
даний вектор розвитку економіки, а саме поступове 
впровадження інновацій на державному рівні, 
що дозволить посилити конкурентні переваги 
країни, оскільки інновації є однією із складових 
визначення конкурентних позицій країни. Також варто 
зазначити, що враховуючи потенціал України в сфері 
інформаційно-комунікаційних технологій необхідно 
розвивати дану галузь якомога прогресивнішими 
методами, тому що конкуренція на даному ринку 
щороку посилюється і можемо втратити компаративні 
переваги в даній галуззі. 
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Сучасна держава значну увагу приділяє розвитку 
її регіонів. Це питання вже пройшло тривалий період 
розвитку, адже перші спроби втручання держави в 
регіональний розвиток були спричинені ще світовою 
економічною кризою 1929-1933 років, яка загострила 
регіональні диспропорції в різних країнах.

Упродовж тривалого часу країни європейського 
Союзу орієнтувалися на цілі рівності в розробці 
регіональної політики. а в останні десятиліття 
регіональна політика почала переорієнтовуватись з 
огляду на оптимізацію внеску регіональних ресурсів 
у забезпеченні економічного зростання через розвиток 
конкуренції та зниження безробіття [2].

враховуючи ту обставину, що Україна інтегрується 
у європейський Союз, керівництву держави слід 
адаптувати регіональну політику України до стандартів 
регіональної політики європейського Союзу.

Серед індикаторів, на основі яких обгрунтовується 
необхідність проведення політики вирівнювання 
розвитку регіонів найбільш прийнятним для України 
є індикатор економічної нерівності. Цей індикатор має 
найбільшу вагу в таких країнах, як Німеччина та Італія, 
бельгія, Фінляндія та Нідерланди, які використовують 
показник валового регіонального продукту (вРП) на 
душу населення як індикатор регіонального багатства. 

з огляду на вищенаведене  для характеристики 
рівня розвитку регіонів України у загальнодержавному 
контексті доцільно використовувати показник вРП на 
душу населення.

однією з найбільш проблемних областей в даному 
питанні є Чернівецька область, яка має найнижчий 
показник вРП на одну особу [1].

Результати аналізу динаміки співвідношення 
обсягу вРП у розрахунку на одну особу у Чернівецькій 
області до аналогічного показника вцілому по Україні 
за 2005 – 2012 рр. подано в табл. та зображено на рис.

Таблиця 1
Динаміка співвідношення обсягу вРП у розрахунку 

на одну особу у Чернівецькій області до аналогічного 
показника вцілому по Україні за 2005 – 2012 рр.

Рис 1. Динаміка співвідношення обсягу вРП у 
розрахунку на одну особу у Чернівецькій області до 
аналогічного показника в цілому по Україні за 2005– 
2012 рр.

аналіз співвідношення обсягу вРП  у розрахунку 
на одну особу у Чернівецькій області до аналогічного 
показника в цілому по Україні за 2005 – 2012 рр. 
показав, що в аналізованому періоді часу значення 
даного показника вдвічі нижче середнього по державі 
і знизилося із 49,7 %  у 2005 році до 45,4 % у 2012 
році, тобто на 3,2 %-х пунктів, що ставить під сумнів 
ефективність державної регіональної політики у сфері 
вирівнювання розвитку регіонів.

згідно з нормативами європейського Союзу 
проблемний регіон має право на застосування 
стимулюючих інструментів. в європейському Союзі 
інструментами реалізації названої вище політики 
виступають інвестиційний грант ( найбільший за 
обсягами фінансування ); інвестиції в розвиток 
транспортної інфраструктури; інвестиції в людський 
капітал; інвестиції у сферу туризму; субсидіювання 
відсоткових ставок; податкові пільги; тощо. Ця допомога 
здійснюється за рахунок коштів наднаціональних 
структур європейського Союзу і диференціюється від 
75% компенсації за рахунок фінансових механізмів.

Уряду України доцільно адаптувати національну 
регіональну політику до загальноєвропейських 
стандартів, зокрема щодо використання коштів 
Державного фонду регіонального розвитку, Державної 
служби зайнятості, Фонду соціального страхування, 
тощо з метою підвищення ефективності діяльності 
найменш економічно розвинених регіонів держави, 
зокрема – Чернівецької області. 
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Кожний колектив має суттєві особливості та резерви 
формування і підтримки позитивного емоційного 
стану і СПК колективу. Для забезпечення вирішення 
проблем доцільно розробляти спеціальні програми, 
які реалізуються поетапно, передбачають визначення 
його латентних факторів методами багатовимірного 
статистичного аналізу.

одним із чинників, що сприяють стабілізації 
стосунків у колективі, є вміле керівництво. Дослідження 
свідчать, що лише 15 % успіху керівника залежать 
від його професійних, ділових якостей, а решта – від 
уміння взаємодіяти з підлеглими, знаходити з ними 
спільну мову, цікавитися їхніми проблемами. На 
чому ж керівнику варто концентрувати свою увагу? 
здавалося б, в умовах приватного капіталу і ринку 
потрібно насамперед засвоїти системи фінансування, 
техніку маркетингу тощо. але деякі дослідники 
дотримуються іншої думки. вони вважають, що 
успіх неможливий без високої культури спілкування, 
комунікабельності, вміння керувати людьми і 
делегувати повноваження. Таким чином, спілкування 
з людьми та інтерес до них є важливими чинниками 
організації внутрішньоколективної роботи [1, c. 117].

Соціально-психологічний клімат залежить від 
системи суспільних відносин, життєдіяльності всього 
суспільства. але цей зв’язок опосередкований багатьма 
чинниками, тому необхідна свідома активність, 
спрямована на підтримку та регулювання СПК. вона 
може здійснюватися у трьох напрямах:

1) активна робота членів колективу зі створення 
сприятливого СПК;

2) цілеспрямована робота керівника з оптимізації 
СПК;

3) робота адміністрації з діагностики СПК на 
основі досягнень соціальної психології та застосування 
соціально-психологічних знань, що сприяє виробленню 
у членів колективу навичок взаєморозуміння та 
взаємодії (наприклад, застосування соціально-
психологічного тренінгу).

Ефективність впливу керівника на трудову 
активність підлеглих залежить від його вміння 
ситуаційно використовувати обґрунтований у 
дисертації комплекс інтерактивних методів розвитку 
здатності персоналу адекватно без психічного 
перевантаження реагувати на зміни в роботі. Досить 
суттєвими перевагами інтерактивних методів впливу у 
порівнянні з традиційними є зв’язок їх з практичною 
діяльністю конкретного підприємства, індивідуальний 
підхід до кожного учасника, оперативність передачі 

знань, орієнтація на досягнення конкретних завдань, 
розвиток здатності членів колективу до подолання 
психічного напруження, можливість розвитку вміння 
розуміти поведінку колег і самого себе, створення 
умов самонавчання і творчого розвитку. Науковцями 
доведено, що вказані методи позитивно впливають 
на соціально-психологічний клімат у колективі, 
посилюють його згуртованість.

Для своєчасного введення в дію інструментів 
соціально-психологічного впливу на СПК необхідно 
виконувати моніторинг соціально-психологічного 
стану колективу та кожного працівника. Перша 
група індикаторів націлена на оцінку згуртованості 
колективу, а друга – на діагностику його емоційного 
стану. Такий подвійний моніторинг сприяє швидкій 
реакції на погіршення СПК у колективі. 

в умовах ринку, коли загострюються відносини 
партнерів, стикаються інтереси підприємців, значно 
зростає потреба у вивченні всіх аспектів конфліктних 
стосунків. знання того, як поводитися в конфліктній 
ситуації, уміло вирішувати суперечності, що 
виникають, і не заводити їх у глухий кут, знаходити 
правильні шляхи профілактики конфліктів, необхідні 
в роботі менеджера, бізнесмена, будь-якого фахівця. в 
наш час викликає жвавий інтерес прикладний аспект 
теорії конфлікту.

Конфлікт (від лат. confictus – зіткнення) – це 
зіткнення несумісних одна з одною тенденцій у 
свідомості окремої людини, у міжособистісних 
стосунках людей чи груп людей, що супроводжується 
гострими негативними емоційними переживаннями.

Стратегії поведінки в конфлікті реалізуються 
через різні тактики, до яких відносять: раціональне 
переконання і тиск, апеляція до влади, санкції; дружнє 
рішення, підлещування; коаліційна; укладання угод; 
маніпулятивна; зобов’язання, що не скасовуються; 
погрози. Крім того, тактики характеризуються з 
боку раціональності – ірраціональності: до перших 
відносять раціональне переконання, до других – 
тиск, підлещування. Розрізняють також тактики м’які 
та жорсткі. М’якою вважається тактика, наслідки 
застосування якої для першої сторони є приємними 
або нейтральними. застосування жорсткої тактики, 
навпаки, викликає неприємні психологічні наслідки 
для іншої сторони. виділяють також тактики 
безпосереднього та опосередкованого впливу.

Розв’язання конфлікту можливе за рахунок: а) 
перетворення самої об’єктивно існуючої конфліктної 
ситуації; б) зміни наявних у сторін образів ситуації.
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І в першому, і в другому випадку можливе двояке 

розв’язання конфлікту: часткове і повне. Часткове 
розв'язання конфлікту – це ситуація, коли виключається 
тільки конфліктна поведінка, однак не виключається 
внутрішнє стримуване спонукання до конфлікту 
сторін. Повне розв’язання конфлікту відрізняється 
тим, що конфлікт усувається і на рівні поведінки, і на 
внутрішньому рівні.
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основою сучасного розвитку економіки провідних 
держав світу є високий рівень інноваційної діяльності на 
усіх рівнях всередині цих країн, а також значний обсяг 
інвестицій, що надходять як в економіку цих держав, 
так і в конкретні підприємства загалом. важливим 
для підвищення конкурентоспроможності вітчизняної 
економіки є перехід України до інноваційного шляху. 
в Україні ж на сучасному етапі розвиток економіки 
відбувається низькими темпами. Це пов’язано з 
багатьма обставинами: нестабільна політична ситуація 
в державі, жорстка податкова політика, відсутність 
належного правового забезпечення, бюрократичність 
управління та ін. Саме через це в Україні склався 
несприятливий інвестиційний клімат. Негативним є те, 
що у вітчизняній промисловості не набули поширення 
інноваційні процеси. однак становлення країни, як 
високотехнологічної конкурентоспроможної держави, 
неможливе без впровадження новітніх технологій. Тому 
важливо звернути увагу саме на розвиток інноваційної 
діяльності у промисловості України. 

Проблеми інноваційного розвитку економіки в 
цілому привертають увагу багатьох вітчизняних та 
зарубіжних дослідників. значний внесок у вивчення цих 
процесів зробили такі зарубіжні вчені: С. Кузнець, й. 
Шумпетер, Р. Солоу, К. Фрімен, П. Ромер, Р. лукас. їхні 
праці стали основою моделей інноваційного розвитку. 
Слід відзначити українських вчених, що працюють 
над цією проблемою: в. гєєць, в. Семиноженко, г. 
андрощук, а. Никифоров, л. Федулова, Н. Данік, о. 
Кузьмін та інші. 

головна мета інноваційної політики полягає в 
отриманні максимального економічного ефекту від 
кожної одиниці впровадженого і перетвореного на 
товар винаходу та ідеї.  У розвинутих країнах світу 
показник приросту ввП за рахунок впрова¬дження 
нових технологій становить 60–90%, тоді як в Україні 
він складає менше одного відсотка. Хоча Україна за 
кількістю науковців входить до першої десятки країн 
світу [1].

Швидкість виходу України на сучасну траєкторію 
інноваційного розвитку залежить, насамперед, від 
збереження потенціалу галузевих науково-дослідних, 

проектно-конструкторських установ, оскільки вони 
відіграють головну роль в процесі матеріалізації 
інновацій. 

Успіх інноваційної політики промисловості 
України на глобальному ринку має визначатись 
обсягами інвестицій, які вона отримує ззовні, а також із 
внутрішніх джерел для розвитку високотехнологічного 
виробництва, зростання частки експорту, 
підвищенням зацікавленості зарубіжних корпорацій 
і висококваліфікованих спеціалістів співпрацювати з 
українськими підприємствами, а також масштабами 
використання заощаджень населення з метою 
інвестування у національну економіку. Реалізація 
інноваційної політики повинна ґрунтуватися на 
світових стратегічних критеріях і механізмах 
підвищення конкурентоспроможності промисловості 
на зовнішніх і внутрішніх ринках. важливим завданням 
інноваційної політики є визначення тих галузей 
промисловості, які повинні зменшити критичну 
залежність України від імпорту. До таких галузей 
економіки України належать: агропромисловий сектор і 
забезпечення населення продуктами харчування; легка 
промисловість; фармацевтична галузь; виробництво 
високотехнологічної продукції широкого вжитку тощо 
[3].

Інноваційна діяльність промисловості України 
потребує інвестиційного наповнення, тобто вкладення 
інвестицій у різноманітні галузі вітчизняної економіки. 
У багатьох галузях промисловості, а також в 
більшості невиробничих галузей України інноваційна 
діяльність не використовується на систематичній 
основі. Інноваційна діяльність в Україні переважно 
сконцентрована у низькотехнологічному секторі 
промисловості та фінансово-банківському секторі.

Для створення реальних програм і забезпечення 
успіху їх реалізації у промисловості передбачається 
реалізувати такі напрями: провести технологічний 
аудит з метою оцінки вихідного стану інноваційного 
розвитку на рівні усіх суб’єктів економічної діяльності 
незалежно від форми власності; провести оцінку ведення 
обліку, збереження і використання нематеріальних 
активів; надати професійну допомогу тим суб’єктам 
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економічної діяльності, які її потребують; створити 
розгалужену мережу організацій-посередників для 
надання на ринкових засадах всебічної допомоги 
підприємствам і установам (особливо малим і середнім) 
у розгортанні інноваційної діяльності [2].

На сучасному етапі Україна намагається рухатись 
у напрямку розвитку інноваційно-інвестиційної 
діяльності, проте цей процес є складним, фінансово-
затратним, вимагає належної уваги з боку держави, 
коректного правового регулювання, подолання 
низки бар’єрів, пов’язаних з недоліками у правовій, 
регуляторній та законодавчій сферах. Необхідне 
подолання негативного інвестиційного клімату і 
створення умов для впровадження інновацій.
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Сьогодні світова та українська економіка 
проходять етап впровадження великої кількості 
інноваційних методів управління організаціями. в 
умовах ринкової економіки важливим стає пошук та 
залучення інноваційних методів фінансування. Тому 
в Україні з’являються нові інструменти для цього, їх 
використання з роками поширюється. 

Краудфандинг — це технологія соціального 
фінансування через Інтернет, технологія залучення 
соціальних інвестицій, що їх здійснюють особи, які не 
є інституційними інвесторами. головними суб’єктами 
соціального фінансування виступають люди.

з давніх часів розвитку людства люди добровільно 
жертвували кошти на благі справи - зведення 
молитовних храмів, утримання сиріт і бездомних, 
ліквідація наслідків стихійних лих. з винаходом 
Інтернету краудфандинг отримав другий шанс. Це 
відбулося тому, що з появою Інтернету можливість 
комунікації між людьми сильно розширилася, і нових 
спільнот стало набагато більше. більшість з них 
об'єднані спільними ідеями і інтересами.

Нині у світі діють понад 500 платформ 
колективного фінансування. базовою платформою 
для краудфандингу в світі виступає сайт Kickstarter.
com. [5]   в Україні першу платформу краудфандингу 
було створено 2011 року. Тоді на сторінці ресурсу 
"велика ідея" з'явилася вкладка «Спільнокошт».[3]  
за 46 днів існування проекту було зібрано 1 млн. грн. 
на створення і функціонування порталу. Станом на 
25 жовтня 2014 р. 10709 доброчинців вклали 2763172 
грн у фінансування 43 проектів.  40%  цих коштів було 
перераховано на користь кампанії «зігрій та нагодуй 
Майдан», яку запустила громадська організація «Кияни 
— за реформи». 

Ще один приклад - проект «Спільнобачення», 
який запустився в травні 2013р. Це  перший 
інтернет-телеканал, який фінансується за принципом 
краудфандінга. [7]  

Хоча на сьогоднішній день ринок вітчизняного 
краудфандингу робить тільки перші кроки на шляху 
свого розвитку, перспективи у нього величезні. 

Найбільшого поштовху до розвитку краудфандингу 
в Україні дали політичні події останніх місяців.  
Наприклад, коли постало питання захисту українських 
територій від російських окупантів, Міністерство 
оборони всього за лічені дні після запуску народної 
акції зі збору коштів на потреби армії зуміло залучити 
десятки мільйонів гривень.  На  потреби Майдану на 
початку грудня збирала краудфандингова платформа 
«велика ідея». за тиждень від старту кампанії сума 
зібраних коштів склала 261 890 грн. 

На медичні потреби протестувальників близько 1 
млн грн вдалось залучити «Народному госпіталю», що 
функціонував на Майдані. Також кампанія по збору 
коштів для медиків Майдану стартувала 11 грудня на 
американській краудфандинговій платформі Gofundme.   
за 4  місяці   платформа зуміла зібрати $136 401 при 
поставленій планці в $500 000.

останні події в Україні стали найбезпристраснішим 
аудитором для нашого суспільства на предмет його 
готовності до зовнішніх загроз, безпощадно оголивши 
величезний клубок проблем в системі збройних Сил. 
Клич до громади з проханням допомогти був почутий. 
акція з організації громадянами України допомоги щодо 
матеріально-технічного та медичного забезпечення 
збройних Сил України «Підтримай українську армію» 
від Міноборони стартувала 13 березня. Передача 
підтримки організується шляхом створення єдиного 
мобільного номеру «565», зателефонувавши на який 
кожний бажаючий може автоматично перерахувати 
на підтримку Української армії 5 грн.  Станом  на 14 
жовтня   рахунки відомства надійшло вже більше  150,1 
млн.грн. 

однак, розвиток краудфандингу в Україні 
зіштовхується з деякими труднощами. До основних 
проблем розвитку краудфандингу можна віднести 
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те, що не повсюдно є хороший Інтернет, а також 
не всі знають, як платити банківськими картками в 
Інтернеті. основним ризиком краудфандінга багато 
експертів вважають шахрайство, оскільки під виглядом 
благодійної ініціативи або цікавого проекту може бути 
організований збір коштів, які в підсумку не дійдуть до 
заявленого адресата і осядуть в руках зловмисників.

Разом з тим  в Україні  краудфандинг має гарні 
перспективи для розвитку, враховуючи ще ненасичений 
ринок соціальних медіа, які є головним інструментом у 
цьому методі фінансування.

 Проведений аналіз засвідчує,  що краудфандинг  як 
фінансова інновація, знайшов свою нішу і своє місце у 
новій інформаційно-інноваційній, креативній світовій 
економіці та продовжує набирати оберти в нашій країні. 
в Україні з’явилися лише перші паростки такого виду 
фінансових послуг, але їх розвиток буде залежати в 
майбутньому від багатьох суб’єктивних та об’єктивних 
чинників.
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заКоНоМІРНоСТІ ІНвЕСТиЦІйНої ПРивабливоСТІ СІлЬСЬКогоСПоДаРСЬКиХ 

ПІДПРиєМСТв
однорог М.а.,

к.е.н., завідуючий економічного відділення
Технолого-економічного коледжу білоцерківського національного аграрного університету

У сучасних умовах сільське господарство 
характеризується несприятливим інвестиційним 
кліматом, поліпшити який можливо за рахунок 
підвищення рівня інвестиційної привабливості 
підприємств. 

Підвищити інвестиційну привабливість даних 
підприємств можливо за рахунок адекватної оцінки 
існуючого рівня інвестиційної привабливості, а також 
впливу на фактори, зумовлені специфікою галузі, серед 
яких природнокліматичні умови господарювання; 
державна підтримка галузі; економічний 
потенціал підкомплексу аПК до якого належить 
підприємство; фінансовий стан підприємства і його 
конкурентоспроможність [4, c.285]. 

Існуючі методики оцінки інвестиційної 
привабливості не завжди коректно підходять для 
сільськогосподарських підприємств, орієнтовані на 
одного користувача, не враховують кількісні і якісних 
специфічні фактори. У цьому зв’язку була розроблена 
методика оцінки закономірностей інвестиційної 
привабливості сільськогосподарських підприємств, що 

орієнтована на інвесторів, підприємства і державу. 
Характеристика факторів, включених в модель 

оцінки інвестиційної привабливості, проводилася 
по п’ятнадцяти кількісним та якісним показникам, 
вагомість яких була визначена експертним 
опитуванням [2, c.255]. У відповідність з розробленою 
бальною оцінкою, кожному з показників присвоюється 
від одного до трьох балів. Рівень інвестиційної 
привабливості визначається відношенням отриманих 
балів (з урахуванням вагомості) до максимально 
можливої сумарної кількості балів. базою 
порівняння при апробації методики послужили дані  
сільськогосподарських підприємств Київської області. 

залежно від рівня інвестиційної привабливості 
підприємства можна розділити на групи: інвестиційно 
непривабливі підприємства, потенційно привабливі та 
інвестиційно привабливі. 

вважаємо, що сільське господарство отримає 
найбільш ефективний розвиток при застосуванні 
державної підтримки галузі механізмів державно-
приватного партнерства (ДПП), оскільки подібна 
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Секція 1. Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи
співпраця дозволяє кожному учаснику домагатися 
своїх цілей швидкими темпами. 

Так, загальні проблеми, що стоять перед 
сільськогосподарськими підприємствами, можливо 
частково вирішити шляхом надання лізингу, 
страхування і кредитування на основі механізмів ДПП 
[1, c.155]. 

Укладання договорів між підприємством і 
державою на поставку певного виду продукції в 
соціально значимі об’єкти дозволить створити постійні 
канали збуту продукції [3, c.61]. 

Потенційно привабливі підприємства можна 
розділити на два типи: з хорошим фінансовим станом 
і низьким рівнем конкурентоспроможності; з високим 
рівнем конкурентоспроможності та незадовільним 
фінансовим станом.

Підвищення рівня інвестиційної привабливості 
потенційно привабливих підприємств з низьким рівнем 
конкурентоспроможності можливо за рахунок розвитку 
вертикальних інтеграційних процесів. Для стимуляції 
даного процесу державі на умовах ДПП необхідно 
надати підприємствам, що займаються переробкою, 
податкові пільги. 

Конкурентним підприємствам з незадовільним 
фінансовим станом можливо використовувати 
запропонований лізинг, кредитування і страхування [5, 
c.125].

Для інвестиційно привабливих підприємств з 
метою залучення інвесторів пропонується створення 
особливої економічної зони регіонального рівня 
агропромислового типу, з метою підтримки лідерів 
і створення на їх основі точок агропромислового 

зростання. 
Розроблені заходи дозволять підвищити 

використання економічного потенціалу аПК, а 
також сприятимуть досягненню цільових орієнтирів 
зростання, позначених в програмі розвитку. 

Таким чином, дослідження дозволило розробити 
теоретичні та методичні положення, а також практичні 
рекомендації щодо виявлення закономірностей 
та підвищення інвестиційної привабливості 
сільськогосподарських підприємств.
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останнім часом на Чернігівщині спостерігається 
погіршення взаємодії між центрами зайнятості (далі – 
Цз) і роботодавцями. останні не так охоче звертаються 
до Цз коли їм бракує необхідних працівників, а у самих 
Цз на озброєнні лише старі інструменти сприяння 
працевлаштуванню. однак у 2014 році ситуація на ринку 
праці істотно змінилась. До чималої когорти місцевих 
жителів, що мають бажання працевлаштуватись 
додались численні переселенці з тимчасово окупованої 
території України та зон проведення антитерористичної 
операції (далі – аТо).

з 3 квітня 2013 року набрала чинності постанова 
Кабінету Міністрів України № 198 від 20.03.2013 
р., якою затверджено новий Порядок реєстрації, 
перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які 
шукають роботу (далі – Порядок). І тепер звертатись за 
сприянням у працевлаштуванні можна до Цз незалежно 
від зареєстрованого проживання чи перебування [2].

Що ж до переселенців з зон аТо, то Міністр 
соціальної політики у жовтні 2014 року особисто 
довела до керівників Цз завдання інформувати 
переміщених осіб працездатного віку про можливість 
працевлаштування навіть за умови нерозірвання 
трудових відносин на підприємствах, розміщених 
у зоні аТо. Це робота за сумісництвом, на умовах 
цивільно-правової угоди, що не вимагає наявності 
трудової книжки [3].

Крім того нещодавно Кабінет міністрів України 
ухвалив постанову, якою вніс зміни до згадуваного 
вище Порядку. Ці зміни стосуються й переселенців з 
Криму, міста Севастополя та східних областей країни, 
де проходить аТо. вони можуть одержати статус 
безробітного за спрощеною схемою. зокрема, якщо 
такі переселенці є членами особистого селянського 
господарства, для реєстрації в центрі зайнятості за 
місцем свого перебування не потрібно подавати довідку 
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про припинення ведення господарства. громадяни 
ж України, які звільнилися з роботи (припинили 
інший вид зайнятості) та переселилися з тимчасово 
окупованої території, за відсутності документів, 
що підтверджують факт звільнення (припинення 
зайнятості), періоди трудової діяльності та страхового 
стажу, реєструються і отримують соціальні послуги 
та матеріальне забезпечення на випадок безробіття за 
даними Державного реєстру загальнообов’язкового 
державного соціального страхування [2].

Проте, на практиці виходить не все так просто. за 
даними Чернігівського міського Цз звернулось лише 
949 переселенців по Деснянському району міста й 506 
– по Новозаводському [3]. Решту переміщених осіб 
працездатного віку не покидає бажання повернутись 
у покинуті домівки. Та й роботодавці не поспішають 
брати «невідомо кого й невідомо звідки». 

зараз чимало підприємств Чернігівщини прагнуть 
більш інтенсивно експлуатувати вже наявних 
працівників ніж брати на роботу нових, незважаючи 
на явне зниження продуктивності праці, виснаження 
працівників. І це за умови, що держава активно сприяє 
тому, щоб роботодавці не відсторонювались від 
безробітних! Новим законом України «Про зайнятість 
населення», який набрав чинності із 1 січня 2013 року, 
передбачено стимулювання роботодавців до створення 
нових робочих місць та працевлаштування на них 
громадян, недостатньо конкурентоспроможних на 
ринку праці, зокрема, молоді, жінок, осіб віком понад 50 
років та інших вразливих категорій громадян, шляхом 
виплати компенсації роботодавцю в розмірі єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування за відповідну особу [1].

Проблемною групою лишаються й випускники 
вищих навчальних закладів, які, отримавши диплом, 
нерідко не можуть знайти гідну роботу з пристойним 
заробітком ні самі ні за допомогою Цз.

вихід, на нашу думку, вбачається у запровадженні 
якісно нових інструментів співпраці між Цз та 
роботодавцями Чернігівщини, а саме:

– постійне забезпечення роботодавців інформацією 
про професійно-кваліфікаційний склад осіб, 
зареєстрованих в Цз;

– постійне та в повному обсязі отримання від 
роботодавців інформації про наявність вільних робочих 
місць та вакантних посад як того вимагає закон України 
«Про зайнятість населення»;

– встановлення партнерських відносин з 
роботодавцями, які базуються на врахуванні інтересів 
останніх;  

– індивідуальний підхід до потреб у персоналі 
кожного підприємства:  складання чіткої картини 
потреб, оперативне реагування на їх зміни;

– здійснення підбору працівників на підставі 
професійної діагностики, методиками якої володіють 
спеціалісти Цз;

– оперативна організація якісного професійного 
навчання підібраних громадян з урахуванням специфіки 
і потреб роботодавця (у випадку необхідності) під 
конкретні робочі місця;

– постійне залучення роботодавців до участі в 
масових заходах, які  проводяться службою зайнятості 
(ярмарках вакансій, нарадах, семінарах, круглих 
столах)

– постійний акцент на тому, що тісна співпраця з 
Цз корисна і для служби зайнятості і для роботодавця.

Список використаних джерел
1. закон України «Про зайнятість населення» за 

№5067-VI від 05.07.2012 р. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=5067-17

2.  Постанова КМУ № 198 від 20.03.2013 р. «Про 
затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації 
безробітних та ведення обліку осіб, які шукають 
роботу». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/go/198-2013-п

3. Чернігівський міський центр зайнятості. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
chernigiv.osp-ua.info/ch-3_fl-centerzayn.html

НаПРЯМи ПІДвиЩЕННЯ ІНФоРМаЦІйНого забЕзПЕЧЕННЯ 

зовНІШНЬоЕКоНоМІЧНої ДІЯлЬНоСТІ агРаРНиХ ПІДПРиєМСТв
олійник Наталія Ярославівна

Студентка групи Мо-31
львівського національного аграрного університету

Науковий керівник: Желєзняк алла Михайлівна
 к.е.н., доцент кафедри інформаційних технологій 

львівського національного аграрного університету

Ефективність зовнішньоекономічної діяльності 
залежить від значної кількості факторів, причому для 
експортно-імпортної діяльності особливо важливе 
значення мають зовнішні фактори. Тому наявність і 
доступність необхідної інформації відіграє ключову 
роль у прийнятті управлінських рішень стосовно 
експортно-імпортних операцій. Незважаючи на таку 
важливість повноцінної інформаційної складової 

в межах державного механізму регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності, на даний час в 
Україні відсутні відповідні важелі для інформаційного 
забезпечення зовнішньоекономічної діяльності 
аграрних підприємств.

Дослідження стану інформаційного забезпечення 
зовнішньоекономічної діяльності були і є предметом 
наукових досліджень вітчизняних учених, але у 
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своїй більшості вони стосуються мікроекономічних 
заходів, які можуть бути впроваджені на рівні 
підприємств. Що стосується макроекономічних заходів 
поліпшення інформаційного забезпечення аграрних 
підприємств, то такі розробки є нечисленними. 
Нема конкретних розробок та пропозицій стосовно 
практичних упроваджень, які мали б на меті 
підвищення ефективності зовнішньоекономічної 
діяльності аграрних підприємств внаслідок активного 
інформаційного забезпечення з боку держави [ 1 ]. 

Інформаційне забезпечення зовнішньоекономічної 
діяльності є одним із найважливіших факторів її 
ефективного розвитку. Для пошуку потенційних 
споживачів, досліджень ринків збуту і оцінки 
конкурентоспроможності продукції аграрні 
підприємства можуть створювати відповідні підрозділи 
чи відділи. 

в Україні, як і в більшості країн з перехідною 
економікою, а навіть і в деяких європейських 
країнах, що розвиваються, державне інформаційне 
забезпечення зовнішньоекономічної діяльності все 
ще знаходиться на надзвичайно низькому рівні. 
одним із суб'єктів, до функцій якого включено 
інформаційну підтримку експорту є Торгово-
промислова палата України. Торгово-промислова 
палата є важливим суб'єктом підтримки підприємств-
учасників зовнішньоекономічної діяльності, але її 
функції стосуються передусім питань сертифікації та 
стандартизації, майнової оцінки, організації виставок, 
семінарів, конференцій тощо [ 3 ]. 

враховуючи окреслені проблеми інформаційного 
забезпечення зовнішньоекономічної діяльності і 
відсутність дієвої державної інформаційної підтримки 
експортно-орієнтованих аграрних підприємств, 
доцільним є утворення в Україні відповідної державної 
установи, яка б займалася цими питаннями та сприяла 
розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

отже, пропонується створення Державного 
агентства підтримки експорту, метою діяльності якого 
є інформаційна та консультаційна допомога суб'єктам 
зовнішньоекономічної діяльності під час планування 
та здійснення експортних операцій, дослідження 
зовнішніх ринків збуту, оцінювання реальної або 
потенційної конкурентоспроможності продукції, 
визначення сильних і слабких сторін іноземних 
підприємств-конкурентів, збирання, обробка та надання 
інформації щодо іноземних підприємств-імпортерів. 
з метою повноцінної реалізації макроекономічних 
заходів щодо розвитку експортного потенціалу та 
його ефективного використання Державне агентство 
підтримки експорту повинно здійснювати оцінювання 
та аналіз тенденцій у світовому господарстві, визначати 
потенційні пріоритетні галузі економіки, види 
діяльності чи продукції, формувати пропозиції щодо 
державного регулювання зовнішньої торгівлі тощо.

Для виконання перелічених завдань Державне 
агентство підтримки експорту може взаємодіяти 
з іншими вітчизняними та зарубіжними органами 
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 
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суб'єктами підприємницької діяльності, міжнародними 
організаціями. основними вітчизняними державними 
та недержавними суб'єктами регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності, з якими воно 
повинно тісно співпрацювати, є Митна служба України, 
Торгово-промислова палата України, Державне 
агентство України з інвестицій та інновацій.

Інформаційне забезпечення зовнішньоекономічної 
діяльності має значний влив на ефективність 
міжнародної торгівлі, а тому необхідним є внесення 
пропозицій на державному та регіональному рівнях 
щодо утворення в Україні Державного агентства 
підтримки експорту та його регіональних відділень в 
обласних центрах. 

Держава має можливість взяти на себе одне з 
найважливіших завдань - здійснення інформаційного 
забезпечення зовнішньоекономічної діяльності 
вітчизняних аграрних підприємств, що гарантує 
точність, надійність і достовірність даних. Жодні 
сучасні приватні джерела інформації не гарантують 
наявності таких характеристик, а вони є необхідними 
для прийняття відповідних управлінських рішень як на 
мікро-, так і на макрорівні.
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Ефективність маркетингової діяльності 
підприємства при реалізації продукції в значній мірі 
обумовлена характером поведінки кінцевих споживачів, 
конкурентів та інших учасників ринкового процесу. 
їх потреби та вимоги визначаються особливостями 
кон’юнктури ринку, що завжди необхідно враховувати 
при формуванні та впроваджені на практиці цінової 
тактики підприємства. Це положення є дуже актуальним, 
коли підприємство в наслідок збігу певних обставин 
має намір змінити рівень ціни на продукцію[2].

Під час купівлі продукції споживачі перебувають 
під впливом різних чинників як об’єктивного, так і 
суб’єктивного змісту. в значній мірі це визначається 
галузевою належністю підприємства, характером та 
особливостями попиту споживачів на його продукцію, 
умовами її реалізації на ринку, рівнем споживчих 
властивостей, особливостями використання тощо.

Досліджуючи поведінку споживача при зміні рівня 
ціни. Підприємство повинно спочатку визначитися 
відносно мотивації їх дій у процесі придбання продукції. 
щоб отримати відповідь на це питання необхідно 
спочатку визначитися відносно сутності даного 
поняття. Мотивація являє собою комплекс чинників, 
які спонукають споживача до певних дій. Мотиви 
спрямовують його діяльність у процесі придбання 
продукції. Слід, однак, визначити, що підприємство 
більше цікавлять не власне мотиви споживача, а процес 
формування його майбутніх намірів. Наміром же є 
імпульс до дій, який вже визначений споживачем, але 
його виконання відкладається до певного часу [3, с. 
304].

Стимулюючий вплив на споживача повинен 
відбуватися як до, так і після виникнення наміру. 
зумовлено це тим, що система намірів і мотивацій 
досить складна і не піддається логічному причинно-
наслідковому аналізові. Мета полягає в тому щоб 
«спровокувати» споживача до придбання продукції 
підприємства.

Для розробки моделі поведінки споживача на ринку 
в процесі придбання продукції підприємства можуть 
використовуватися різні методичні підходи. При 
цьому оцінка рівня потреби. Споживання та попиту 
може успішно здійснюватися за допомогою прийомів 
та методів теорій граничної корисності еластичності 
попиту, сучасного біхевіоризму та інших [1, с. 229].

Під час реалізації продукції на ринку для 
підприємства дуже важливо визначитися, чому з двох 
видів продукції, які досить близькі за споживчою 
корисністю та мають однаковий рівень ціни, – один 
вид реалізується, а від іншого споживач відмовляється. 
Класична теорія домашнього господарства, до певної 
міри, дозволяє вирішити це питання. Сутність її полягає 

в тому, що  споживач приймає рішення щодо купівлі з 
метою максимізації корисності за певної суми затрат. 
в основі даного вибору лежить рівень цін та структура 
переваг.

вивчення мотивації споживачів на основі 
проведення відповідного їх тестування також може 
дати відповідь підприємству на дане питання. в 
процесі таких досліджень підприємство одержує 
інформацію про вимоги та потреби споживачів до 
його продукції, рівень попиту на неї, інші відомості 
про ринкову ситуацію при реалізації продукції, при 
тестуванні цін досліджуються умови їх використання, 
що дає можливість підприємству визначитися відносно 
доцільності комерційного виробництва конкретного 
виду продукції при запланованому рівні ціни на неї.

Для встановлення оптимального рівня ціни 
бажано кожний її елемент протестувати. Так, 
наприклад, можуть тестуватися різні пільгові знижки 
з ціни залежно від форми платежу споживача та 
застосування різноманітних форм фінансових угод. 
зниження ціни при пред’явленні спеціального купона 
також може використовуватися як об’єкт цінового 
тестування. Такі знижки поширені на ринку споживчих 
товарів, але можуть успішно використовуватися 
на ринку інвестиційних товарів, зокрема на ринку 
сільськогосподарських машин і обладнання [4, с. 143].

Кількісний та якісний аналіз відповідних показників 
контрольного ринку та ринку, на якому відбувалося 
тестування, дає також можливість обґрунтувати 
доцільність впровадження на ринок запланованого 
рівня ціни. На основі результатів дослідження 
розробляються конкретні рекомендації відносно 
особливостей реалізації продукції на ринку за даної 
ціни або пропонується зміна її рівня, що дає можливість 
кожному підприємству правильно зорієнтуватися в 
процесі прийняття правильного цінового рішення, а 
також в процесі розробки тактичних цінових заходів з 
метою успішної реалізації продукції на вітчизняному 
ринку.
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Яскравим прикладом розвитку інноваційної 
стратегіє є досвід європейського Союзу. На 
сьогоднішній день інноваційна політика єС, у якій 
передумовою розвитку виступають знання і наука, 
продовжує формуватися  набираючи значних обертів. 
вона передбачає нове бачення розвитку єС на 
майбутню перспективу.

впровадження інновацій європейського Союзу 
націлюється на такі пріоритети, як забезпечення 
конкурентоспроможності економіки, покращення рівня 
життя населення, підтримка ощадливого споживання 
ресурсів.

Прийнята європейська стратегія економічного 
розвитку у 2010 році   

«європа 2020» на 10 років передбачає, що розвиток 
і укріплення економіки повинно основуватися на  
знаннях і інноваціях.

Серед основних інструментів інноваційної 
політики і залучення інвестицій з метою фінансування 
інноваційної діяльності,  які застосовує єС 
виділя¬ють створення інфраструктури, сприятливої 
для інновацій¬ної діяльності; пряме державне 
фінансування, в першу чер¬гу шляхом виділення 
грантів, кредитів, субсидій тощо; фіс¬кальні або 
податкові стимули, надання державних гарантій, 
спеціальні схеми підтримки ризикового фінансування.

Серед основних напрямків інноваційного 
розвитку єС, слід  зазначити наступні: спрямованість  
інвестицій на впровадження пріоритетних базисних 
інновацій; інноваційне оновлення технологій, які 
використовуються для вироблення продукції; активне 
використання інтеграційних механізмів в інноваційній 
сфері, розвиток інноваційної діяльності в галузі 
інформаційно-комунікаційних технологій (витрати 
на науково-дослідницькі та конструкторські роботи в 
галузі ІКТ перевищують 35 мільярдів євро за рік).

однак недостатньо розвиваються новітні «зелені» 
інноваційні об′єднання  та міжгалузеві симбіози, 
що дасть змогу різним галузям диверсифікувати 
свою продукцію, а також забезпечить  розширення 
господарських моделей.

Спеціальним завданням  програми стратегічного 
розвитку є розробка інновацій в галузі нанотехнологій, 
які до 2020 року стануть домінуючими, тобто 
безперешкодно інтегрованими з більшістю технологій 
та прикладних областей що визначаються перевагами 
для споживачів, якістю життя, сталим розвитком та 
значним галузевим потенціалом у створенні раніше 
недоступних рішень для підвищення розвитку 
економіки. 

Передбачається що ринкова вартість продукції, в 

якій ключовим компонентом виступають нанотехнології 
сягне 3 трлн. євро у 2020 році забезпечуючи 6 
млн. робочих місць. в контексті даного питання 
передбачається встановлення глобальних стандартів 
безпечного та відповідального впровадження 
нанотехнологій та управління ними, що забезпечить 
високі суспільні та галузеві результати. Специфічні 
завдання інновацій в галузі передових матеріалів 
передбачають розробку матеріалів з новими, більш 
кращими  властивостями, покращеними робочими 
характеристиками та підвищеною наукоємністю для 
створення конкурентної продукції, адже матеріали 
виступають центральною ланкою інновацій в 
промисловості, стадією підвищення ефективності в 
продукції та сталого розвитку секторів економіки.

Надзвичайно важливою особливістю 
інноваційного курсу євросоюзу є орієнтація на міцний, 
глибокий і широкий ринок та ініціатива єврокомісії, 
європейського інвестиційного банку та європейського 
інвестиційного фонду залучення додаткового капіталу 
з метою інвестування інноваційного розвитку.

Таким чином розробка і застосування інновацій 
є однією з передумов просування єС  вперед.  
Перспективний інноваційний розвиток  економіки 
орієнтується на інтелектуальне зростання, забезпечення 
високої конкурентоспроможності економіки та 
посилення всіх сполучних ланок в інноваційному 
ланцюжку.
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Сьогодні найбільш затребуваним інструментом 
агропромислової політики є кластерна стратегія, добре 
зарекомендувала себе в усьому світі та забезпечує 
високу рентабельність виробництва, підвищення 
конкурентоспроможності продукції, а значить, і 
розширення ринків збуту. Сьогодні кластерний 
підхід стає одним з базових методів реалізації 
державної економічної політики. Це найбільш дієвий 
і адекватний ринковим механізмам інструмент 
підтримки національного бізнесу в глобальній 
конкуренції. Кластерні стратегії отримали велике 
поширення в розвинених країнах європи, азії, 
америки. Держави концентрують зусилля на підтримці 
конкурентоспроможних кластерів та створенні 
кластерів, які забезпечують конкурентоспроможність 
бізнесу, регіонів та національних економік в 
довгостроковій перспективі. Держава при цьому 
не тільки сприяє формуванню кластерів, а й сама 
стає їх учасником. Такий досвід є в Німеччині, 
великобританії, бельгії, Норвегії, Фінляндії, Канаді 
(розвиток регіональних кластерів) [2].

основним інструментом, який експерти 
запропонували для реалізації кластерної політики в 
Україні, стала та ж система грантів для регіонів, яка 
використовується в СШа та великобританії і стає все 
більш популярною і в інших країнах, а також інтеграція 
кластерного підходу до галузевих стратегії галузевих 
міністерств.

Формування агропромислових кластерів справляє 
визначальний вплив на конкурентоспроможність 
підприємств. зберігаючи у виробничих мережах 
пріоритет об’єднання товаропотоків, міжфірмові 
зв’язки в кластері об’єднують також послуги, 
капітали та технології. При цьому співпраця компаній 
спрямована на формування структури кластеру, що 
забезпечує максимальну ефективність виробництва. 

Кластери відіграють роль основи сучасного 
етапу інноваційного розвитку аграрного сектору. їх 
організація сприяє зниженню витрат на прикладні 
дослідження та впровадження нововведень за рахунок 
оптимізації виробництва. Це дозволяє як аграрним, так 
і переробним підприємствам здійснювати ефективну 
діяльність. 

Пропонуємо механізм кластеризації регіону та 
створення агропромислового кластеру, що забезпечує 
його конкурентоспроможність і потенційну можливість 
розвитку в довгостроковій перспективі (рис.1).

Поєднання даних показників дозволяє виділити 
три типи районів, які різною мірою характеризуються 
умовами для використання кластеризації в 

агропромисловому виробництві: високорозвинені; 
середньорозвинених; слаборозвинені.

Рис. 1. Механізм кластеризації агропромислової 
сфери регіону

При визначенні потенційного рівня розвитку 
району необхідно враховувати віддаленість районів 
від регіонального центру та великих міст як основних 
об’єктів переробки і споживання продукції, наявність 
транспортної інфраструктури, чисельність міського 
населення, природні умови та реалізовані проекти з 
розвитку аграрного сектору та переробних галузей [1].

Для забезпечення стійкості кластеру та можливості 
розвитку в довгостроковій перспективі необхідна 
підтримка його діяльності місцевими органами влади 
через механізми державного регулювання, або прямої 
участі державних структур у складі інтегрованого 
формування
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Сучасному керівнику необхідно чітко уявляти до 
яких результатів призведе рішення, що він приймає. 
Для цього необхідно мати повну інформацію про 
основні результати роботи підприємства в будь-
який момент часу. Для характеристики результатів 
діяльності підприємства використовується достатньо 
великий набір форм звітності. Проте існуючі форми 
звітності, не дозволяють надати швидку цілісну 
характеристику результатів діяльності, оскільки кожна 
з цих форм характеризує лише окремий бік діяльності 
підприємства. Таким чином, пошук єдиного документу, 
що дозволить здійснити комплексний аналіз основних 
результатів роботи підприємства, є актуальним.

аналіз літературних джерел, що присвячені 
управлінському аналізу, управлінню фінансами 
та контролінгу, показав що, в основному, для 
характеристики результатів діяльності пропонується 
використовувати однаковий  перелік документів, а саме 
баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух 
грошових коштів, звіт про власний капітал. оскільки, 
керівники - люди доволі зайняті, їм часто не вистачає 
часу на вивчення всієї документації, а розуміння та 
аналіз деяких форм звітності потребує певних навичок 
та знань в галузі фінансового обліку. Набір документів, 
що використовується не придатний для оперативного 
аналізу основних результатів діяльності підприємства. 

більш ретельний аналіз дозволив виявити  
наступні види комплексного документу: матриця 
Моблі [2, 3]; уніфікований аналітичний баланс (Уаб) 
[1] та матриця Якобса [4]. всі три документи мають 
загальні властивості - вони поєднують всі основні 
форми фінансової звітності та відбивають результати 
роботи підприємства, як в статиці, так і в динаміці, 
але незрозуміло яка з  форм дозволить керівнику, що 
не має спеціальної підготовки в області фінансового 
обліку зрозуміти механізм руху балансових рахунків 
та проаналізувати основні результати діяльності 
підприємства. окрім того, необхідно відмітити, що 
матриця Моблі, Уаб та матриця Якобcа - це розробки 
закордонних вчених. Практичне використання будь-
якого документу потребує адаптації процесу його 

складання до  умов господарювання підприємств 
України. 

Як було зазначене, для оперативного аналізу 
потрібен не набір форм звітності, а всього лише 
один за обсягом та змістом документ. за допомогою 
Уаб керівник зможе аналізувати залишки активів та 
пасивів на початок та кінець звітного періоду, а також 
основні результати діяльності підприємства на основі 
розділів: грошові кошти; валова виручка; прибуток та 
фонди [1]. Наявність такого документу значно спрощує 
прочитання та поняття різних форм звітності. головна 
його перевага полягає в тому, що в одному балансі 
сходяться всі форми звітності. все це свідчить про 
доцільність використання в якості єдиного документу 
саме уніфікованого аналітичного балансу.

Таким чином, обґрунтована доцільність 
використання уніфікованого аналітичного балансу як 
єдиного документу для керівників підприємства замість 
чотирьох, що використовуються зараз. використання 
уніфікованого аналітичного балансу дозволить 
об’єктивно аналізувати результати багатобічної 
діяльності підприємства. автоматизований 
бухгалтерський облік дозволить складати 
запропонований документ в будь-який момент часу, 
що дозволить керівникам приймати ефективні рішення 
своєчасно.
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вітчизняної високотехнологічної продукції на 
світовому ринку, відсутність належного державного 
регулювання охорони прав власності, незначні обсяги 
науково-технічного обміну, невелике фінансування 
НДДКР, невизначеність довгострокових наслідків 
новітніх технологій для здоров’я людини, екологічного 
стану в країні.

вирішення цих проблем набуває актуальності у 
зв’язку із перспективою створення зони вільної торгівлі 
між Україною та єС, оскільки країни єС є основним 
торговельним партнером України. Серед заходів 
у сфері державного сприяння активізації процесів 
трансферу технологій та запобіганню можливих 
негативних проявів створення зони вільної торгівлі 
можна виокремити: посилення контролю за імпортом 
технологій, розробка урядової програми фінансування 
патентування науково-технічних розробок, сприяння 
розвитку науково-технологічного співробітництва, 
розробка економічних заходів зі сприяння просуванню 
вітчизняних технологій на світовий ринок.

До найбільш істотних чинників, які призвели 
до низького рівня розвитку трансферу технологій в 
Україні та які ведуть до зниження інноваційної безпеки, 
доцільно віднести:

1) Низький рівень патентної активності вітчизняних 
підприємств на ринках європейських країн. за 
кількістю патентів на 1 млн населення Україна удвічі 
перевищує окремі країни єС [4, с. 40], але це не впливає 
ні на активізацію високотехнологічного виробництва в 
країні, ні на рівень доходів, отриманих від роялті, ні на 
конкурентоспроможність продукції на світових ринках. 
але все ж таки у 2013 р. продовжує зростати активність 
у поданні заявок на об’єкти промислової власності. До 
Державної служби надійшло більше 5,4 тис.заявок на 
винаходи, майже 10,2 тис. на корисні моделі, понад 
3,7 тис. на промислові зразки і більше 34,2 тис. – на 
знаки для товарів і послуг [2, с. 2]. І в 2013 р. за даними 
заявками було прийнято рішення про видачу патентів 
майже 70% заявників. Щодо авторського права, то 
протягом 2013 р. в Державній службі було здійснено 
5926 державних реєстрацій авторського права, що на 9 
% більше ніж у попередньому році [3].

2) Недостатній рівень розвитку інноваційної 
інфраструктури та низька її якість, що зумовлює високі 
витрати, пов’язані з невизначеністю зовнішніх ефектів 
технологічного розвитку. До таких витрат відносяться 
й витрати на відновлення людського капіталу науково-
технологічної сфери, втрати від незахищеності прав 
власності. У країнах-членах єС розвинута інноваційна 
інфраструктура сприяє науково-технологічному 
інноваційному розвитку: а багатьох країнах 
створена потужна науково-дослідна система, що 
характеризується великою кількістю установ з високим 
ступенем автономії; створюються міждержавні мережі 
інноваційної діяльності.

3) Незадовільна динаміка обміну результатами 
науково-технічної діяльності. Упродовж останніх років 
у загальній структурі зареєстрованих договорів понад 
50% складають угоди, відповідно до яких відбувається 

передача повного права на використання об’єктів 
промислової власності, що певною мірою свідчить 
про відсутність коштів у винахідників на промислове 
впровадження новинки [3].

отже, в Україні зараз існує багато проблем, 
які перешкоджають розвитку науково-технічної 
сфери, але їх можна вирішити, якщо, перше за все, 
розробити урядову програму цільового фінансування 
з державного бюджету НДДКР 5 та 6 укладів задля 
майбутнього розвитку потенціалу України. По-друге, 
стимулювати експорт наукомісткої продукції, сприяти 
пошуку зарубіжних партнерів з метою укладання 
контрактів на високотехнологічну продукцію та 
ліцензійних угод з питань дозволу використання 
прав на об’єкти інтелектуальної власності, посилити 
контроль за імпортом технологій в Україну. Наша 
країна має можливість концентрувати значні фінансові 
та інтелектуальні ресурси на пріоритетних напрямках 
розвитку держави і повинна це зробити найближчим 
часом. І якщо ми дійсно хочемо подвоювати ввП, 
як розвинуті країни, за рахунок технологій, то без 
належного державного контролю та введення в 
господарський обіг результатів інтелектуальної праці 
не обійтися [1, с. 30].
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Мале підприємництво як самостійний і невід'ємний 
елемент ринкової економіки істотно впливає на 
структурну перебудову економіки країни, підвищує 
загальні обсяги виробництва і роздрібного товарообігу, 
сприяє раціональному  використанню всіх ресурсів 
, створює сприятливе середовище для розвитку 
конкуренції й усунення монополізму,  забезпечує дієві 
стимули до інноваційних процесів  і високоефективної 
праці. за рахунок мобільності, гнучкості інноваційного 
підходу малі підприємства здатні швидко 
пристосуватися до змін споживчого попиту, знайти 
свою ринкову нішу, оперативно здійснити виробництво 
нової продукції малими партіями.

Саме цим визначається те істотне значення, 
яке набув малий бізнес у сучасному суспільстві, і 
пояснюється значна та ретельно продумана  державна 
підтримка малого бізнесу у високо розвинених країнах.

в Україні малий бізнес як самостійне 
соціально-економічне явище розвивається в 
складних умовах  і стикається з безліччю проблем. 
однією з них є недосконалість інформаційно-
аналітичного забезпечення процесів розвитку малого 
підприємництва.

Метою статті є визначення інформаційної 
забезпеченості, її роль у сприянні розвитку малого 
підприємництва; методи та заходи спрямовані на 
вдосконалення системи інформаційної забезпеченості 
малих підприємств.

брак інформації в діяльності малих підприємств 
погіршує умови господарювання та торгівлі, підвищує 
ризики та зменшує довіру між учасниками ринку, 
знижує ефективність та результативність політики 
державної підтримки малих підприємств [2, c.30 ].

Інформація про державну політику органів влади 
різного рівня подається переважно приватними 
виробниками інформаційних послуг. Державні органи 
регіонального управління надають інформацію 
передусім в інтересах великого та середнього 
підприємництва. вони повинні забезпечити 
доступність інформації про основні макроекономічні 
показники розвитку регіону, а також забезпечити 
максимальну відкритість процедур обговорення, 
формування й прийняття управлінських рішень,що 
істотно покращують умови функціонування приватного 
підприємництва в регіоні [3, с.82]. 

особливість в інформаційному забезпеченні 
суб'єктів малого підприємництва полягає в тому, що 
їм необхідні економічні показники місцевого рівня, в 
той час як держані інформаційні служби переважно 

надають загально держані дані. оскільки вони, в 
основному, здійснюють свою економічну діяльність на 
місцевих ринках збуту та постачання, тому їм необхідно 
володіти такою сукупністю даних:

•  про місцевих постачальників;
• про сукупні витрати на придбання (транспортні 

витрати, навантаження, розвантаження і т.д.)
• про стабільність можливого постачальника;
• про те, хто має право на здійснення  

підприємницької діяльності;
• видів господарської діяльності, які підлягають 

ліцензуванню:
• Умов та порядку державної реєстрації суб’єктів 

підприємницької діяльності;
• загальної системи оподаткування і звітності;
• Стану та кон'юктури ринкового середовища, в 

якому він планує здійснювати свою діяльність та ін.
враховуючи особливості потреб об’єктів 

малого підприємництва запропоновано такі заходи 
вдосконалення інформаційного забезпечення  для 
малого підприємництва:

- Створення ефективних інформаційних центрів 
місцевого рівня. вирішальним є механізм отримання 
інформації про стан і перспективи розвитку малого 
підприємництва;збільшення кількості підприємств,що 
одержують інформаційну, аналітичну та іншу 
підтримку в регіонах;

-  Створення спеціалізованих сайтів для 
підприємницьких структур. Де зокрема можуть 
надаватися консультації для малих підприємств 
.а також, які зможуть надавати правову,фінансову, 
економічну та іншу інформацію.

- Створення уніфікованих програмно-
технологічних систем інформаційної підтримки малого 
підприємництва. Створення комплексу технічних і 
системних програмних засобів для надання структурам 
підтримки малого підприємництва для спрощеного 
використання існуючих інформаційних технологій для 
підвищення ефективності бізнес діяльності [1,c.107].

- Створення дієвої регіональної мережі 
інформаційного забезпечення суб’єктів малого 
підприємництва.

висновки. важливість забезпечення взаємодії між 
органами державної влади  та малим підприємництвом 
пояснюється тим,що малі підприємства важливі, з 
погляду забезпечення стабільного суспільного розвитку 
функції. 

Суттєвим елементом державної підтримки малого 
підприємництва є її інформаційне забезпечення. Проте 
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воно повинно забезпечувати надання інформації, що 
допомагає підприємцю організовувати та вести свою 
діяльність. 
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Цінова стратегія є узагальнюючою моделлю 
дій щодо встановлення і зміни цін, набір правил для 
прийняття цінових рішень, які забезпечують реалізацію 
цінової політики. Підприємство має контролювати 
ринкову ситуацію, оцінювати міцність своїх позицій і, 
за необхідності, вносити зміни в стратегію формування 
цін [2, с. 180]. Існує декілька видів цінових стратегій, 
які можна об’єднати в три групи: стратегія низьких цін; 
стратегія високих цін; стратегія нейтральних цін.

Кожна з перелічених груп об’єднує різні види 
конкретних стратегій. Типовими видами першої групи 
є стратегія виживання та стратегія цінового прориву. 
Стратегія виживання стає основною метою для 
підприємства, коли ринок його товару перенасичений 
і на ньому панують сильніші конкуренти за обсягами 
виробництва, витратами та якістю продукції. У таких 
умовах, для забезпечення реалізації і на цій основі, як 
мінімум, відшкодування своїх витрат, підприємство 
має спиратись на низькі ціни в надії на позитивну 
реакцію покупців. Іншими словами, щоб вижити, 
необхідно йти на цінові знижки і, відповідно, на 
зменшення величини прибутку. але така стратегія не 
може бути довгостроковою. Для того, щоб відійти від 
неї, підприємству необхідно зміцнити своє становище 
на ринку, але досягти цього тільки за допомогою 
цін неможливо. Стратегію цінового прориву 
(проникнення) обирає підприємство, якщо в нього 
з’явилися можливості до значного зменшення витрат 
і підвищення якості продукції. Спираючись на низькі 
ціни, підприємство має можливість суттєво збільшити 
обсяг реалізації і тим самим витиснути з ринку слабших 
конкурентів [1, с. 250].

Найпоширенішими видами стратегії високих цін 
є стратегія «знімання вершків» та стратегія лідерства 
за якістю товару. Сутність стратегії «знімання 
вершків» полягає в тому, що спочатку на продукцію 
встановлюється максимально можлива ціна, за якою 
вона продається на певному сегменті ринку. Після 
того, як збут за цією ціною почне скорочуватись, 
підприємство поступово зменшує ціну з метою 
приваблення нових клієнтів. Це дає змогу в кожному 

сегменті ринку отримати максимальну величину 
прибутку. 

До третьої групи належить стратегія нейтрального 
ціноутворення, за якої ціни встановлюються на 
середньому рівні, що склався на ринку. У цьому випадку 
ціна як інструмент цінової політики підприємства не має 
великого значення. вибір такої стратегії зумовлюється 
тим, що підприємство не має можливостей установити 
на продукцію високу ціну, тому що вона не вирізняється 
високими споживчими властивостями або на ринку 
відсутні покупці, які б змогли заплатити за товар 
найвищу ціну. з іншого боку, якщо підприємство 
тільки вийшло на певний ринок, воно не завжди може 
застосувати стратегію цінового прориву. Реалізація 
продукції незнайомим підприємством за низькою 
ціною, з одного боку, може бути сприйнята покупцями 
як свідчення невисокої якості товару, а з іншого, 
викличе негативні дії конкурентів проти неї. отже, 
нейтральне ціноутворення є вимушеною стратегією для 
підприємства, яке працює на ринку, де попит істотно 
залежить від рівня цін, а конкуренти готові застосувати 
проти нього засоби «цінової війни».

Такі чинники, як витрати, пов'язані з виробництвом 
і реалізацією товару, еластичність попиту, поведінка 
конкурентів, змінюються у міру того, як товар на 
ринку проходить всі етапи життєвого циклу. Тому будь-
яка цінова стратегія повинна бути адаптована, щоб 
залишатися актуальною та ефективною.

Етап появи на ринку. На цьому етапі підприємство 
повинно визначити, якою буде стратегія ціноутворення 
інноваційного продукту. Доки споживачі не дізнаються 
про переваги новинки, вони не зможуть визначити 
потребу в ній. Унаслідок цього ринкова ціна на 
новий продукт повинна встановлюватися так, щоб 
у ній відображалася цінність продукту. Це та ціна, 
яка змусить задоволених покупців зробити повторну 
купівлю. вона є для покупців точкою відліку під час 
оцінювання цінності продукту, розмірів наданих 
знижок і прийнятного зниження ціни [3, c. 268].

Етап зростання. Як тільки продукт займе певне 
місце на ринку, завдання ціноутворення зміняться. 
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Споживачі, які купують товар не вперше, вже 
поінформовані про його цінність. Ті, хто купує товар 
уперше, покладаються на новаторів, які вже випробували 
товар і склали про нього свою думку. Тому на етапі 
зростання непевність покупця щодо цінності продукту 
починає поступатися місцем міркуванням щодо 
вартості та переваг аналогічних виробів. Найкращою 
ціною на етапі зростання, незалежно від використаної 
стратегії, буде ціна трохи менша, ніж під час входження 
на ринок. здебільшого конкуренція на етапі зростання 
надає змогу покупцям розширити свій вибір, тоді як 
дедалі більша їхня поінформованість про продукт  
кваліфіковано оцінювати ринкові альтернативи.

Етап зрілості. без швидкого зростання продажу та 
зниження витрат, що характеризують етап зростання, 
досягнення прибутку в зрілому періоді відбувається 
за допомогою використання набору можливих 
цінових методів і засобів. Підприємствам, які успішно 
реалізували свої стратегії на етапі зростання, доцільно 
встановлювати вигідні для себе ціни також у період 
зрілості. На етапі зрілості стратегія спрямована на 
продовження розширення клієнтської бази, на що, 

власне, розраховують і конкуренти, які намагаються 
захистити свої частки ринку.

Етап спаду. Для товару, що покидає ринок, 
характерна тенденція спаду попиту. вона може бути 
локальною або глобальною. Ефект впливу цієї тенденції 
на ціну залежить від складності перепрофілювання 
утворених надлишкових потужностей. Метою стратегії 
ціноутворення на етапі спаду є намагання подолати цей 
етап з мінімальними втратами або просто можливість 
пережити ринковий спад, зберегти свої конкурентні 
позиції і, можливо, збагатитися досвідом.
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Ukraine is one of the largest country in Europe. Its 

geographical position on the one hand has lead to well-
developed foreign economic relations, but, unlike many 
Western European, Ukraine is quite young independent 
state, and these connections are in the process of  forming 
and development. Forms of External Relations Ukraine is 
different: foreign trade, international specialization and 
cooperation in production, exports and imports of capital 
and labor, providing and receiving services (industrial, 
freight forwarding, insurance, consulting, marketing), 
international joint ventures, foreign exchange and financial 
and credit relations and so on.

 The current situation in the regions of Ukraine is 
very complicated and external financial support is able to 
alleviate the crisis. It is very important and attractive regions 
of Ukraine for private capital. You must seek international 
business representatives that want to invest their funds in 
the development of our economy, because they bring here 
their equipment, technology, jobs, open up new export 
opportunities. The integration of Ukrainian economy in the 
world can significantly improve the standard of living of 
the regions. Therefore it is necessary to work on the issue 
of Ukraine's integration into the global economy. 

The main areas of regions of Ukraine are development 
of bilateral intergovernmental relations, increasing the 
participation in the European regional cooperation, 
cooperation within the Commonwealth of Independent 
States, membership in the UN and other universal 
international organizations. The priorities of the of the 
bilateral relations in Ukraine is actively developing relations 
with groups of countries: Western states - members of the 

EU and NATO, geographically close states, Asia, Asia 
Pacific, Africa and Latin America. 

Analysis of the economic development of Ukraine in 
the last decade makes it possible to talk about the formation 
of a system of external relations regions of Ukraine, which 
consists of several elements. Among them, first of all, it 
should be called export-import operations of regional 
enterprises.  

Secondly,it  is involvement of  foreign capital. One 
of the tools such involvement is the creation of special 
economic zones and the introduction of a special investment 
regime in certain areas. 

The third component it is a specific form of interaction, 
defined above geographical proximity of regions around 
the world. This is a cross-border cooperation in various 
forms, an important factor in the development of which 
could potentially be the creation of institutional units as 
Euroregions. The experience of South-East Asian regional 
economic relations can achieve this level of quality when 
forming a kind of holistic economic cluster, elements of 
which are companies of different countries. 

 The fourth component of foreign economic relations 
of regions of Ukraine today  it is labor migration . It should 
be noted that today "international" component migration 
processes in Ukraine are increasing significantly, and 
this requires a detailed analysis of the socio-economic 
phenomenon.

Terms of transboundary cooperation between Ukraine 
and western neighbors are qualitatively different from those 
established for the Central European countries in terms of 
financial support. Further work Ukrainian government in 
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establishing international relations and the development 
of methods to expand and improve European regions will 
contribute to: the development of economic cooperation, 
trade, tourism, transport corridors and related infrastructure 
in the border regions. Issues of cooperation with countries 
and regions of modern economic development is 
inextricably linked with the increase of their investment 
attractiveness for foreign investment and for interregional 
redistribution of investment resources. The more attractive 
investment region, the greater will be its cooperation with 
foreign countries. 

The most important and dynamic partner of Ukraine 
in the last ten years was Poland, which, however, the 
annual turnover figures characterized most of the deficit. 
In contrast, in trade with Hungary dominated surplus, 
but its scope and dynamics (especially in this century) 
significantly lower than those of Ukrainian-Polish trade. 
The least growth in volumes and surplus observed trade 
relations with Slovakia, which in terms of its economic 
potential is inferior to the other two direct Ukraine's 
western border. Almost the same ratio can be observed in 
the last three years at a certain peculiarities of Hungary 
with its significant drop in purchases of Ukrainian goods.

 The European Union is a leader in placing foreign 
investment in the Ukrainian economy - among the 10 
largest investors fall into 6 states. This first in this list as of 
January 1, 2014 Germany occupied (33.6% of total foreign 
direct investment), the second - Cyprus (9.5%), third - 
Austria (8.7%), fifth - United Kingdom (7.1%), seventh - 
Netherlands (4.4%) and tenth - Poland (1.4%). 

 Examining regional cooperation in the world, we can 
conclude that not attractive for cooperation are regions 
where the value of GDP is relatively small (Chernivtsi, 
Volyn, Ternopil region). The exception to this rule is only 
Vinnytsia region. Attention is drawn to the fact that investors 
typically avoid funds put to the economy of the regions of 
Western Ukraine. Regarding foreign component rating, 
and foreigners mainly interested in Kyiv, Dnipropetrovsk 
and Crimea. As you can see, foreign entrepreneurs (as 
opposed to domestic) highly enough about the outlook for 

the Crimea. Lowest rates attractiveness to foreign investors 
should first region of central Ukraine (Chernihiv, Sumy, 
Vinnytsia) and Khmelnytsky and Kherson. This group did 
not include some areas "with little potential" of Western 
Ukraine (Chernivtsi, Transcarpathian).

Regions of Ukraine must constantly stimulate trade 
with the Asia-Pacific region. This market is selling chemical 
products and above all, fertilizer, rolled ferrous metals, 
electrical equipment, welding machines, gas turbines, 
vehicles, certain types of agricultural products. 

Regions of Ukraine conducted trade with countries 
such a large market as NAFTA, which includes the US, 
Canada and Mexico. Ukraine is able to make products 
that could find sales in Mexico. Mexico has the demand 
for power equipment, chemical products, machinery, 
shipbuilding.

Consequently, regional co-operation with other 
countries Ukraine is not on the best level. In some regions 
of cooperation is high, and others - on the contrary. It all 
depends on the geographical location of the area of the 
natural environment. So  regions need to develop more 
external links that Ukraine took a good position on the 
world arena.
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вибір шляхів вирішення різного роду задач, 
пошук найбільш вигідних з можливих рішень – 
одне з найрозповсюдженіших завдань в економіці, 
менеджменті та теорії прийняття рішень. воно часто 
формулюється як оптимізаційна задача в термінах 
певного математичного апарату і зводиться в загальному 
випадку до вибору однієї або декількох альтернатив з 
деякої множини. 

з математичної точки зору не існує ідеального 
методу розв'язання багатокритеріальних задач 
оптимізації. залежно від можливостей, переваг та 

наявності рівня бажаних цільових значень критеріїв, 
а також структури області допустимих рішень і типів 
розв'язуваних завдань, використовуються різні підходи 
в пошуку рішень таких задач [3]. Кожен з них має свої 
переваги і недоліки. 

одним з важливих інструментів вирішення 
багатокритеріальних задач є принцип Парето, 
застосування якого дозволяє з множини всіх 
можливих рішень виключити завідомо неприйнятні, 
тобто ті рішення, які ніколи не можуть виявитися 
обраними, якщо вибір здійснюється досить «розумно». 
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Після такого виключення залишається множина, 
яку називають множиною Парето або областю 
компромісів. Принцип Еджворта-Парето має певні 
межі застосування і його використання при вирішенні 
деяких завдань ризиковано або ж взагалі не допустимо. 
його вирішення залежить від знаходження так званої 
множини обираних рішень, яка може складатися з 
одного елемента, але в загальному випадку, вона є 
підмножиною множини можливих рішень  [1].

Серед переваг методу можна відзначити його 
математичну об'єктивність. Істотним його недоліком 
є те, що одне остаточне рішення виходить тільки в 
окремому випадку, тобто кількість Парето-ефективних 
рішень, як правило, більше одного. 

Іншим часто використовуваним методом вирішення 
багатокритеріальних задач оптимізації є використання 
узагальненого (інтегрального) критерію. залежно від 
способу розрахунку узагальненого критерію виділяють: 

- адитивний критерій; 
- мультиплікативний критерій; 
- максимина (мінімаксний) критерій. 
Недоліком методу є те, що таке об'єднання здійснити 

вкрай складно, тому, як правило, узагальнений критерій 
є результатом чисто формального об'єднання часткових 
критеріїв. Якість прийнятого рішення знаходиться в 
залежності від повноти обліку всіх важливих чинників, 
істотних для наслідків, що виникають в результаті 
ухвалених рішень. Часто ці чинники носять чисто 
суб'єктивний характер, властивий особі, що приймає 
рішення.

Для порівняльної оцінки багатомірних об'єктів 
сьогодні часто застосовують метод таксономії. Методи 
таксономії є достатньо універсальними завдяки 
знаходженню ступеню близькості реальної точки, що 
відповідає об'єкту дослідження, до ідеальної у просторі 
ознак об'єкту.

Серед недоліків методу відмічають наступне: 
розмірності ознак багатомірних точок, як правило, 
різні, що не дозволяє зіставляти їхні значення. Крім 
того абсолютні значення ознак можуть розрізнятися 
на кілька порядків. При цьому порівняння параметрів 
можливо тільки у випадку наявності їх кількісної 
оцінки, що не завжди можливо.

На початку 1970 року американський математик 
Томас Сааті розробив Метод аналізу ієрархій як 
процедуру підтримки прийняття рішень [2]. Цей метод 
відноситься до класу критеріальних і займає особливе 
місце, завдяки тому, що він отримав виключно широке 
поширення і активно застосовується донині, особливо 
в СШа [4]. 

Процедура Саати складається з декомпозиції 
проблеми на більш прості складові елементи і з 
подальшої їх обробки особою, що приймає рішення, 
шляхом застосування методу попарних зіставлень, що 
дозволяє звести рішення складної задачі до послідовних 
попарних порівнянь її окремих компонентів [2]. 

Кожен елемент ієрархії може представляти різні 
аспекти розв'язуваної задачі, причому до уваги можуть 
бути прийняті як матеріальні, так і нематеріальні 

чинники, вимірювані кількісні параметри й якісні 
характеристики, об'єктивні дані та суб'єктивні експертні 
оцінки. Серед переваг методу слід також відмітити чітке 
математичне обґрунтування здійснюваних операцій, 
можливість порівняння чинників, що не мають 
кількісної оцінки, можливість проведення оцінювання 
у найрізноманітнішіх умовах. 

однак метод є досить складним у розрахунках, 
особливо у тих випадках, коли досліджується велика 
кількість визначальних факторів, а також при наявності 
великої кількості рівнів у ієрархії чинників. Крім того 
результат дослідження часто залежить від суб’єктивної 
думки експерта, який займається оцінюванням.

Наведений перелік методів вибору вірного 
рішення можна було б продовжувати і далі. Слід, 
однак, відзначити, що кожен з них має як позитивні, 
так і негативні риси. Тому у кожному конкретному 
випадку дослідження об’єктів повинен обиратися 
оптимальний метод з врахуванням всіх особливостей 
його застосування та можливості отримання обєктивної 
оцінки.

СПиСоК виКоРиСТаНиХ ДЖЕРЕл
1. Ногин в.Д. Принятие решений в 

многокритериальной среде.  Количественный подход  / 
в.Д. Ногин – М.: Физматлит,  2002.

2. Саати Т.Д. Принятие решений: метод анализа 
иерархий [Текст] : [пер. с англ.] / Т.Д. Саати. – М.: 
„Радио и связь”, 1993. – 278 с.

3. Стопченко г.и. задачи и концепции методов 
принятия многокритериальных решений в 
интеллектуальных системах / г.и. Стопченко, и.а. 
Макрушан, С. в. билан // бионика интеллекта. - 2010. - 
№ 1 (72). - С. 122–125.

4. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://
www.gorskiy.ru/Articles/Dmss/AHP.html – заголовок з 
екрану.  



102

КоНКУРЕНТНІ ПЕРЕваги вІТЧизНЯНиХ ПІДПРиєМСТв На МІЖНаРоДНоМУ 

РиНКУ ФаРМаЦЕвТиЧНої ПРоДУКЦІї
Росінська Д.о, 

студентка групи ФЕМП-17а 
Київського національного торговельно-економічного університету

Науковий керівник: Дьяченко о.в., 
к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки

Київського національного торговельно-економічного університету 

Секція 1. Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи

Ринок фармацевтики в Україні є одним з найбільш 
швидко зростаючих  15-20% на рік, і це другий показник 
серед країн СНД. Таке зростання спостерігається 
протягом останніх п'яти років. При цьому 70% 
сировини для виробництва лікарських препаратів 
Україна імпортує. Український ринок включає в себе 
виробничі потужності з випуску готових лікарських 
засобів і виробів медичного призначення; повноцінну 
логістичну систему; оптовий і роздрібний продаж 
продукції через аптечні мережі; експорт та імпорт [2].

У загальному обсязі продажів фармацевтичної 
продукції в Україні за підсумками 2013 р. (у 
натуральному вимірі) на лікарські засоби традиційно 
приходилось 65%, на вироби медичного призначення 
– близько 30%, решта – на косметичну продукцію 
та дієтичні добавки. Суттєвих змін у географічній 
структурі ринку не відбувалось. У групі провідних 
вітчизняних виробників лікарських засобів знаходяться 
заТ «ФФ «Дарниця», Корпорація «артеріум», Тов 
ФК «здоров’я», заТ НвЦ «борщагівський ХФз», 
ваТ «Фармак». Кожен із цих гігантів фарміндустрії 
займає близько 10% ринку вітчизняних лікарських 
засобів. Далі йде група більш ніж з трьох десятків 
підприємств, продукція кожного з них займає від 1% 
до кількох відсотків ринку. Серед них – аТ «Індар», аТ 
«Київський вітамінний завод», аТ «Стиролбіофарм» 
та інші. До третьої групи належать більше сотні 
підприємств, що випускають лише по 1-2 лікарських 
засоби, найпростіших у виробництві і дешевих: йод, 
зеленка, перекис водню [1].

Реальними конкурентними перевагами 
українського ринку фармацевтичної продукції є: 
впровадження сертифікації виробничих потужностей 
відповідно до стандартів виробничої практики 
GMP EC (міжнародні стандарти й правила, що 
регламентують організацію виробництва й контроль 
якості фармацевтичної продукції на всіх стадіях 
технологічного процесу). з однієї сторони наявність 
GMP сертифікатів підвищує конкурентоспроможність 
лікарських засобів та фактично є допуском української 
фармацевтичної продукції на розвинені ринки, з 
іншого боку, модернізація виробництва за вимогами 
цих директив потребує значних капіталовкладень, 
що суттєво обмежує обсяг вільних грошових потоків 
підприємств. Другою, безпосередньою перевагою є 
значно нижча собівартість виробленої продукції, і, як 
наслідок, нижчі ціни для кінцевого споживача [3].

більшість українських підприємств фармацевтичної 
продукції постійно модернізують виробничі лінії 

та позичають досвід вдосконалення технологій 
виробництва ліків, а це ще раз підтверджує той факт, 
що якість української продукції фармацевтичної 
промисловості значно зростає. Нині у співробітництві 
з українськими науковцями підприємства 
фармацевтичної продукції поступово відмовляються від 
імпортних складників ліків та починають виробляти їх 
самостійно, а в умовах нинішньої економічної ситуації 
це є надзвичайно великою перевагою українського 
ринку, адже ціни на продукцію перестають бути 
настільки залежними від курсу валют та імпортних 
складових лікарських засобів.

Для розвитку фармацевтичної промисловості 
в Україні підприємствам необхідно спрямувати 
свою стратегію на зростання співпраці вітчизняних 
виробників фармацевтичної продукції з виробниками 
аналогічної продукції країн єС. Співпраця може 
здійснюватися у вигляді спільних підприємств, 
альянсів, спільного маркетингу і просування продукції, 
перенесення виробництва безрецептурних препаратів 
до України. основною мотивацією перенесення 
буде не проникнення на ринок України, а експорт 
на ринки західної, Центральної і Східної європи. 
Експортна мотивація транснаціональних корпорацій 
при налагоджуванні виробництва на території України 
збереже наукову базу, яку необхідно реструктурувати 
відповідно до нових тенденцій ринку [4]. збереження 
наукової бази, створення розвинутих і спеціалізованих 
детермінантів конкурентної переваги держави, а 
також залучення іноземних інвестицій для розвитку 
фармацевтичної галузі створюють довгострокову 
основу для конкурентної переваги і сприяє 
переорієнтації експорту українських виробників 
з ринків країн з перехідною економікою до країн 
західної, Центральної і Східної європи, посиленню 
конкурентоспроможності. Крім того, гармонізація 
основних технічних вимог з вимогами єС може 
одночасно служити заходом із захисту українського 
виробника фармацевтичної продукції від конкуренції з 
низькою якістю фармацевтичною продукцією.

Таким чином, фармацевтичний ринок України – 
це складний структурний елемент системи охорони 
здоров’я. Динаміка розвитку ринку, прибутковість 
роботи підприємств галузі значно залежить від великої 
кількості факторів. 

головним завданням учасників фармацевтичного 
бізнесу має бути розробка ефективних та дієвих 
стратегій підвищення їх конкурентоспроможності 
з урахуванням впливу кожного з чинників, а також 
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загальними тенденціями розвитку вітчизняної 
фармацевтичної галузі. На сьогоднішній день наша 
країна має великі можливості та конкурентні переваги 
для подальшого розвитку фармацевтичної галузі. 
Це розвинений ринок лікарських засобів, великий 
науковий потенціал, сучасна управлінська структура, а 
також досвідчені кадри і потенціал для фармацевтичної 
освіти. 
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важливу роль в розвитку економіки будь-
якої країни відіграє аграрне виробництво, яке 
постачає на ринок продукти харчування і сировину 
для виготовлення предметів споживання. Досвід 
розвинених країн світу показує, що прискорення 
розвитку сільського господарства, підвищення його 
ефективності та конкурентоспроможності в сучасних 
умовах досягається переважно за рахунок активізації 
інноваційної діяльності.

Інноваційна діяльність в аграрному виробництві 
– це сукупність послідовних дій зі створення нової 
або покращеної сільськогосподарської продукції, 
вдосконалення технології та організації її виробництва 
на основі використання результатів наукових 
досліджень і розробок або передового виробничого 
досвіду.

До особливостей інноваційного процесу в 
аграрній сфері можна віднести: тривалий процес 
розробки й апробації новацій, особливо при веденні 
селекції сортів у рослин та порід тварин; дослідження 
живих організмів; переважно поліпшувальний 
характер інновацій; провідну роль науково-дослідних 
установ у створенні інновацій та відособленість 
сільськогосподарських  товаровиробників  від  них; 
значна залежність технологій виробництва від 
природної зони та клімату. 

за роки структурної перебудови сільське 
господарство України зазнало як зниження обсягів 
виробництва продукції, так і руйнування матеріально-
технічної бази села (рис.1). У сільськогосподарському 
виробництві продовжується нераціональне 
використання природних, трудових, матеріальних і 
фінансових ресурсів, що простежується, зокрема, у 
фермерських господарствах і господарствах населення, 
які використовують примітивні технології виробництва 
продукції. 

Рис. 1. Індекси валової продукції та ступінь зносу 
основних засобів у сільському господарстві за 2000-
2013 рр. (побудовано за джерелом: [3])

за дослідженнями академіка НааН в.в.Кириченка, 
інноваційний  розвиток вітчизняної аграрної сфери 
стримують: фізичне і моральне зношення матеріально-
технічної бази – на 22,7%;  цінова нестабільність 
в галузі – на 21,8%;  дефіцит фахівців і наукових 
працівників аграрного профілю – на 17,0%; нестабільне 
фінансування – на 7,6% [1].

за останні роки значно скоротилася кількість 
організацій і працівників, які виконують наукові та 
науково-технічні роботи (табл.1).

Таблиця 1
Показники забезпечення виконання наукових та 

науково-технічних робіт у сільському господарстві 

Джерело: [2]
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виходячи з реалій економічної ситуації в Україні, 

основний шлях впровадження інновацій у сільське 
господарство – це залучення інвестицій. У 2013 р. 
за рахунок усіх джерел фінансування в сільському 
господарстві освоєно 18,6 млрд. грн. капітальних 
інвестицій, що на 2,3% менше, ніж у 2012 р. 
Фінансування витрат на виконання наукових та науково-
технічних робіт у сільському господарстві зменшилось 
на 1,7% – з 647 млн. грн. у 2012 р. до 636,1 млн. грн. 
у 2013 р. але, якщо порівняти даний показник з 2005 
р. (283,99 млн. грн.), спостерігається його зростання  у 
2,2 рази. При цьому основна частина кошів на зазначені 
цілі за останні роки була залучена із державного 
бюджету (76,9% у 2013 р. і 79,2% у 2012 р.). за рахунок 
власних коштів підприємств профінансовано 16,2% у 
2013 р. і 14,8% у 2012 р. витрат на виконання наукових 
та науково-технічних робіт у сільському господарстві 
[2].

Проте частка витрат на виконання наукових та 
науково-технічних робіт у загальному обсязі створеної 
валової сільськогосподарської продукції не перевищує 
0,3%, що свідчить про недостатню фінансову підтримку 
та низький рівень інноваційного розвитку аграрного 

сектору економіки.
Україна має значний науковий потенціал, який 

може стати базою розвитку сільського господарства 
країни на інноваційній основі. але сучасний стан 
фінансування науки, забезпечення науковців не сприяє 
його ефективній реалізації. Тому першочерговим 
завданням має стати перегляд розподілу бюджетних 
коштів та забезпечення науковців матеріально-
технічною базою, що відповідає світовим стандартам, 
гідним рівнем оплати праці працівників науки, в тому 
числі й в аграрному секторі економіки.
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На сучасному етапі найоптимальнішим 
напрямком розвитку агропромислового комплексу 
є інноваційний розвиток, що забезпечить вибір 
вдалих орієнтирів економічного розвитку. значення 
інноваційної діяльності для сільськогосподарських 
підприємств у сучасних умовах постійно зростає. в 
умовах становлення ринкової економіки в Україні 
невирішеними залишаються безліч теоретичних, 
методичних і практичних питань управління 
інноваційною діяльністю аграрних підприємств [1]. 
основна проблема реалізації інноваційної стратегії 
функціонування сільськогосподарських підприємств 
полягає у тому, що темпи розвитку і структура сектора 
аграрних досліджень та розробок не повною мірою 
відповідають потребам сільського господарства і 
постійно зростаючому попиту на передові технології 
з боку окремих сегментів підприємницького сектора. 
У вирішенні даних проблем активну роль повинна 
відігравати держава, розробляючи комплексну програму 
інноваційного розвитку галузі, визначаючи пріоритети 
і встановлюючи систему заходів регулювання.

використання інновацій, як правило, забезпечує 
підприємству стійкі конкурентні позиції на ринку, 
що виражається у покращенні техніко-економічної 
діяльності підприємства, зниженні собівартості 
виготовленої продукції і наданих послуг, збільшенні 
доходу підприємства тощо. 

Також необхідно враховувати, що аграрна сфера 
більш консервативна, ніж інші галузі, її ефективність 
певною мірою залежить від нагромадженого досвіду 
і знань в агрономії. Тому інновації в сільському 
господарстві спрямовані на пошук нового, 
нетрадиційного способу вирішення завдань, що стоять 
перед новими агроформуваннями. 

Посилаючись на дослідження вітчизняних 
науковців ми дійшли висновку, що реально у 
інвестиційних процесах здатні брати участь не більше 
10 % аграрного сектора, а в інноваційних – взагалі не 
більше 3%. за таких умов, навіть за наявності суттєвого 
приросту інноваційно-інвестиційних ресурсів, існує 
ризик збиткового їх використання [2]. 

основними мотивами застосування інновацій 
на аграрних підприємствах звичайно є: підвищення 
конкурентоздатності своїх нових продуктів;  
підвищення свого іміджу на ринку; захоплення нових 
ринків; збільшення величини грошового потоку; 
зниження ресурсоємкості продукту. Інноваційний 
розвиток підприємств залежить, насамперед, від його 
фінансових можливостей. Успішне підприємство з 
сучасними технологіями виготовлення продукції, яка 
користується попитом може привабити потенційних 
інвесторів, які будуть інвестувати свої гроші у розвиток 
цього підприємства та потенційних партнерів. 

високотехнологічний розвиток сільського 
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господарства потребує насамперед: обладнання для 
глибинної переробки рослинної та тваринної продукції; 
сучасних технологій зберігання сільськогосподарської 
продукції; екологічно чистих харчових продуктів та 
продуктів з високими оздоровчими властивостями 
з овочевих та зернових культур; модернізацію 
устаткування, технологічної бази тваринницьких 
ферм; зосередження уваги на необхідній кількості 
спеціалізованих машин, обґрунтовуючи потребу 
в обладнанні для вирощування провідних 
сільськогосподарських культур. 

вважаємо, що саме розвиток інноваційних процесів 
у сфері сільського господарства є особливо актуальним 
в період подолання економічної та політичної кризи в 
Україні.

впровадження інновацій у виробничу діяльність 
агарних підприємств дозволить: сформувати 
інфраструктуру ринку інноваційної продукції 
сукупністю організацій, колективів, окремих 
спеціалістів, потенційно спроможних виконувати 
інноваційну діяльність; забезпечити платоспроможність 
сільськогосподарських товаровиробників, що 
підвисить попит та обсяги придбання інноваційного 
продукту; збільшити обсяги не лише зовнішніх, а 
і внутрішніх інвестицій при здійсненні трансферу 
завершених розробок; прискорити частоту та обсяги 

пропозиції інновацій та подолання існуючого дефіциту 
інвестиційного капіталу; стимулювання з боку держави 
агарних підприємств до інноваційного оновлення 
шляхом дотацій та преференцій [1].

Інноваційний розвиток сільського господарства 
базується на здійсненні державної аграрної 
та інвестиційної політики, спрямованої на 
активізацію нововведень, як пріоритетної складової 
забезпечення умов для реалізації вітчизняними 
сільськогосподарськими підприємствами стратегії 
просування на зовнішніх ринках, підтримки 
конструктивної конкуренції на внутрішньому ринку, що 
стимулюватиме аграрні формування до інноваційної 
діяльності, забезпечення тісної  інтеграції виробництва 
і науки, з метою сприяння випереджальному розвиткові 
науково-технологічної сфери.
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У сучасний період глобалізації та інформатизації, 
метою підприємницької діяльності є не лише отримання 
високого рівня прибутку, але й поліпшення добробуту 
суспільства, його соціальний захист, збереження 
навколишнього середовища, тобто сприяння сталому 
розвитку. У більш широкому розумінні стимулом для 
соціальної відповідальності бізнесу (Свб) є потреби 
партнерів та зацікавлених груп, а також необхідність 
відповідати  чинним інтернаціональним нормам, 
наприклад, міжнародним стандартам серії ISO 
9000. Так, зокрема, глобальний договір (гД) ооН є 
добровільною ініціативою, яка об’єднує близько 6 000 
приватних компанії, бізнес-асоціацій, академічних 
інституцій, неурядових та громадських організацій 
у єдиний глобальний форум задля сталого розвитку 
через відповідальне та інноваційне корпоративне 
лідерство. Десять принципів гД ооН орієнтовані на 
втілення практик відповідального бізнесу у сферах прав 
людини, стандартів праці, екологічної відповідальності 
та боротьби з корупцією. 

за період від дати офіційної презентації гД ооН в 
Україні (26.04.2006 р.) кількість компаній-підписантів 

зросла до 251 станом на початок 2014 р. У середньому, 
щороку до нього долучались 23 компанії, що діють на 
території нашої держави, але це мізерна частка – лише 
близько 0,01 % усіх підприємств України [1].

Реалізацією соціальних програм різного ступеню 
масштабності займається близько 50% українських 
компаній. Частіше за все їхня увага зосереджена на 
благодійності та соціальному захисті співробітників. 
Такі дані були отримані під час опитування 
Міжнародного кадрового порталу HeadHunter Україна  
у вересні 2013 року. в опитуванні брали участь 830 
респондентів з різних регіонів України.

Тільки половина українських компаній, окрім 
своєї основної діяльності, займається також і 
реалізацією соціальних програм. Найчастіше йдеться 
про благодійність – допомогу соціально незахищеним 
прошаркам населення і медичним закладам. Також 
досить часто роботодавці дбають про забезпечення 
соціального захисту власних співробітників, рідше – 
реалізують проекти, спрямовані на розвиток соціальної 
інфраструктури, а ось екологічні програми наразі менш 
популярні.
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згідно з проведеним дослідженням можна прийти 

до висновку, що в Україні компанії, які впроваджують 
концепцію КСв, скоріш за все нараховують понад 250 
працівників, перебувають більше 11 років на ринку, 
активно представлені на міжнародному ринку [2]. 

Проте серед науковців існує думка, що український 
бізнес доволі часто розглядає КСв суто як інструмент 
власної реклами та PR. До такого висновку можна 
прийти, проаналізувавши річні звіти з КСв, 
інформаційні бюлетені й брошури підприємств. У них 
мова йде не стільки про КСв як ключовий елемент 
філософії підприємства і частина його стратегії, а про 
разові, несистематичні благодійні й волонтерські акції 
фірми.

особливий акцент слід зробити на тому, що в 
Україні досі відсутні будь-які закони регулювання 
сфери соціальної відповідальності бізнесу (Свб). 
Це означає, що на державному рівні координації 
КСв у нашій країні немає. Ключовою проблемою 
регулювання КСв є впровадження та виконання вимог 
чинного законодавства сфери соціально відповідальної 
поведінки бізнесу для формування та розвитку 
вітчизняної моделі КСв на засадах стратегічного 
партнерства влади та бізнесу [3]. 

Таким чином, можна прийти до висновку, що 

еволюція поглядів на КСв формує нові підходи 
її  сучасної концепції, проте в епоху глобалізації 
потреба у застосуванні Свб стає життєво необхідною 
для компаній [4]. здатність компанії відповідати на 
економічні, правові та етичні очікування суспільства – 
основна задача розвитку Свб не лише в Україні, але й 
у міжнародному просторі.
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Малий і середній бізнес (МСб) відіграє 
найважливішу роль в сучасній інноваційній економіці. 
в єС налічується 23 млн. малих і середніх підприємств 
(99% всіх компаній єС), які створюють 58% загальної 
доданої вартості, на яких зайнято 67% працівників 
приватного сектора та щороку створюється 85% всіх 
нових робочих місць [1].

У стратегії "європа-2020" підкреслено важливу 
роль МСб та його великий внесок у зростання 
конкурентоспроможності економіки. основним 
інструментом інноваційної політики єС є багаторічні 
рамкові програми у сфері досліджень і технологічного 
розвитку. з 2014 р. починається реалізація восьмої 
рамкової програми «горизонт 2020. Рамкова програма 
єС у сфері досліджень та інновацій» [2]. 

основними напрямами політики єС щодо розвитку 
МСб є: 

1) фінансова підтримка МСб; 
2) спрощення нормативної бази, адміністративних 

процедур у сфері підтримки МСб; 
3) участь асоціацій, що представляють інтереси 

МСб, у прийнятті рішень в рамках діяльності єС;
4) сприяння МСб у сфері досліджень, інновацій та 

підготовки кадрів;
5) усунення порушень у функціонуванні «єдиного 

ринку» і конкуренції на ньому, що знижують 
ефективність діяльності МСб;

6) підвищення конкурентоспроможності МСб, у 
тому числі, з метою їх виходу на зовнішні ринки;

7) культивування серед населення єС духу 
підприємництва та підтримка різних форм співпраці 
між МСб [3].

в єС створено налагоджену інфраструктуру 
підтримки МСб. всі країни-члени єС мають добре 
розвинену мережу державних та приватних організацій 
з регулювання розвитку та підтримки МСб. На рівні 
міністерств країн надається допомога у питаннях 
розвитку МСб, зайнятості, навчання та підвищення 
кваліфікації, технологічного консультування кадрів, 
задіяних на МСб, стимулювання міжнародної торгівлі 
та співпраці, видачі сертифікатів якості, надання 
ділової інформації представникам МСб. Приватні 
фінансові установи (комерційні банки, венчурні 
компанії) надають кредитну підтримку МСб, а приватні 
дослідницькі та консалтингові структури консультують 
з різних питань менеджменту, маркетингу, розвитку і 
впровадження інформаційних технологій тощо.

в європі широкого поширення набули такі 
інтерактивні інструменти підтримки МСб, як 
інформаційні портали, вебінари, відеоконференції. Як 
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приклад виступає європейська мережа підприємств 
(Enterprise Europe Network) – портал з безкоштовними 
інформаційними ресурсами, який об’єднує більше 600 
агентств і організацій, що виконують роль посередника 
між МСб і євросоюзом. будь-який представник МСб 
може відносно швидко і просто дізнатися про всі 
можливості розвитку компанії, нові методи і технології, 
підвищення кваліфікації співробітників, оцінити 
ризикованість роботи в іншій країні єС і, головне, 
отримати прямі контакти і всю необхідну інформацію 
про конкретний європейський Фонд, який може 
співфінансувати проект розвитку даного підприємства.

Таким чином, основні цілі регулювання і підтримки 
МСб в європі полягають у зміцненні єдиного 
внутрішнього ринку єС, усуненні адміністративних 
бар'єрів для ведення МСб, уніфікації законодавчої 
бази, а також посиленні взаємодії країн єС для більш 
глибокого економічного співробітництва з іншими 
країнами.

У 2014 р. євросоюз підписав з Україною економічно 
частину Угоди про асоціацію між Україною та єС.  за 
прогнозами фахівців, (навіть якщо структура та обсяги 
експорту не зміняться), уже в перший рік це принесе 
вітчизняному бізнесу додатково близько 400 млн. дол.

Після підписання даної Угоди однозначно 
виграє МСб, адже невеликим компаніям набагато 
легше перебудуватися під вимоги європи. Україна, 
працюючи з європою, отримає можливість заснувати 
й розвивати МСб в різних секторах економіки. 
Підписання Україною економічної частини Угоди про 
асоціацію з єС і формування зони вільної торгівлі 
дозволить економіці України зрости приблизно на 5% 

в перспективі, при цьому експорт може зрости на 6%, а 
імпорт - на 5,8% [4].

У 2015 в Україні стартує перша програма єС 
з підтримки МСб, яка передбачає внесення змін 
в українське законодавство у сфері спрощення 
оподаткування [5].

основними бар’єрами на шляху розвитку 
МСб в Україні за європейськими стандартами 
залишаються корупція, надмірне регулювання, складна 
макроекономічна ситуація та непрозорі системи 
фінансування. Інтеграція з єС допоможе ліквідувати 
ці проблеми, надасть широкі можливості для розвиту 
МСб та піднесення української економіки.

Список джерел
1. Техническая помощь и торговля –  http://eeas.

europa.eu/delegations/russia/eu_ russia/trade_relation/
trade_tech_assistance/index_ru.htm

2. инновационная политика Европейского 
Союза: стратегическое обновление концепции и 
совершенствование инструментария - http://eejepl.gidd.
eu.org/4-4/art4-4-1.pdf.

3. Финк Т. а. Малый и средний бизнес: 
зарубежный опыт развития / Т. а. Финк // Молодой 
ученый. — 2012. — №4. — С. 177-181. - http://www.
moluch.ru/archive/39/4640.

4. от ассоциации с ЕС выиграет в первую очередь 
малый и средний бизнес - http://vlasti.net/news/196905.

5. Программа ЕС по поддержке малого и 
среднего бизнеса начнет действовать в Украине с 2015 
года - http://news.finance.ua/ru/news/~/328646.

ЕКоНоМІКа зНаНЬ в СТРаТЕгІї ІННоваЦІйНого РозвиТКУ оСвІТНЬого 

ПРоСТоРУ
Сахненко о. І.,

ст. викладач кафедри економічних дисциплін
Національної академії національної гвардії України,

здобувач кафедри економічної теорії
Харківського національного університету ім. в. Н. Каразіна

Науковий керівник: воробйов є. М.,
д-р екон. наук, професор кафедри економічної теорії

Харківського національного університету ім. в. Н. Каразіна

Концепція економіки знань стала в останнє 
десятиріччя важливим теоретико-методологічним та 
науково-практичним підґрунтям політики економічного 
зростання багатьох країн. вона розкриває нову роль 
і місце інтелекту людини в суспільстві. У сучасному 
суспільстві, що фактично є перехідним станом від 
індустріального до постіндустріального, освіта і, 
зокрема, вища освіта, перетворилася у визначальний 
чинник динамічного соціально-економічного розвитку 
країни. водночас, її висока якість можлива тільки за 
умови формування у державі ефективних інститутів 
її функціонування та управління нею. Механізм 
функціонування освіти, у тому числі й вищої, 
розвивається і трансформується в нових умовах 

глобалізації й демократії.
Система вищої освіти України знаходиться у 

процесі постійного реформування, що зумовлено 
трансформаційними змінами у суспільстві та 
необхідністю відповідати вимогам становлення 
економіки знань. вища освіта стає дуже важливим 
суспільним інститутом, тому нових підходів потребує 
вся система управління нею. з одного боку, необхідно 
теоретично обґрунтувати сутність, функції, роль вищої 
освіти як інституту в сучасній економіці та суспільстві, 
з іншого – удосконалити механізм управління 
вищою освітою. Система державного управління має 
базуватися на механізмах і стимулах, що впливатимуть 
на вНз, спонукаючи їх підвищувати якість освітніх 
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послуг, відчувати відповідальність за результати своєї 
діяльності, формувати людський капітал, потрібний 
для становлення економіки знань.

У розвиток проблематики забезпечення 
ефективного функціонування системи освіти суттєвий 
внесок зробили як українські, так і зарубіжні вчені, 
а саме: о. Куклін, в. Северин, о. Семенченко, о. 
Старовойт, Т. Шульц та ін. Разом із тим, залишаються 
недостатньо розробленими багато питань щодо пошуку 
оптимальної моделі управління вищою освітою як 
важливим суспільним інститутом.

Мета реформи вищої освіти в Україні, на 
нашу думку, полягає у перетворенні вищої освіти 
у дієвий чинник формування економіки знань, 
підвищенні соціальної й економічної ефективності 
функціонування вітчизняної системи вищої освіти, 
приєднанні до наукової й освітянської еліти європи 
не лише заради втілення європейських стандартів, а 
й з пропозицією світові свого доробку й досягнень. 
Практика реформування вітчизняної освіти свідчить, 
що теоретичного аналізу вимагають такі проблеми: 
обґрунтування пріоритетного значення вищої освіти 
як чинника формування людського капіталу та 
інноваційного розвитку економіки, визначення сутності 
інституту вищої освіти, його місця в інституційній 
структурі суспільства, формування стратегічних 
пріоритетів розвитку вищої освіти відповідно до 
вимог економіки знань, удосконалення механізму 
реалізації економічної функції вищої освіти у сучасних 
умовах, трансформація економічного механізму 
функціонування вНз, цілі та важелі економічної 
політики держави щодо формування системи вищої 
освіти, адекватної потребам економіки знань та ін. [1].

в умовах реформування системи вищої освіти 
визначальним завданням є забезпечення нерозривної 
єдності освіти і науки, інноваційного розвитку 
національної економіки та розв’язання проблеми 
підготовки фахівців, здатних забезпечити поступальний 
розвиток країни, розвиток національної економіки. 
обрання такого курсу означає, що в Україні головним 
джерелом стійкого економічного зростання мають 
стати нові наукові знання, їх продукування, комерційне 
застосування та отриманий технологічний досвід. 
Проте чинним законодавством чітко не визначені 
засади розвитку національної інноваційної системи, 
не конкретизована її структура. окремі її сегменти, 
такі як: інституційний устрій інноваційної економіки, 
пріоритети науково-технологічного та інноваційного 
розвитку економіки, програмно-цільове фінансування 
науково-технічної та інноваційної діяльності, 
підтримка підприємництва у сфері інноваційної 
діяльності та трансферу технологій продовжують 
розвиватися неузгоджено [3].

І саме для створення сприятливих умов 
формування та запобігання втрат людського капіталу 
на державному рівні визначені пріоритетні напрями 
реформування вищої освіти [4]: забезпечення 
інноваційного характеру розвитку вищої освіти; 
забезпечення оптимізації структури вищої освіти 

та обсягів підготовки й перепідготовки кадрів для 
потреб інноваційного розвитку економіки; реалізація 
кадрової стратегії галузі, спрямованої на збереження і 
розвиток наукових та педагогічних шкіл, впровадження 
об’єктивної оцінки наукової та педагогічної діяльності; 
розширення доступу до вищої освіти та сприяння 
соціальному захисту учасників соціально-виховного 
процесу; удосконалення мережі вНз, укрупнення 
вНз на регіональному рівні шляхом їх об’єднання та 
створення університетів регіонального типу; перегляд 
змісту освіти, державних стандартів, кваліфікацій у 
контексті входження освіти України в європейський 
освітній простір [5, с. 18–19].

Сучасні освітні системи повинні передбачати 
перспективи розвитку науки, техніки, економіки, 
суспільства і враховувати це при розробці освітніх 
стандартів і програм. з цієї точки зору потрібно 
позитивно розглядати необхідність освіти впродовж 
життя, що припускає початкове отримання 
фундаментальних знань, на основі яких в подальшому 
можна адаптуватися до швидкоплинних умов 
навколишнього середовища.
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всеосяжність глобалізаційних процесів стимулює 
економічний розвиток країн всього світу, та, як наслідок, 
форматує або навіть переорієнтовує певні економічні 
процеси, які функціонували в цих економіках. На 
фоні цього виникає необхідність створення нових 
ефективних стратегій функціонування підприємств в 
мікросередовищі, яке відрізняється своєю мінливістю 
та непостійністю. Необхідність пристосування 
підприємств до умов нестабільної ринкової економіки, 
створення ефективних «адаптаційних» стратегій його 
функціонування та розвиток зовнішніх зв’язків є 
невід’ємною умовою подальшого його функціонування 
[1]. 

Управління зовнішньоекономічною діяльністю є 
структурним поєднанням певних теорій у міжнародній 
торгівлі та цілої низки управлінських ідей та рішень. 
Усі погляди на управління зЕД полягають в тому, 
що діяльність складу менеджерів, як фахівців, має 
бути якомога раціоналізованішою та ефективнішою, 
порядок залучення інвестицій збалансований, а 
провадження інновацій постійне. Найвища позиція 
в бізнесі досягається компаніями з високим рівнем 
професіоналізму та «ноу-хау» в області менеджменту. 
Не дивлячись на високі ризики проектів в області 
управлінських інновацій, вони є для компаній набагато 
дешевшими, ніж технологічні або продуктові інновації 
[3].

алгоритм розробки стратегій зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства наведено на рис. 1.

Для країни із значним промисловим та людським 
потенціалом, важливе значення має також розвиток 
внутрішнього ринку за допомогою активізації 
зовнішньоекономічного чинника. за допомогою певних 
концепції стратегічного управління зЕД підприємства, 
можна досягнути такого покращення [4]:

 зменшення витрат виробництва;
 підвищення прибутковості;
 розподіл ризику;
 використання надлишкових потужностей;
 концепція імпортних можливостей;
загалом, сучасні теоретичні концепції управління 

зовнішньоекономічною діяльністю є поєднанням 
управлінських ідей і теорій міжнародної торгівлі.

Процес формування та удосконалення 
зовнішньоекономічної стратегії є важливою 
складовою загальної системи стратегічного управління 
підприємством. Урахування взаємозв’язку стратегії з 
такими складовими стратегічного вибору підприємства 

як: місія, загальні стратегічні цілі розвитку, система 
функціональних стратегій в розрізі окремих видів 
діяльності, засоби формування і розподілу ресурсів, 
значно підвищить ефективність її розробки [2].

Рис. 1.  алгоритм розробки стратегії зЕД 
підприємства

На основі проведеного дослідження можна зробити 
висновок, що система управління зЕД має формуватися 
за рахунок ефективної роботи менеджерів, постійності 
надходження інвестицій та впровадженні інновацій. 
Також при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства повинні здійснювати управління 
реалізацією розробленої стратегії, виконуючи при 
цьому облік, контроль та аналіз виконання стратегії, 
а також при необхідності ухвалення рішень щодо 
уточнення стратегії розвитку зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства.
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головною причиною гальмування інноваційного 
розвитку в будь-якій країні є дефіцит фінансових 
ресурсів. але також потрібно слідкувати за станом 
попиту на науково-технічну продукцію з боку 
держави та підприємницького сектору, якісних 
характеристик наукових кадрів і матеріально-технічної 
бази досліджень, та іншими, не менш важливими, 
причинами.

глобалізація, яка стала однією з визначальних 
характеристик сучасної світової економіки, 
ставить перед урядами багатьох країн проблемні 
питання пошуку нових форм і методів адаптації 
національного економічного та політико-правового 
середовища. Швидкі зміни факторів, які визначають 
конкурентоспроможність окремих фірм та цілих 
держав на світових ринках, динамічний розвиток 
глобальних відносин змушують уряди при формуванні 
умов економічного зростання і дедалі більш активно 
звертатися до проблем забезпечення національної 
конкурентоспроможності у глобальному масштабі[1].

Проблемам інноваційної діяльності присвячені 
дослідження низки відомих вітчизняних та іноземних 
учених-економістів: в. александрової, Ю. бажала, П. 
беленького, в. беренса, г. бірмана, в. власової, П. 
Хавранека, М. Чумаченка, а. Чухна, С. Шмідта та ін. 
Проте чимало питань удосконалення організаційно-
економічного механізму активізації інноваційної 
діяльності й досі залишаються невисвітленими і 
потребують теоретичного, методичного та практичного 
вирішення.

головна мета інноваційного типу розвитку полягає 
в отриманні максимального економічного ефекту 
від кожної одиниці впровадженого і перетвореного 
на товар винаходу та ідеї. Можна стверджувати, 
що в даний час в Україні державної інноваційної 
політики не існує. Разом з тим інтелект і знання є 
одним з головних резервів країни, причому єдиним 
відновлюваним ресурсом. Для його застосування у 
країни є головне - це освічені кадри та наука, але, на 
жаль, вони практично не використовуються, тому що 
немає внутрішнього попиту на інтелект і нове знання, 
немає інфраструктури, яка цей попит забезпечить.

Стан інноваційної діяльності в Україні більшістю 
науковців визначається як кризовий і такий, що не 
відповідає сучасному рівню інноваційних процесів 
у промислово-розвинених країнах та потребам його 
розвитку. Стабільне скорочення реальних обсягів 

фінансування науково-технічного комплексу та 
відсутність дієвої державної науково-технічної 
політики не дають підстав для висновку про наявність 
реального підґрунтя для переходу до інноваційної 
моделі розвитку. Реформування науково-технічного 
комплексу побудовано за принципами частих змін цілей 
та завдань, без урахування факторів функціонування та 
розвитку науково-технічного потенціалу.

в Україні сконцентровано великий науковий 
потенціал, є велика кількість  відкриттів і винаходів, 
напрацьовано багато інноваційних проектів в 
ресурсозбереженні, в біотехнології, у лазерній техніці 
тощо. Необхідно визначити найбільш проривні 
напрями, в які, у відповідності до критичної точки 
фазового переходу, можна мінімально додати інвестиції 
у вигляді ресурсів і відбудеться перехід в нову якість 
- в інноваційний рентабельний бізнес, який буде 
формувати інфраструктуру для інших сфер діяльності 
[3].

Інноваційна діяльність у повному обсязі має 
комплексний, системний характер і охоплює такі види 
роботи, як пошук ідей, ліцензій, патентів, кадрів, 
організацію дослідницької роботи, інженерно-технічну 
діяльність, яка об’єднує винахідництво, раціоналізацію, 
конструювання, створення інженерно-технічних 
об’єктів, інформаційну та маркетингову діяльність. 
Усе це створює прогресивні умови для інноваційного 
розвитку та активізації інноваційних процесів [2].

Перехід до дієвої державної політики інноваційного 
розвитку України є одним із першочергових завдань 
державного управління. Стратегія втілення цієї 
політики має здійснюватися на системній і послідовній 
основі. всі учасники інноваційного процесу мають 
бути зацікавлені в поєднанні їх інтересів і зусиль у 
створенні і застосуванні нових знань та технологій 
з метою виходу на внутрішній і зовнішні ринки з 
високотехнологічною продукцією [4]. 

Для забезпечення ефективного інноваційного 
розвитку економіки доцільно створити фонд 
сприяння формуванню малих підприємств у науково-
інноваційній сфері; запровадити мінімальні орендні 
ставки для малих інноваційних фірм; встановити квоти 
для малих інноваційних підприємств при формуванні 
держзамовлень на інноваційну продукцію; створити 
керовану інноваційну модель розвитку країни шляхом 
затвердження національних пріоритетів, на основі 
яких необхідно започаткувати стратегічні програми 
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розвитку, які об’єднають власні наукові розробки, 
власний кадровий супровід, вітчизняний виробничий 
сектор і бізнес. Ці програми мають ґрунтуватися 
на ресурсному і трудовому потенціалах України та 
забезпечити сталий, високотехнологічний розвиток 
економіки країни.
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Курс на європейську інтеграцію є природним 
наслідком здобуття Україною незалежності. його 
витоки — в історії нашого народу й усвідомленні 
права жити в демократичній, економічно розвинутій, 
соціально орієнтованій країні. його мета — створення 
шляхом масштабних внутрішніх перетворень умов 
для входження до спільноти європейських розвинутих 
країн. Сьогодні цей курс є домінантою внутрішньої та 
зовнішньої державної політики. 

відносини України з європейським Союзом у 
сучасній зовнішньо- і внутрішньополітичній ситуації 
мають для неї винятково важливе значення. йдеться 
не просто про більш-менш активні контакти з одним 
із найавторитетніших зарубіжних партнерів, але й про 
можливість здійснення Україною стратегічного вибору 
на перспективу, від якого залежатимуть місце і роль нашої 
держави у новій системі міжнародних відносин, у тому 
числі економічних і валютно-фінансових. європейський 
вибір України зумовлений усвідомленням інтеграції як 
чинника сприяння державній незалежності, безпеці, 
політичній стабільності, економічному розвитку, 
інтелектуальному прогресу, відновленню європейської 
сутності країни. євроінтеграція є головним та 
незмінним зовнішньополітичним пріоритетом України, 
що закріплений у законі України «Про основи 
національної безпеки України», Постанові верховної 
Ради України «Про основні напрями зовнішньої 
політики України», Посланні Президента України до 
верховної Ради України.

відносини між європейським Союзом та Україною 
головним чином ґрунтуються на Угоді про партнерство 
і співробітництво (УПС), яка набула чинності в березні 
1998 року. УПС підкреслює повагу до основних 
спільних цінностей як основи для співробітництва, 
забезпечує відповідні рамки для політичного 
діалогу, запроваджує основні спільні цілі на основі 
гармонійних економічних відносин, сталого розвитку, 

співробітництва в ряді галузей та підтримки зусиль 
України в напрямку демократії, а також створення 
інституційної мережі для досягнення цих цілей [3].

єС є найбільшим донором України. за останні 10 
років загальна допомога з боку єС становить 1,072 млрд. 
євро. Ця сума включає технічну, макрофінансову та 
гуманітарну допомогу. Протягом 1993 —  1999 років між 
Україною і єС укладено окремі угоди в галузі торгівлі, 
науки та технології, ядерної енергетики [4]. Позиція 
України щодо європейської інтеграції викладена у 
Стратегії інтеграції України до європейського Союзу 
1998 року, затвердженій Указом Президента України 
від 11 червня 1998 року № 615/98. Стратегія щодо 
європейської інтеграції визначає основні напрями 
інтеграційного процесу України щодо єС, такі як: 
адаптація законодавства України до законодавства 
єС, забезпечення прав людини; економічна інтеграція 
та розвиток торговельних відносин між Україною 
та єС; інтеграція України до єС у контексті 
загальноєвропейської безпеки; політична консолідація 
та зміцнення демократії; адаптація соціальної політики 
до стандартів єС; культурно-освітня і науково-технічна 
інтеграція; галузева співпраця; співробітництво у 
галузі охорони довкілля [5].

Для виконання прагнень України до європейського 
співтовариства необхідно вирішити такі проблеми як:

- створення ефективної системи державного 
управління, яка б відповідала стандартам 
демократичної європейської правової держави із 
соціально орієнтованою ринковою економікою;

- розвиток системи державної служби і 
вдосконалення механізму її кадрового забезпечення;

- запровадження стратегічного планування 
діяльності органів виконавчої влади;

- залучення громадськості до підготовки та аналізу 
виконання рішень, а також регулярне інформування 
населення про діяльність органів державної влади;
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- забезпечення прямого правового врегулювання 
питань у сфері професійного навчання державних 
службовців;

- запровадження механізму моніторингу 
результативності та ефективності діяльності органів 
державної влади.

вищезазначені проблеми на сучасному етапі є дуже 
важливими для вирішення питання євроінтеграції, тому 
необхідне спрямування всіх потужностей держави на 
їх вирішення. 
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Any language is a product of human society. And the 
evolution of society calls simultaneously evolution of the 
language. Any language fulfills two functions in the society:

1. It serves as a mean of human communication.
2. It serves as a vehicle for formulation of an idea or 

a thought.
As a fact of evolution of the society and the language 

many linguistic sciences appeared nowadays. One of them 
is Lexicology that deals with the vocabulary of the language 
and the properties of words, as the main units of language.

 Our modern life is quick technical progress, 
interrelation of our independent state with Europe, USA, 
Asia, etc. calls the same interrelation with different 
languages. From year to year the influence of English 
language grows higher and higher. Thus, in Ukrainian 
language we notice many foreign words, like: біржа, 
брокер, акредитив, маклер, маркетинг, менеджмент та 
інші.

 In spite of the fact, that Ukrainian lexicology 
is very young. Ukrainian linguists achieve success in 
investigating of foreign languages. Our linguists I.Arnold, 
I.Galperin, O.Achmanova are well known not only in our 
country but also abroad.

Nowadays it is important to know foreign languages. 
If we want to know English better, we have to study 
lexicology, grammar, etc.

The aim of my work is to study different devices used 
in the English language.

My report consists of such points:
1. Sociolinguistics and linguostylistics as two 

science studying different aspects of speech and language.
2. Stylistically neutral words.
3. Stylistically coloured words.
4. Formal and informal vocabulary of the language.
5. Learned words and official vocabulary.

6. Poetic diction.
7. Colloquial words and expressions.
8. Slang.
Reading books we must pay our attention to such 

words as stylistically neutral and coloured words.
In highly developed language like English or Ukrainian 

the same idea may be differently expressed in different 
situations. On various occasions a speaker makes use of 
different combinations open to him in the vocabulary. Pan 
of the words he uses will be independent of the sphere of 
communication. There are words equally fit to be used in a 
lecture, a poem, or when speaking to a child. These are said 
to be stylistically neutral.

Stylistically coloured, therefore, are words suitable 
only on certain definite occasion in specific spheres and 
suggestive of specific conditions of communication.

The broadest binary division is into formal and 
informal English. The term formal English will be used in 
what follows to cover those varieties of English vocabulary 
that occur in books and magazines that we hear from a 
lecturer a public speaker, a radio announcer or possibly, in 
formal official talk.

Informal vocabulary is used in personal two-way 
everyday communication.

A text on some special problem usually contains a 
considerable proportion of co-called learned words. This 
layer is especially rich in adjectives. The learned layer of 
vocabulary is characterized by a phenomenon, which may 
be approximately called lexical suppletion.

To illustrate poetic diction, suffice it to give some 
examples in oppositions with then stylistically neutral 
synonyms.

Colloquial does not necessary mean “slangy” or 
“vulgar”, although slang and vulgar vocabulary make part 
of colloquial vocabulary, or, in set-theoretical terminology, 
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form subsets contained in the set we call colloquial 
vocabulary.

The term literary colloquial is used to denote the 
vocabulary used by educated people in the course of 
ordinary conversation or when writing letters to intimate 
friends.

Familiar colloquial seems in a way to be a differentiation 
of generations.

Low colloquial is a term used for illiterate popular 
speech.

Slang words are identified and distinguished by 
contrasting them to standard literary vocabulary. Vivid 
examples can be furnished by various slang words for 
money, such as: beans (старина), brass (спроможний), 
dibs (фішки), etc. The classification of slang can be made 
according to the sphere of usage: General slang and Special 
slang.

Today millions of people all over the world learn 
foreign languages. Nowadays English has become the 
most important language in politics, science and cultural 
relations. That is why I have decided to learn English and 
its aspects deeply.
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в сьогоднішніх умовах розвитку 
зовнішньоекономічних відносин України, аналіз 
показників зовнішньої торгівлі з країнами єС є 
важливим та актуальним. 

Експорт – вивіз із митної території країни товарів і 
послуг без зобов’язання їхнього зворотного повернення. 
Факт експорту фіксується в момент перетину товаром 
митного кордону, надання послуг та ін. До експорту 
відносяться також вивіз товарів за кордон для їх 
переробки, перевезення товарів транзитом через іншу 
країну,  вивіз перевезених з іншої країни товарів для 
продажу їх у третій країни. 

Український експорт становить понад 50 відсотків 
валового національного продукту України. На 
сьогодні основними експортними галузями економіки 
є металургійна промисловість (металопродукція), 
сільське господарство, машинобудівна та хімічна 
промисловості, частка яких становить понад 60 
відсотків українського експорту. особливістю 
сучасного розвитку вітчизняних експортоорієнтованих 
галузей є високий рівень залежності від кон'юнктурних 
коливань на світових ринках [1].

Імпорт – ввезення товарів, послуг (іноді може 
вживатися щодо капіталу, знань, технологій). Імпорт 
може бути видимим (товари) і невидимим (послуги). 

вартість імпорту разом із вартістю експорту 
формує зовнішньоторговельний оборот. Економіки 
зі значною питомою вагою зовнішньоторговельного 
обороту відносять до відкритих економік.

основними видами українського товарного імпорту 
традиційно є паливно-енергетичні ресурси, продукти 
нафтопереробки,сировина та продукція хімічної та 
нафтопереробної промисловості, вироби чорної та 
кольорової металургії, машинобудування, електроніка 
[1].

Сальдо торговельного балансу є різницею між 
вартістю експорту та імпорту. Позитивне сальдо 
торговельного балансу означає перевищення 
експорту над імпортом (країна більше продає, ніж 
купує). Негативне сальдо торговельного балансу – 
перевищення імпорту над експортом (країна більше 
купує, ніж продає). зазвичай вважається, що це погано. 

Коефіцієнт покриття експортом імпорту – це 
відношення доходів від експорту до витрат на імпорт 
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(вимірюється у відсотках): 

    
 (1)

де КПіе  – коефіцієнт покриття експортом імпорту
Еd – доходи від експорту;
Ie  – витрати на імпорт.
за даними Державної служби статистики України 

та статистичного збірника “Співробітництво між 
Україною та країнами єС” нами проаналізовано 
показники зведеного зовнішньоторговельного балансу 
з країнами єС за 2008-2013 рр. (табл. 1).

Таблиця 1
Динаміка показників зведеного 

зовнішньоторговельного балансу з країнами єС за 
2008-2013 рр. [2]

(млн. грн.)

впродовж досліджуваного періоду зміна доходів 
від експорту з країнами єС мала неоднорідну динаміку. 
Так, у 2009 році експорт до країн єС зменшився 
на 9845,7 млн. грн. (або на 43,98%). У 2010 році – 
збільшився на 3741,32 млн. грн. (або на 29,84%), у 2011 

році порівняно із 2010 роком – на 5358,68 млн. грн. 
(або на 32,92%. У 2012 році спостерігаємо зменшення 
експорту до країн єС на 668,4 млн. грн. (або на 3,09%), 
а у 2013 році – на 524,9 млн. грн. (або на 2,5%).

Частка експорту з країнами єС впродовж 
досліджуваного періоду коливалася в межах від 25,4% 
до 28,4%. У 2013 році порівняно із 2008 роком частка 
експорту України з країнами єС зменшилась на 1,7%. 
в той же час, частка імпорту впродовж 2008-2013 рр. 
зросла на 1,4% і коливалась в межах 32,7% до 37% 
(табл. 1). 

впродовж досліджуваного періоду сальдо 
зовнішньоторговельного балансу України з країнами 
єС було від’ємним. значення коефіцієнта покриття 
експорту імпортом з країнами єС коливалося в межах 
від 0,653 (у 2013 р.) до 0,741 (у 2011 р.).  Це означає, 
що у 2011 році на 100 грн. імпорту, припадало 74,1 грн. 
експорту, а у 2013 р. – 5,3 грн. Протягом досліджуваного 
періоду значення коефіцієнта мало неоднорідну 
динаміку. але починаючи з 2011 року до 2013 року 
знижується в середньому на 4% на рік. Така тенденція 
загалом, є негативною і свідчить про переважання 
імпортних операцій над експортними.
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в умовах посилення процесів глобалізації та 
міжнародної конкуренції забезпечення високого рівня 
інноваційної активності належить до числа головних 
державних пріоритетів внутрішньої політики країни. 

На сучасному етапі саме успішний 
регіональний інноваційний процес становить 
основу для переходуекономіки країни на більш 
високий технологічний рівень і для підвищення її 
конкурентоспроможності. До головних чинників 
інноваційного розвитку регіональної економіки 
належать:

− наявність в регіоні промислових підприємств, 
виробнича база та технологічний рівень яких 
дозволяєзапроваджувати інновації й виробляти в 
достатніх обсягах інноваційну продукцію;

− наявність сучасної науково-дослідницької бази, 
здатної забезпечити процес створення інновацій 

тапідготовки до їх запровадження у виробництво;
− наявність висококваліфікованих трудових 

ресурсів, здатних створювати інновації і їх 
розповсюджуватидля активізації інноваційних 
процесів.

Українські регіони дуже суттєво відрізняються 
за всіма складовими інноваційного потенціалу, а 
відтак,за передумовами запровадження інноваційної 
моделі розвитку регіональної економіки. в Україні 
історичносклалися міжрегіональні диспропорції 
соціально-економічного, науково-технологічного, 
промислового та інноваційного розвитку. 
Промисловість регіонів базується переважно на 
традиційних технологіях, започаткованихще в 
радянський період на ранніх стадіях індустріалізації. 
Неефективною залишається галузева структура 
промислового виробництва.
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Стан інноваційної діяльності Південного регіону 

визначають як кризовий і такий, що не відповідає 
сучасному рівню інноваційних процесів у країнах, для 
яких інноваційний розвиток є пріоритетним завданням 
економічної стратегії. Дані про інноваційну діяльність 
промислових підприємств Південного регіону зведено 
в таблицю 1.

Таблиця 1
Інноваційна діяльність промислових підприємств за 

2012-2013 рр.

в цихобластях простежується пряма залежність між 
часткою реалізованої продукції і такими факторами, як 
кількість інноваційних підприємств таобсягами витрат 
на інноваційну діяльність. за даними табл. 1 можна 
зробити висновок про низьку інноваційнуактивність 
областей та аР Крим та нерівномірність їх 
інноваційного розвитку.

Кількість підприємств, що впроваджували 
інновації у 2013 році занесено до таблиці 2.

Таблиця 2
Кількість підприємств, що впроваджували інновації у 

2013році

за даними табл. 2 видно, що найбільше підприємства 
Південного регіону впроваджували в інноваційну 
продукцію, найменше відбулось впровадження в 
організаційну складову підприємства.

зміцненню і розвитку інноваційного потенціалу 
регіонів сприятиме реалізація комплексу завдань, серед 

яких насамперед слід визначити наступні:
– формування ефективно діючого цивілізованого 

ринку інновацій;
– створення на місцевому рівні ефективного 

організаційного і фінансового механізму підтримки 
і розвиткуінноваційної діяльності шляхом цільового 
фінансування з бюджету, прямих і непрямих фінансових 
дотацій;

– залучення регіонів до міжнародного і наукового 
співробітництва;

– розробка та реалізація програм інноваційного 
розвитку в регіоні;

– створення нових і підвищення ефективності 
діяльності існуючих організаційних структур, що 
здійснюють інноваційну діяльність – технопарків, 
інноваційних центрів, бізнес-інкубаторів тощо.

отже, для розбудови інтелектуально-орієнтованої 
економікиі формування освіченого суспільства 
Україна повинна мати ефективну наукусвітового 
рівня: високопродуктивних науковців, сучасне 
технологічнеоснащення та інформаційне забезпечення 
їх праці, раціональну організаціюнауково-дослідних, 
дослідно-конструкторських розробок, розвинуту 
системукомерціоналізації наукових результатів, інакше 
кажучи, науку з високим інноваційним потенціалом. 
Інноваційним регіональний розвиток буде тоді,коли 
шляхом використання інтелектуального капіталу у 
регіонівиготовлятимуть продукцію, призначену для 
масового споживання. 
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відносини України та  Росії надзвичайно важливі 
для обидвох країн. На сьогодні від цих відносин 
залежить і економічна, і політична, і соціальна сфери, 
в кожній з яких склалися свої проблеми.[1]. одна з 
особливостей зовнішньоекономічних відносин України 
визначається об'єктивною необхідністю мати тісні 
економічні зв'язки з РФ, яка на даний час є основним 
постачальником енергоносіїв на український ринок, 
споживачем значної кількості українських товарів та 
країною-інвестором, інвестиції якої займають вагому 

частку серед іноземного капіталу, що надходять в 
Україну. 

Договірно-правова база українсько-російських 
відносин складає на сьогодні 373 міжнародний 
документ, які регулюють широке коло питань 
двостороннього співробітництва держав. [2].   

Російсько-українські торгівельні суперечки 
ведуться постійно з часу проголошення незалежності 
України. вони були різні за інтенсивністю і товарними 
обмеженнями. однак, російська агресивність почала 
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яскраво проявлятись, коли Україна заявила про перехід 
у завершальну стадію переговорного процесу про звТ 
із європейським союзом [3].   

Торгівельна війна (англ. trade war) – торгове 
суперництво кількох країн, що проводиться з метою 
захоплення зарубіжних ринків  або запобігання 
торгівельної «окупації» національної економіки.[4].

Україно-російські  економічні війни ведуться за 
таким напрямками: газова війна, шоколадна війна, 
сирна війна та інші продуктові війни. 

газова війна. Після розпаду СРСР  та здобуття 
Україною незалежності постало питання асиметричної 
залежності нашої держави від РФ в енергетичній 
сфері. виступаючи головною країною-транзитером, 
вона потрапляла в залежність від імпорту російських 
енергоресурсів. за час незалежності України відбулося 
3 газових війни: газова війна 2005–2006 рр. — 
економічна війна між російською компанією «газпром» 
та українською компанією «Нафтогаз» щодо умов 
поставок газу в Україну і транзиту газу європейським 
споживачам; друга газова україно-російська війна 2009 
року почалася  зранку 7 січня, коли Росія зупинила 
подачу газу в Україну; третя російсько-українська 
газова війна (2013-2014 рр)   включає (на перших етапах 
військового вторгення в Україну-Крим) захоплення 
і контроль транспортно-енергетичних віток Криму, 
нафтогазових потужностей «Чорноморнафтогазу», 
контроль і приєднання українського шельфу з його 
ресурсами і подальшим зірванням перспективних 
контрактів; на наступних — захоплення сходу 
України та контроль Юзівських площ сланцевих 
покладів, великих транспортно-промислових вузлів. 
5 Метою війни є боротьба з Україною, шантаж 
основних споживачів її транзитним становищем на 
європейському континенті загалом і газотранспортній 
системі України зокрема. Тільки 17 жовтня в Мілані 
були узгоджені основні параметри нового газового 
контракту для України. 

Шоколадна війна почалась влітку 2013 р. 
забороною продажів у Росії продукції української 
кондитерської компанії «Roshen» і є наслідком 
непоступливості України щодо вступу до Митного 
союзу. втрати  України від заборони на постачання 
до Росії кондитерської продукції «Roshen»  можуть 
скласти до кінця 2014 р. понад 1 млрд гривень.[6]

Сирна війна — розпочалася внаслідок боротьби 
за російський ринок збуту в першій половині 2012 р. 
одним з мотивів ведення сирної війни виявився доволі 
високий рівень імпорту пальмової олії на територію 
України. [7] в лютому Росія офіційно заборонила 
імпорт з трьох сирзаводів України «Прометей», 
«Пирятинський сирзавод» і «гадячсир». Пізніше 
заборона на експорт сиру в Росію була поширена на 
баштанський і лозовський сирзаводи, завод компанії 
«бель Шостка Україна» і Хмельницьку маслосирбазу.

На  початку 2014 р. через спалах вірусу 
африканської чуми свиней в луганській області були 
зупинені поставки в РФ української свинини. 7 квітня 
було припинено ввезення в РФ українських молочних 

продуктів. з травня  2014 р.  російські окупанти 
заборонили постачальникам українських продуктів 
поставляти продукцію в Крим. зокрема, це стосувалося 
молочки і яєць. з червня введено тимчасові обмеження 
на ввезення картоплі продовольчої з України до Росії. 
6 липня 2014  россільгоспнагляд не пустив до Криму 
хмельницьку ковбасу. [8]

Сила  держави не визначається лише величиною 
її оборонно-промислового комплексу, не меншу роль 
відіграють такі чинники, як економічна незалежність, 
конкурентноздатність та  стабільність її економіки. 
Події, що відбувалися в Україні в  2014 р. підірвали 
довіру до Росії як стратегічного партнера. однак, 
рано чи пізно нам доведеться розпочинати будувати 
двосторонні економічні відносини  на зовсім інших 
засадах, керуючись перш за все економічною 
доцільністю та вигодою. Не відомо, скільки часу 
пройде до початку цього процесу. але рано чи пізно 
росіянам доведеться подивитися нам у вічі і першим 
подати руку примирення.

Довгострокові економічні відносини України та 
Росії мають  будуватися на рівноправних засадах, з 
урахуванням національних економічних інтересів 
обох держав на засадах рівноправного партнерства 
і взаємовигідної інтеграції ринково-орієнтованих 
економічних систем України та Росії. Цьому можуть 
допомогти лише спільні дії двох держав. 
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глобалізація, яка стала однією з визначальних 
характеристик сучасної світової економіки, 
поставить перед урядами багатьох країн проблемні 
питання пошуку нових форм і методів адаптації 
національного економічного та політико-правового 
середовища. Швидкі зміни факторів, які визначають 
конкурентоспроможність окремих фірм та цілих 
держав на світових ринках, динамічний розвиток 
глобальних відносин змушують уряди при формуванні 
умов економічного зростання і дедалі більш активно 
звертатися до проблем забезпечення національної 
конкурентоспроможності у глобальному масштабі [2].

важливим для підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняної економіки є 
перехід України на інноваційний розвиток. залежність 
України від імпорту, надмірні масштаби якого 
обумовлюють вимивання в теперішній час з економіки 
країни величезних коштів в інтересах інвестування 
країн - імпортерів своєї продукції в Україну, 
унеможливлюють створення нових робочих місць, 
необхідних для забезпечення повної зайнятості робочої 
сили, та сприяння інноваційному розвитку секторів 
економіки України. однак становлення країни, як 
високотехнологічної конкурентоспроможної держави, 
неможливе без впровадження новітніх технологій.

 Досягнення науки і технології визначають 
не тільки динаміку економічного зростання, але і 
рівень конкурентоспроможності держави у світовому 
співтоваристві. На жаль, Україні поки пишатися нічим: 
її частка у світовому ринку наукомісткої продукції 
складає близько 0,3%, а частка інноваційної продукції - 
менше 5% від загального обсягу промислової продукції 
[4].

головна мета інноваційного типу розвитку полягає 
в отриманні максимального економічного ефекту від 
кожної одиниці впровадженого і перетвореного на товар 
винаходу та ідеї. Інтелект і знання є одним з головних 
резервів країни, причому єдиним відновлюваним 
ресурсом, для його застосування у країни є головне - це 
освічені кадри та наука. 

Стан інноваційної діяльності в Україні більшістю 
науковців визначається як кризовий і такий, що не 
відповідає сучасному рівню інноваційних процесів 
у промислово-розвинених країнах та потребам 
інноваційного розвитку. Стабільне скорочення реальних 
обсягів фінансування науково-технічного комплексу 
та відсутність дієвої державної науково - технічної 
політики не дають підстав для висновку про наявність 
реального підґрунтя для переходу до інноваційної 
моделі розвитку. Реформування науково-технічного 

комплексу побудовано за принципами частих змін цілей 
та завдань, без урахування загальновідомих факторів 
функціонування та розвитку науково-технічного 
потенціалу: активної та передбачуваної державної 
підтримки, формування попиту на наукові досягнення 
з боку реального сектора економіки, тощо [1].

Нормативно-правова база регулювання інноваційної 
діяльності в Україні є фрагментарною, суперечливою 
і тому недосконалою. виконання прийнятих законів 
в інноваційній сфері є незадовільним. однак є 
визначеними підходи і кількісні орієнтири щодо 
здійснення структурних змін в Стратегії інноваційного 
розвитку України на період до 2020 року, де основною 
метою є підвищення впливу інновацій на економічне 
зростання України. отже,  структура і принципи 
управління інноваційним розвитком в Україні 
потребують вдосконалення та суттєвих змін [3]. 
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Кондитерська Корпорація ROSHEN – один з 
найбільших світових виробників кондитерських 
виробів, у рейтингу Candy Industry Top 100 входить у 
першу двадцятку (20 місце у світі) [1].

Під власним “солодким знаком якості” ROSHEN 
виробляє понад 320 видів високоякісних кондитерських 
виробів (шоколадні і желейні цукерки, карамель, 
шоколад, печиво, вафлі, бісквітні рулети і торти). 
загальний обсяг виробництва продукції сягає 450 
тисяч тон на рік. Продукція представлена в Україні, 
Росії, Казахстані, білорусі, країнах Кавказу, Середньої 
азії, СШа, Молдові, Ізраїлі, литві та інших країнах. 

До складу Корпорації входять українські фабрики 
(Київська, дві виробничі площадки у вінниці, та 
Кременчуцька). На рис. 1 представлено короткий 
опис специфіки діяльності кондитерських фабрик 
Корпорації Рошен. головний офіс Корпорації 
розташований у м. Київ, Україна. Проаналізуємо 
основні показники діяльності ПаТ "Кременчуцька 
кондитерська фабрика", ПаТ "Київська кондитерська 
фабрика", ПаТ "вінницька кондитерська фабрика", які 
входять до складу корпорації [2].

Чистий дохід ПаТ "Кременчуцька кондитерська 
фабрика" у 2013 році порівняно з 2012 роком 
зменшився на 32702 тис. грн. (або на 17,22%), 
собівартість реалізації продукції зменшилась на 
33304 тис. грн. (або на 19,12%), відтак собівартість 
реалізації знижувалась швидшими темпами, аніж 
дохід від реалізації. Підприємству вдалося забезпечити 
зменшення  операційні витрати на 78193 тис. грн. (або 
на 41,13%). за рахунок їх оптимізації. вплив даних 
факторів призвів до зменшення чистого прибутку на 
3685 тис. грн. (або на 397,52%). 

Рис. 1. Структура та особливості діяльності 
кондитерських фабрик РоШЕН

У 2013 році порівняно із 2012 роком чистий дохід 
ПаТ "Київська кондитерська фабрика" зменшився на 
185570 тис. грн. (або на 27,16%), собівартість реалізації 
продукції зменшилась на 184736 тис. грн. (або на 
28,83%), операційні витрати зменшились на 194120 
тис. грн. (або на 28,40%). величина чистого прибутку 
зменшилась на 3019 тис. грн. (або на 43,48%). 

Динаміку показників чистого доходу та чистого 
прибутку кондитерських фабрик корпорації “Рошен” 
подано на рис. 2 і рис. 3. Чистий дохід ПаТ "вінницька 
кондитерська фабрика" у 2013 році порівняно з 2012 
роком збільшився на 130457 тис. грн. (або на 25,55%), 
собівартість реалізації продукції збільшилась на 49999 
тис. грн. (13,11%) [2].

Рис. 2. Динаміка чистого доходу від реалізації 
продукції за 2012-2013 рр.

Рис. 3. Динаміка чистого прибутку підприємств за 
2012-2013 рр.

Позитивним є те, що темп збільшення собівартості 
є нижчим за темп збільшення чистого доходу 
підприємства. операційні витрати збільшились на 
84133 тис. грн. (або на 19,39%). Під впливом зазначених 
факторів величина чистого прибутку зменшилася на 
74258 тис. грн. (або на 109,65%) [2].

загалом, у 2013 році кондитерські фабрики 
забезпечували рентабельну операційну діяльність та 
забезпечували високу конкурентоспроможність на 
ринку кондитерських виробів.
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зовнішньоекономічна діяльність є одним з 
найголовніших факторів розвитку економіки будь-якої 
країни, адже вона суттєво впливає на вирішення багатьох 
економічних проблем як окремого підприємства, так і 
країни в цілому. 

Сьогодні в Україні левова частка 
зовнішньоекономічних операцій припадає саме на 
операції з імпорту. отже, для вітчизняних підприємств 
важливим є провадження ефективної діяльності щодо 
імпорту, дослідження та розробка нових механізмів 
організації операцій з імпорту та пошук нових шляхів 
й напрямів вдосконалення імпортної діяльності на 
підприємствах.

важливою умовою реалізації цілей учасників 
зовнішньоторговельної операції є дотримання 
механізму організації імпортних операцій  системи 
організаційних заходів та економічних, фінансових і 
правових інструментів [2].

Імпорт товарів – це купівля українськими суб'єктами 
зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб'єктів 
господарської діяльності товарів з ввезенням або без 
ввезення цих товарів на територію України, включаючи 
купівлю товарів, призначених для власного споживання 
установами та організаціями України, розташованими 
за її межами [3]. операція з імпорту – це комерційна 
діяльність, що пов’язана з закупівлею та ввезенням в 
Україну іноземних товарно-матеріальних цінностей 
для їх наступної реалізації на внутрішньому ринку, або 
використання у виробничогосподарській діяльності 
[1].

загалом кожна операція з імпорту на підприємстві 
має свій алгоритм здійснення, який включає в 
себе таку послідовність етапів: аналіз ринку та 
проведення маркетингових досліджень; пошук та вибір 
контрагента; формування умов контракту; підготовка 
та безпосереднє укладення контракту; виконання 
договірних зобов’язань та контроль за їх виконанням 
[4].

Перш ніж укласти угоду з контрагентом, варто 
здійснити моніторинг того ринку або тієї галузі, де 
функціонує підприємство, проаналізувати рівень цін 
на продукцію та, виходячи з результатів аналітичної 
інформації, вибудовувати зовнішньоекономічні 
відносини з партнерами.

При здійсненні операції з імпорту надважливим 
для підприємства є обрання найбільш вигідної країни-

партнера. Для цього варто дослідити кілька потенційних 
країн-партнерів: проаналізувати їх законодавчу базу, 
економічну політику, політичний стан, географічну 
віддаленість, соціально-культурну диференціацію 
і зупинити свій вибір на найбільш оптимальному 
варіанті.

Після вибору з контрагента варто перейти до 
формування умов контракту: обґрунтування базисних 
умов постачання, оптимального виду транспортування 
вантажу, встановлення імпортної ціни на товар, 
вибір форми розрахунку та ін. Для досягнення згоди 
стосовно умов контракту партнерами готується договір, 
відповідні пункти якого визначають: права, обов’язки 
та відповідальність сторін щодо здійснення імпортних 
операцій. за відсутності поправок до контракту, 
він підписується сторонами. виконання договірних 
зобов’язань та контроль за їх виконанням здійснюється 
відповідно до умов контракту.

отже, з метою реалізації цілей підприємства щодо 
отримання максимального прибутку та провадження 
ефективної діяльності, важливим є вивчення сутності 
організації операцій з імпорту та дотримання механізму 
їх здійснення.
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Під час складання статистичної звітності з праці 
показуються грошові суми, нараховані до виплати 
згідно з платіжними документами, за якими з 
працівниками були проведені розрахунки по заробітній 
платі (номінальна заробітна плата). зазначені суми 
подаються «брутто», тобто включаючи податки та інші 
утримання відповідно до законодавства[3].

законодавство встановлює мінімальний розмір 
заробітної плати, який призначається за просту, 
некваліфіковану працю, нижче якого не може 
проводитись оплата за виконану працівником місячну, 
погодинну норму праці (обсяг робіт) [4].

значенням та функцією заробітної плати займались 
такі вчені як  Е.бем-баверк, Е.Хансена , л.Клейна, 
Д.Робінсона, М.Туган-барановський, в.Петті, 
К.Маркс. за концепцією в. Петті, Д. Рікардо, зарплата 
є грошовим виразом «мінімуму засобів існування».  
за а.Смітом, заробітна плата включає в себе вартість 
життєвих засобів людини, щоб вона могла «працювати».  
а.Маршал в «життєво необхідні засоби» включає вже 
засоби «щоб працювати» і «щоб жити».  Необхідність 
прямого втручання в регулювання величини і динаміки 
заробітної плати обґрунтував Дж. М.Кейнс. він 
обґрунтував необхідність політики жорсткої грошової 
заробітної плати.

У сучасній економічній теорії праця однозначно 
вважається фактором виробництва, а заробітна плата — 
ціною використання праці робітника. Прихильниками 
цієї концепції є відомі американські економісти 
П.Самуельсон, в.Нордгауз [1].  вітчизняні науковці 
термін "дохід" розглядають у всіх його аспектах, хоча 
трактуванню терміна приділяють мало уваги. Серед 
економістів, які розглянули поняття "дохід" і дали 
йому чітке визначення, слід назвати з. ватаманюка, Т. 
ленейка, С. Панчишина, о. Савенка, Н. Холода та ін 
[2]. 

відповідно до ст. 1 закону України «Про оплату 
праці» від 24.03.95 р. № 108/95-вР заробітна плата - 
це винагорода, розрахована, як правило, у грошовому 
вимірі, яку за трудовим договором  роботодавець 
виплачує працівникові за виконану ним роботу Розмір 
заробітної плати залежить від складності та умов 
виконуваної роботи, професійно-ділових якостей 
працівника, результатів його праці та господарської 
діяльності підприємства [2].  згідно з ст. 214 Трудового 
кодексу заробітна платня має чітку  структуру [4].

Державним мінімальним гарантіям в оплаті праці 
та іншим виплатам роботодавці присвячено ст. 244 та 
245. cт. 244 визначають, що:

• мінімальна заробітна плата є державною 
соціальною гарантією, обов’язковою на всій території 
України для роботодавців - юридичних і фізичних осіб;

• мінімальна заробітна плата – законодавчо 
встановлений розмір заробітної плати за календарний 

місяць за просту, некваліфіковану працю, нижче якого 
не може провадитися оплата.

• при визначенні виконання роботодавцем обов’язку 
оплачувати працю в розмірі, який не може бути нижче 
встановленої мінімальної заробітної плати, додаткова 
заробітна плата не враховується [4].

Сутність заробітної плати виявляється у функціях, 
які вона виконує в процесі суспільного відтворення. По-
перше, відтворювальна функція полягає у забезпеченні 
працівників та членів їхніх сімей необхідними 
життєвими благами для відновлення робочої сили, 
для відтворення поколінь. По-друге, регулююча або 
ресурсно-розміщувальна функція заробітної плати 
полягає в оптимізації розміщення робочої сили за 
регіонами, галузями господарства, підприємствами з 
урахуванням ринкової кон'юнктури. По-третє, соціальна 
функція заробітної плати відображає міру живої праці 
при розподілі фонду споживання між найманими 
працівниками і власниками засобів виробництва [3]. 
впродовж багатьох років заробітна плата в Україні 
підтримувалася на соціально низькому рівні. Нині для 
більшості працівників вона перетворилася на невелику 
соціальну виплату. Штучне стримування заробітної 
плати призвело до того, що нині витрати на заробітну 
плату в Україні в розрахунку на одиницю валового 
національного продукту майже вдвоє нижчі, ніж у 
країнах з розвиненою ринковою економікою.

отже, заробітна плата є однією з найскладніших 
економічних категорій і однією з найважливіших 
соціально – економічних явищ. оскільки вона, з 
одного боку є основним ( і часто єдиним ) джерелом 
доходів найманих працівників, основою матеріального 
добробуту членів їхніх сімей, а з іншого боку, для 
роботодавців є суттєвою часткою витрат виробництва 
і ефективним засобом мотивації працівників до 
досягнення цілей підприємства [1].
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високий рівень тіньової економіки в значній мірі 
перешкоджає економічний та соціальний потенціал 
реформ, зменшуючи фінансові можливості державного 
впливу на економіку, сприяє відтоку грошового 
капіталу, що сприяє несправедливій диференціації 
доходів населення. 

Тіньова економічна діяльність складне та 
багатогранне явище , яке існує в будь-яких  соціально-
політичних умовах існує та набуває поширення. Різке 
зростання інтересу до даної проблематики, співпадає 
з кризовими тенденціями або з затяжним економічним 
спадом країни. 

за останніми дослідженнями так звана тіньова 
економіка в Україні досягла 48% від ввП. за 
дослідженнями українських вчених 40% працездатного 
населення мають різного роду доходи про які не знає 
держава. На наш погляд, причинами розвитку тіньової 
економіки такими швидкими темпами є: значне 
податкове навантаження, недосконале законодавство, 
надмірне регулювання державою ринків праці та 
продукції. Наслідками зростання долі тіньової 
економіки є: недовіра до керівництва держави з 
боку громадян та представників іноземного бізнесу, 
погіршення інвестиційного клімату. 

відповідно до законодавства України «тонізація» 
економіки визначена однією з найбільших загроз 
національної безпеки держави. Для зменшення частки 
тіньового сегменту в Україні, перш за все, необхідно 
створити сприятливий інвестиційний клімат та 
сприятливі умови для підприємницької діяльності, та 
головне, що необхідно застосувати – активна боротьба 
з корупцією. До основних напрямів зниження рівня 
тонізації економіки України необхідно віднести: 
зниження зацікавленості окремих підприємців 
державного апарату в існуванні тіньової економіки та 
в отриманні тіньових доходів, зниження податкового 
навантаження, забезпечення стабільності та 
збалансованості законодавства, зупинення інтегрування 
організованої злочинності з суб’єктами економічної 
діяльності.  Ще одним дієвим методом забезпечення 
детінізації є встановлення довіри та взаємозв’язку між 
державою та населенням. в такому разі всі реформи 
матимуть позитивний результат. 

На нашу думку, боротьба з тіньовою економікою 
адміністративними та каральними заходами не 
є ефективною. Перш за все, необхідно провести 
детальний статистичний облік тіньового капіталу. 
Наступним кроком, держава повинна провести 
амністію тіньового капіталу. Як показує досвід інших 
країн, цей спосіб є досить ефективним. за таких умов 
підприємствам буде вигідно співпрацювати з державою 

на законних основах, ніж «йти в тінь». Проте, слід 
зазначити, що даний метод боротьби з тіньовою 
економікою буде дієвий при умові чуткого планування 
та дотримання умов амністії з боку держави, та 
значного рівня довіри до державних контролюючих 
органів з боку підприємств. 

боротьба з тіньовою економікою не повинна 
асоціюватися з насильним знищенням всіх структурних 
складових даного сегменту економіки. зменшення 
рівня тінізаціє є поступовий процес, що в результаті 
повинно стати якісно новою правовою системою. 

все ж слід зазначити, що попри негативні вище 
зазначені наслідки, тіньова економіка має и позитивні 
певні наслідки, наприклад, створює робочі місця, 
котрих недостатньо в умовах офіційної економіки, 
також є методом покращення умов життя населення 
(особливо актуальним є за умови затяжної кризи в 
країні).

Узагальнюючи все, вище зазначене, можемо 
наголосити, що на сьогоднішній день тіньова економіка 
досягла критичної позначки. Це свідчить про те, що 
майже половина підприємців ухиляються від сплати 
податків та значної корумпованості. Для боротьби з 
цим явищем державі необхідно, перш за все необхідно 
впливати на першоджерела виникнення та зростання 
тіньової економіки, а не знижувати її зростання новим 
Податковим Кодексом.
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в сучасних умовах  розвитку економіки України під 
впливом воєнно-політичної ситуації аналіз факторів 
зовнішнього середовища функціонування підприємств 
набуває дедалі більшого значення, оскільки стан і напрям 
розвитку макросередовища певною мірою визначають 
можливості підприємства щодо локалізації кризових 
явищ та виходу з них. Дослідженням проблем впливу 
чинників макросередовища на діяльність підприємства 
займались такі українські науковці та економісти, 
як: в. лопатовський, Т. Примак, Р. Фатхутдінова, К. 
Мамонов, о. Короп, Ю. Мізік.  Уявлення про значення 
зовнішнього оточення та необхідність врахування 
впливу зовнішніх сил щодо суб’єкта підприємництва 
з’явилась в науковій проблематиці в кінці 50-х років 
ХХ століття. [2] Щодо інших підходів з даного питання,  
в. лопатовський зазначив, що аналіз макросередовища 
спонукає керівництво фірми до систематичних і 
детальних обговорень стану та структури ресурсного 
потенціалу підприємства. [4] Т. Приймак стверджував, 
що зовнішнє середовище підприємства є сукупністю 
суб’єктів господарювання, економічних суспільних і 
природних умов, що діють у глобальному оточенні. [2]

Фактори макросередовища можна розглядати з 
двох позицій: як можливості і як загрози для даного 
підприємства. їхнє спрямування (позитивне чи 
негативне) залежить насамперед від ефективності 
управління та адаптивності підприємства. [5]

Фактори макросередовища характеризуються 
як: об’єктивний чинник виникнення впливу;  
взаємозалежність факторів;  складність, кількість та 
різноманітність факторів, що суттєво впливають на 
підприємство;  динамічність та невизначеність; [6, с. 
179]

Проаналізувавши різні підходи до класифікації 
факторів макросередовища та враховуючі методику 
групування макроекономічних індикаторів МвФ 
[3], пропонуємо авторське групування чинників 
макросередовища:

- економічні (стан платіжного балансу, рівень і темп  
інфляції, коливання процентної ставки і валютного 
курсу на міжнародних фінансових ринках, рівень 
тінізації економіки);

- політико-інституційні (законодавче регулювання 
підприємницької  діяльності, антимонопольне 
регулювання, бюджетне регулювання);

- еволюційні;
- соціально-культурні (класовий поділ суспільства, 

норми поведінки та моралі, традиції соціуму);
- соціально-демографічні (чисельність, 

структурний поділ населення);
- науково-технічні (темпи НТП на світовому та 

вітчизняному просторі, науково-технічна політика 
держави);

- міжнародні;
- природно-екологічні (екологічна безпека, рівень 

екологізації виробництва).
аналізуючи стан економічної системи України 

сьогодні, спостерігаємо негативну стійку тенденцію 
до зростання кількості неплатоспроможних та 
збанкрутілих підприємств практично у всіх сферах 
національної економіки. Це можна пояснити постійним 
впливом зовнішніх факторів на підприємства, зокрема: 
низька ефективність, відсутність дієвих стимулів 
підприємницької діяльності, значні структурні 
диспропорції, інфляційні катаклізми, низький рівень 
конкурентоспроможності. 

Так, фінансовий результат підприємств від 
звичайної діяльності до оподаткування у 2010р. 
становив 49,7 млрд.грн., у 2013- близько 41 млрд.грн., 
кількість збиткових підприємств зросла з 43,6 % до 
46,8% і перевищила позначку 16 тис.од. [1, с.157; 7]

 Хоча, за єдиним державним реєстром підприємств 
та організацій України спостерігаємо тенденцію до 
збільшення суб’єктів підприємницької діяльності на 
9,03% у порівнянні з відповідним періодом 2010 року. 
їх поступове зменшення у довготерміновій перспективі 
зумовлене великими бар’єрами для входження на ринок 
та надмірним податковим і конкурентним тягарем. за 
даними Державної служби статистики України, лише 
30% підприємств залишаються діяти у ринковому 
середовищі через рік від заснування. Макросередовище 
підприємства є досить складним  і мінливим явищем 
сьогодення. від керівництва підприємства воно 
потребує постійного вивчення і контролю. аналіз 
факторів макросередовища підприємства є відправною 
точкою у формуванні його фінансової стратегії з метою 
уникнення та запобігання загроз, а також використання 
конкурентних переваг підприємства для гармонійного 
функціонування у макросередовищі, зниження 
негативних впливів на діяльність підприємства. 
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Сучасна українська економіка в результаті 
ринкових перетворень поступово набуває окремі 
ознаки розвинених країн, принаймні вони перебувають 
на початковій стадії свого формування. Це стосується і 
становлення інноваційної моделі розвитку економіки, 
хоча очевидною характеристикою її є відсутність 
активної інноваційної діяльності. Пошук шляхів 
переходу до системи, в якій інновації переважають 
над традицією, стримується низкою обмежувальних 
внутрішніх і зовнішніх факторів, головним серед 
яких протягом всього часу трансформаційних змін 
в економіці була відсутність державної інноваційної 
політики щодо розвитку національних інноваційних 
процесів. 

Необхідність розробки і реалізації державної 
інноваційної політики, як інструменту активної 
участі держави в інноваційному процесі, 
обумовлена декількома моментами. По-перше, 
процес впровадження інновацій характеризується 
тривалістю науково- виробничого циклу, високими 
витратами і невизначеністю кінцевого результату. 
Ринок не може вирішити проблему довгострокових 
ризикових інвестицій. вирішення цих завдань має 
взяти на себе держава. По-друге, тільки держава може 
приймати об'ємні довгострокові стратегічні рішення 
з урахуванням всіх можливих наслідків. У руслі цих 
рішень розробляються концепції, стратегії, програми, 
для виконання яких держава передбачає необхідні 
ресурси. По-третє, держава забезпечує законодавче 
регулювання інноваційної діяльності, сприяє 
формуванню інноваційного клімату. По-четверте, у 
ринковій економіці саме дер¬жава зобов'язана брати 
на себе вибір стратегії та здійснювання інновацій у 
неринковому секторі: фундаментальна наука, військова 
наука, екологічний моніторинг, розробка і реалізація 
великих інвестиційних проектів загальнонаціонального 
значення та ін., тобто тих сферах, які відіграють значну 
роль у життєдіяльності країни і забезпеченні її безпеки. 
По-п'яте, лише держава здатна ініціювати і здійснювати 

освоєння і поширення базисних інновацій, беручи на 
себе стартові вкладення в освоєння нових поколінь 
техніки і технологій. Для вирішення цієї проблеми 
держава може вступати в партнерські відносини з 
приватним бізнесом, поступово збільшуючи його 
частку і передаючи в його ведення потік поліпшуючих 
інновацій. По-шосте, обов'язок держави - сприяти 
створенню інноваційної інфраструктури. По-сьоме, 
безпосередньою турботою держави є підготовка кадрів 
для інноваційної діяльності з одночасною мотивацією 
праці учених, конструкторів, інженерів; забезпечення 
інтеграції академічних і га¬лузевих інститутів і 
інноваційно-активних підприємств.

На сьогодні і найближчу перспективу не 
тільки бажані, а й об'єктивно необхідні такі заходи 
інноваційної політики держави, за допомогою яких 
можливо вирішення низки актуальних завдань, 
а саме: формування запасу знань у сферах, які є 
рушіями економічного розвитку і інноваційного 
зростання; мобілізація громадських сил для 
досягнення визначених цілей, концентрація ресурсів на 
стратегічних напрямах інноваційних дій; ініціювання 
розробки модернізаційних проектів з інноваційним 
характером змін; визначення джерел фінансування 
в достатній мірі для наукомістких виробництв; 
формування внутрішнього ринку інновацій із власними 
пріоритетами з метою інтеграції у світовий поділ праці; 
розвиток нових складових інституцій ного середовища, 
у першу чергу, національної інноваційної системи, яка 
повинна узяти на себе вирішення основних завдань у 
сфері розробки і реалізації нововведень інноваційного 
характеру.

завдання державної інноваційної політики 
обумовлюють наступні її основні напрями: сприяння 
розвитку підприємництва як основи формування 
інноваційної спрямованості національної економіки; 
створення інституційних засад інноваційної 
діяльності; розробка механізмів ресурсного 
забезпечення інноваційного процесу, включаючи 
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кадрове забезпечення, пряме і непряме стимулювання 
інноваційної діяльності (правовими методами, 
методами податкової, амортизаційної, митної та ін. 
політики); розвиток інноваційної інфраструктури; 
створення системи інформаційного забезпечення; 
розвиток малого інноваційного підприємни¬цтва; 
промислова орієнтація наукових досліджень тощо. 
Реалізація даних напрямів передбачає необхідність 
конкретних дій, за допомогою яких можна буде 
забезпечити створення нововведень радикального 
характеру, зменшення витрат у національному 
виробництві, зміну його структури, підвищення 
конкурентоспроможності і стійкості до спадів світової 
кон'юнктури.

отже, у центрі уваги державної інноваційної 
політики має бути стратегічне партнерство держави, 
освіти, науки та бізнесових структур із метою 
формування єдиної цілісної системи взаємодії, 
що забезпечує підвищення рівня інноваційної 
активності господарюючих суб'єктів, випуску нової 
конкурентоспроможної продукції, впровадження нових 
або модифікованих технологій.

У даному контексті інноваційна політика держави 
повинна бути орієнтована на законодавчо оформлене 

стимулювання впливу податкової, кредитної, 
бюджетної систем, комплексу економічних, правових, 
організаційних та адміністративних важелів.

Список використаних джерел
1. Михайловська о. в. вплив глобалізацїі 

інформаційного простору на розвиток міжнародних 
інноваційно-інвестиційних процесів /о. в. 
Михайловська. - К.: Дакор, 2012. - 424 с.

2. Інноваційний розвиток промисловості України / 
о.І. волков, М.П. Денисенко, а. П. гречан та ін.; Під 
ред. проф. о.І. волкова, проф. М.П. Денисенка. - К: 
КНТ, 2006. - 648 с.

3. Крупка M.I. Фінансово-кредитний механізм 
інноваційного розвитку економіки / М.І. Крупка // 
Фінанси України. - 2013. - № 11. - С. 86-98.

4. Кузнецова а.Я. Фінансові механізми 
стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності: 
монографія /а.Я. Кузнецова. - львів: львів, банків ін-т 
НбУ, 2004. - 279 с.

5. геєць в.М. Інноваційні перспективи України: 
монографія / в. М. гэець, в. П. Семиноженко. - Харків: 
Константа, 2006. - 272 с. 

THE ROLE OF INFORMATION ACTIVITIES IN THE ECONOMIC SPHERE
Writer: Bohdana Kharchuk

Supervisor: Rynda Ilona Volodymyrivna
Khmelnitskyi specialized lyceum-boarding school of the profound training in the scientific sphere

Information activity is an activity, which ensures the 
collection, processing, storage, search and distribution of 
information, as well as the development of information 
resources and the organization of the access to them.

Information has always played a crucial role in a 
human’s life. The person owning the largest amount of 
information on any issue is always in a better position than 
the others. As the well-known saying goes the one who 
owns the information owns the world.

Since ancient times, collection and organizing the 
information about the world helped a man to survive under 
difficult conditions. People were passing experience and 
skills of manufacturing hunting weapons and labor tools, 
making clothes and creating medicines from one generation 
to another. Information was constantly updated and each 
studied phenomenon allowed us to reach something new 
and more sophisticated.

Over time, huge amount of data about the world 
contributed to the development of scientific and 
technological progress and, as a consequence, of the society 
in a whole that’s why a man could learn to control different 
kinds of material and energy.

When time passed, the role of information in a person's 
life became more and more important. Now, in the first half 
of the XXI century the role of information in a human’s life 
is critical- the more skills and knowledge a person has, the 
more that person is appreciated as a professional employee 
, the greater respect that person has in the society.

They persistently mention the transformation from 

the "industrial society" to the "information society" during 
recent decades.

Information has become one of the most important 
strategic, managerial resources, along with such 
resources as human, financial and material. The usage 
of microprocessor technology, electronic computers and 
personal computers stipulated radical transformation of 
relations and technological bases of the activity within 
various spheres of public life such as production and 
consumption, financial activity and trade, social structure 
and political life, public services and spiritual culture.

If we consider the information activities in the 
economic sphere, the main purpose of the information 
technologies is to obtain the necessary information for the 
user as a result of aimed actions concerning the processing 
of the source data. For example, we possess information 
concerning a manufacturing process such as the cost of raw 
materials, energy costs, wages and others. It is necessary to 
calculate the price of a manufactured product and income. 
We can calculate it using well-known formulas manually, 
or you can use ready-made software that would calculate 
and provide all necessary information for the user.

It means that the economic information system is a 
system the operative functioning of which is the collection, 
storage, processing and distribution of the information on 
the activities of any real economic object.

Nowadays the information technologies have been 
introduced in the economic sphere and it resulted in the 
emergence of the virtual economy.
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Virtual economy is an environment, special economic 

space where in e-business is conducted, so it is the 
economics which is based on the usage of interactive 
features.

The basis of economic activity is a business. There is 
the concept of e-business in the virtual economy.

E-business is the company's activities aimed at making 
a profit, which is based on digital technologies and the 
benefits that they provide.

The scope of e-business application include: electronic 
commerce,  mobile commerce, financial operations, 
purchase and sale of information products, buying and 
selling using vending machines, banking operations, 
buying and selling through the virtual store, market of 
public services, insurance operations, stock Exchange 
operations include, foreign currency transactions, scope of 
e-business application .

The concept of "e-business" includes a lot of different 
information technology concepts: e-commerce technology, 
technology of electronic auctions, electronic banks, IP-
telephony, Internet telephony, technology of electronic 
pointers.

Resources:
1. Данік Н.в. Інноваційний розвиток економіки 

України
2. Федулова л. Концептуальна модель інноваційної 

стратегії України
3. Проект «Стратегії інноваційного розвитку 

України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних 
викликів»

бЕзРобІТТЯ: СУТНІСТЬ, ФоРМи Та МЕТоДи РЕгУлЮваННЯ 
Холявко Н.І., 

к.е.н., доцент кафедри економічної теорії
Сидоренко а.,

Студентка Чернігівського національного технологічного університету 

безробіття – стан на ринку, за якого пропозиція 
праці перевищує попит на неї. за класифікацією 
Міжнародної організації праці виділяють три основні 
групи економічно активного населення: зайняті, 
безробітні, особи, які не працюють і не шукають роботу, 
тобто вибули зі складу робочої сили. основними 
причинами виникнення безробіття є нестабільність, 
спад виробництва, невисокий рівень заробітної плати, 
несприятливі умови праці, невідповідність обсягів 
пропозиції трудових послуг з величиною попиту на 
ринку праці, розвиток науково-технічного прогресу та 
ін.

Рівень зайнятості – це частка зайнятих у загальній 
чисельності економічно активного населення:

де Р3 – рівень зайнятості;
з – чисельність зайнятих;
РС – чисельність робочої сили. 
Чисельність робочої сил (кількість економічно 

активного населення) визначається як сума зайнятого 
та безробітного населення: 

Характеристика основних форм безробіття 
представлена в табл. 1. 

безробіття є актуальною проблемою для України 
(рис. 1), вирішення якої вимагає забезпечення 
скоординованого узгодженого співробітництва всіх 
суб’єктів ринку праці при обов’язковому врахуванні 
його специфічних особливостей та впливу комплексу 
екзогенних та ендогенних факторів, включаючи чинник 
глобалізації. 

Таблиця 1
основні форми безробіття

Джерело: складено авторами 

Рис. 1. Рівень безробіття населення (за 
методологією МоП), % до економічно активного 
населення відповідної вікової групи
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реалізація якого є достатньо складним процесом, що 
перебуває під впливом низки динамічно мінливих 
екзогенних та ендогенних факторів. У цілому можна 
зазначити, що економічна безпека – це, по-перше, 
самостійність у розробці та реалізації економічної 
політики за неодмінного врахування специфічних 
зовнішніх і внутрішніх чинників та реального 
економічного, соціального, політичного стану країни; 
по-друге, недопущення ймовірності прийняття рішень, 
що суперечать національним інтересам держави; по-
третє, узгодження економічних інтересів України з 
національними інтересами інших країн, актуальність 
чого обґрунтовується все зростаючою інтенсивністю 
процесів глобалізації економіки. 

Рис. 2. Економічні інтереси та загрози економічній 
безпеці держави 

Джерело: складено авторами 

Джерело: побудовано автором на основі даних 
Державної служби статистики України: http://www.
ukrstat.gov.ua/

Проблеми безробіття вимагають виваженого 
державного регулювання. Прямими методами 
державного регулювання є: розробка і вдосконалення 
трудового законодавства; стимулювання створення 
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нових робочих місць та ін. Непрямі методи 
державного регулювання включають: розширення 
кола громадських робіт з метою підвищення рівня 
зайнятості; впровадження системи знижок і пільг 
для роботодавців, спрямованих на підвищення рівня 
зайнятості; здійснення виплат по безробіттю; створення 
належних умов для професійної та територіальної 
мобільності (змін, переміщення) населення тощо. 

загРози ЕКоНоМІЧНІй бЕзПЕЦІ КРаїНи
Холявко Н.І., 

к.е.н., доцент кафедри економічної теорії
лепська а., студентка

Нечипоренко а., студентка
Чернігівського національного технологічного університету 

відповідно до Наказу Міністерства економіки 
України №60 від 02.03.2007 р. «Про затвердження 
методів розрахунку рівня економічної безпеки України», 
економічна безпека – це «такий стан національної 
економіки, який дає змогу зберігати стійкість до 
внутрішніх та зовнішніх загроз і здатний  задовольняти 
потреби особи, сім’ї, суспільства та держави» (рис. 1).

Рис. 1. об’єкти, суб’єкти та принципи забезпечення 
економічної безпеки держави 

Джерело: складено авторами 

Національні економічні інтереси будь-якої держави 
мають першочерговий вплив на її національну безпеку, 
оскільки від цього залежить статус країни серед інших 
суверенних держав. Національні економічні інтереси 
невіддільні від історії і традицій українського народу, 
системи господарювання, менталітету, культурних і 
духовних цінностей (рис. 2). 

Досягнення реальної економічної незалежності 
країни - загальнонаціональний економічний інтерес, 

ФаКТоРЫ, оПРЕДЕлЯЮЩиЕ ПРибЫлЬ ПРЕДПРиЯТиЯ 
            Черемных а.в., студентка групы Е-24 ускор.

Харьковского государственного университета питания и торговли
Научный руководитель: Смирнова П.в.,

к.э.н., доцент кафедры экономики предприятия питания и торговли
 Харьковского государственного университета питания и торговли

в настоящее время роль и значение прибыли 
возросли. Характерное свойство прибыли как 

показателя хозяйственной деятельности, доходности 
предприятия – многофакторность. На ее размер 
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оказывают влияние различные факторы, зависящие и 
независящие от предприятия [3].

Кроме того, следует отметить, что процесс 
исследования факторов,  влияющих на формирование 
прибыли, представляет собой методологическую  
сложность, обусловленную тем, что прибыль является 
главным  результативным показателем финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, в  связи 
с чем её размер определяется под влиянием ряда 
факторов.

Следует  отметить  следующие  особенности  
факторов,  влияющих  на  формирование  прибыли  
предприятия: одни  и  те  же  факторы  прибыльности  
могут  в  различных  условиях  оказывать  на  неё  
противоположное  влияние; некоторые  факторы  
прибыльности  связаны  между  собой  и  не  существует  
готовой  схемы  их  последовательного  исследования; 
самостоятельность хозяйственных субъектов 
обуславливает  значительное  возрастание  числа  
факторов,  влияющих  на  формирование  прибыли  
предприятий [1].

из  всего  вышеуказанного следует сделать 
вывод о том, что в  современных экономических 
условиях возникает необходимость в  проведении  
систематизации факторов, влияющих на формирование 
прибыли  предприятия,  путём их классификации,  в  
основу  которой  положены  различные  признаки.

в экономической литературе, посвящённой 
исследованию данной  проблемы,  существует 
достаточно широкий  круг  подходов  к  классификации  
совокупности факторов,  влияющих  на  формирование  
прибыли.  однако,  при  этом, следует отметить отсутствие 
системного подхода в решении  рассматриваемого 
вопроса. Поэтому задача классификации факторов,  
влияющих  на  формирование прибыли торгового 
предприятия, состоит  в  том,  чтобы построить  систему  
группирования  на  основе  правильного  выбора  их  
критериев.

Классификация факторов, влияющих на 
формирование прибыли  предприятия, производится  
по  следующим  основным  признакам [2]:

1) По  степени  развития  экономики  выделяются:
- общеэкономические;
- экономико-организационные;
- факторы,  связанные  с  техническим  прогрессом.
2) По  времени  действия  выделяют:
- постоянные;
- временные  факторы.

3) По  форме  выражения  различают:
- качественные;
- количественные  факторы.
4) По отношению к экономике  конкретного  

предприятия  выделяются:
- внешние;
- внутренние  факторы.
5) По  экономическому  содержанию  различаются:
- факторы,  связанные  с  живым  трудом;
- факторы,  связанные  с  использованием  средств  

труда;
- факторы,  связанные  с  использование  предметов  

труда.
1) По  отношению  к  показателю  прибыли  

выделяются:
- прямые;
- косвенные  факторы.
2) По  способу  измерения  различаются:
- абсолютные;
- относительные  факторы.
3) в  зависимости  от  отраслевых  особенностей  

деятельности  предприятий  выделяются:
- общие;
- специфические  факторы.
4) По  степени  детализации  различаются
- сложные;
- простые  факторы.
5) По активности процессов, происходящих в  

экономике  предприятия  выделяются:
- интенсивные;
- экстенсивные  факторы.
Таким  образом,  на  основании  вышеизложенного  

можно  сделать  вывод  о  том,  что  в  современной  
экономической  литературе,  посвящённой  исследованию  
факторов,  влияющих  на формирование  прибыли  
предприятия  торговли,  существуют  разнообразные  
подходы  и  точки  зрения  к  классификационным  
критериям  совокупности  факторов. 
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окрім фінансових та матеріальних ресурсів, що 
є у розпорядженні підприємства, для його успішної 
діяльності виникає необхідність у висококваліфікованих 

трудових ресурсах. У наш час швидкий темп розвитку 
технологій, інноваційність, орієнтація на майбутнє 
висуває постійно зростаючі вимоги до якості трудових 
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ресурсів, які здійснюють суспільно-корисну працю. 
Тому доцільно вести мову про трудовий потенціал 
як фактор успішного розвитку й підвищення 
конкурентоспроможності економічних об’єктів у 
теперішніх умовах [6, С.90]. На етапі формування 
ринкових відносин та становлення економіки знань в 
Україні виникає ряд нових завдань, вирішення яких 
неможливе з використанням старих уявлень, методів, 
підходів до управління економічними об’єктами. 

в економічній літературі поряд з терміном 
«трудовий потенціал» вживаються терміни «трудові 
ресурси», «людський капітал» і «робоча сила». Ці 
поняття взаємопов’язані, але не тотожні.  На думку 
фахiвцiв та вчених  категорія «трудові ресурси» 
відображає лише кількісну величину наявного 
ресурсу, а «трудовий потенціал» – ще й потенційні 
можливості суб’єктів трудової діяльності та їх якісні 
характеристики.

Ефективність використання трудового потенціалу 
характеризується максимальним досягненням 
цілей політики підприємства щодо витрат на 
трудовий потенціал, результатів та стабільності його 
використання.

Розбіжності поглядів науковців щодо визначення 
трудового потенціалу підприємства спонукало 
систематизувати окремі позиції авторів (табл. 1).

Таблиця 1
Тлумачення трудового потенціалу в працях 

дослідників

визначаючи дану економічну категорію,слід мати на 
увазі, що  трудовий потенціал являє собою узагальнену, 
збірну характеристику ресурсів, прив'язану до місця і 
часу. Таким чином, компоненти трудового потенціалу 
повинні характеризувати: 1) психофізіологічні 
можливості участі у суспільно корисній діяльності; 
2) можливості нормальних соціальних контактів; 3) 
здатності до генерації нових ідей, методів, образів, 
уявлень; 4) раціональність поведінки; 5) наявність 
знань і навичок, необхідних для виконання певних 
обов'язків та видів робіт; 6) пропозиція на ринку праці. 

Наведеним аспектам відповідають наступні 
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компоненти трудового потенціалу: здоров'я; 
моральність і вміння працювати в колективі; творчий 
потенціал; активність; організованість і гармонійне 
поєднання властивостей особистості; освіта; 
професіоналізм; ресурси робочого часу. Показники, що 
характеризують ці компоненти, можуть стосуватися як 
окремої людини, так і  різних колективів, у тому числі  
персоналу підприємства та населення країни в цілому. 
У силу цього сукупна здатність до праці  може бути 
охарактеризована не тільки з боку психофізіологічної 
придатності та професійної підготовленості до 
виконання конкретних трудових функцій, але і за часом 
і витратам праці, а також за ступенем  громадянської та 
духовної зрілості особистості.

Список використаних джерел
1. Дуда С.Т., Івасишин М.М. Трудовий потенціал 

України: проблеми зайнятості населення та шляхи їх 
подолання/С.Т Дуда, М.М. Івасишин // Науковий вісник 
НлТУ України. – 2008, вип. 18.5,  - С.125-128

2. Кальєніна Н. в. Сутність категорії „трудовий 
потенціал підприємств” / Н. в. Кальєніна // Держава та 
регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2008. 
— № 3. — С. 111—115

3. Корчевська л. о. Якісна оцінка трудового 
потенціалу країн на основі кластерного аналізу / л. о. 
Корчевська // актуальні проблеми економіки. — 2006. 
— № 2. — С. 166

4. Курбацька л. М. Тенденції ефективності 
використання трудових ресурсів в агропідприємствах  
Новомосковського  району  Дніпропетровської області 
// вісник Дніпропетровського державного аграрного 
університету. – 2006. – № 2. – С. 168-173.

5. линенко а. в. Сутність й аналіз трудового 
потенціалу підприємства за показниками ефективності 
його використання / а. в. линенко, о. л. Шевченко 
// Держава та регіони. Серія : Економіка та 
підприємництво. — 2008. — № 4. — С. 111—116

6. Череп а.в., зубрицька Я.о. Дослідження 
сутності економічної категорії «трудовий потенціал» 
у менеджменті різних рівнів/ а.в. Череп, Я.о. 
зубрицька// вісник запорізького національного 
університету  №4(8), 2010. – С.90-95.

7. Янковська л. а. оптимізація трудового 
потенціалу в системі менеджменту персоналу 
промислового підприємства / л. а. Янковська // 
актуальні проблеми економіки. — 2006. — № 9. — С. 
200—203.



129

Секція 1. Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи
ПЕРСПЕКТиви ІННоваЦІйНого РозвиТКУ УКРаїНи

Юрченко Ю.в.
студентка групи  Е-319

Миколаївського національного університету ім. в.о.Сухомлинського
Науковий керівник грєхова-бейнул  о. Т.

викладач кафедри обліку та економічного аналізу
Миколаївського національного університету ім. в.о.Сухомлинського

Інноваційна діяльність здійснюється завдяки 
прогресивним науково-технічним досягненням 
і є вирішальним фактором подолання кризових 
явищ, стабілізації і зростання економіки. основу 
для інноваційного розвитку створюють економічні 
суб’єкти, що здійснюють інноваційну діяльність з 
метою отримання вигоди. однак її результативність 
залежить від стану зовнішнього і внутрішнього 
економічного середовища, наявності необхідних умов 
для впровадження й раціонального використання 
інноваційної продукції. Інноваційний розвиток, 
як важливий чинник економічного зростання, 
висвітлюється в наукових працях багатьох вчених. 
зокрема, Крупка М.І. побудову інноваційної моделі 
розвитку економіки вбачає в створенні сприятливого 
фінансово-кредитного середовища. Необхідність 
залучення капіталу в науку та інноваційну діяльність, 
підкреслює  Федоренко в.г., надасть можливість 
для комплексного розвитку економіки України та її 
регіонів[2].

Україна, маючи величезний природний, 
промисловий та науковий потенціал, ще недостатньо 
розвинута в плані інновацій, їй характерний низький 
рівень конкурентоспроможності вітчизняних 
підприємств. Держава має необхідність у виборі та 
подальшій успішній реалізації стратегії інноваційного 
розвитку, спрямування всіх можливостей громадян та 
в освоєнні принципово нових, конкурентоспроможних 
видів продукції, техніки та технологій до переходу 
інноваційного типу розвитку.  Підґрунтям сучасної 
конкурентоспроможності підприємств, їх продукції 
та послуг, а також країни в цілому, є інновації, які 
створюють конкурентні переваги, що дозволяють 
країнам володіти ними та займати провідне місце в 
світі [4].

вітчизняні науковці та органи державної влади 
розробили Проект «Стратегії інноваційного розвитку 
України на 2010-2020 рр. в умовах глобалізаційних 
викликів» із врахуванням ключових положень, 
закладених в проекті «Стратегії інноваційного 
розвитку України на 2009-2018 роки та на період до 
2039 року». головна мета Стратегії має конкретне 
кількісне визначення: забезпечити в зазначений 
термін (до 2020р.) підвищення впливу інновацій 
на економічне зростання Украіни майже в два рази 
порівняно з теперішнім часом. У Стратегії закладені 
такі основні пріоритети [3]:

• адаптація інноваційної системи України до умов 
глобалізації та підвищення її конкурентоспроможності;

• переорієнтація системи продукування 
інновацій на ринковий попит і споживача;

• системний підхід в управлінні інноваційни
м розвитком.

Щоб подолати  проблеми, що гальмують розвиток 
інноваційної політики, потрібно враховувати 
найбільш сприятливі інструменти, які впливають 
на розвиток інноваційної діяльності. Серед цих 
інструментів є наука, освіта, підприємництво, 
механізми фінансування інновацій та захисту 
відносин інтелектуальної власності. Перспективним 
напрямом діяльності є формування регіональних 
інноваційних кластерів - комплексів підприємств, 
органів  державного  управління,  громадських  
організацій  на  базі територіальної концентрації 
мереж спеціалізованих постачальників основних 
виробників і споживачів, пов'язаних технологічним 
ланцюжком. Регіональні інноваційні процеси значною 
мірою визначатимуть перспективи соціально-
економічного  розвитку  України,  забезпечення  її  
міжнародної  конкурентоспроможності в нових умовах 
високодинамічної  світової економіки. здійснення 
цілеспрямованих структурно-функціональних змін в 
економіці має привести до кардинальної зміни ситуації 
в усіх видах економічної діяльності і тим самим до 
збільшення частки інноваційного фактора в прирості 
ввП [1].

отже, для досягнення інноваційного розвитку 
економіки потрібна взаємозалежна, керована 
державою система, яка здатна зробити інновації 
вигідними, зручними і мінімально ризикованими 
для довгострокового вкладення капіталу. забезпеч
ення рівня конкурентоспроможності вітчизняних 
наукових досліджень на внутрішньому і міжнародному 
ринках повинно стати основним напрямом сучасної 
політики держави у сфері активізації інноваційної 
діяльності, що сприятиме підвищенню ефективності 
виробництва. Саме від цього нині найбільшою мірою 
залежать можливості реалізації інноваційних процесів 
і забезпечення високої ефективності національної 
економіки.
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Економічний успіх будь-якої країни світу базується 
на зовнішній торгівлі. Ще жодна країна не спромоглася 
створити здорову економіку, ізолювавши себе від 
світової економічної системи. однак основною і 
центральною лан-кою світогосподарських зв’язків 
завжди була і є міжнародна торгівля Міжнародна 
торгівля – історично перша форма міжнародних 
економічних відносин, що виникла ще в період 
рабовласницького ладу та являє собою обмін товарами 
і послугами між державами. [2].

Міжнародна торгівля для України є невід’ємною 
складовою на шляху до економічного зростання, 
вона здійснює зовнішні економічні зв'язки майже з 
190 країнами світу -  робить перші кроки на шляху 
вхо¬дження її як рівноправного партнера у світове 
господарство.  Провідними формами економічного 
співробітництва з країнами близького зарубіжжя 
є  взаємний обмін різними видами сировини,  
взаємоторгівля готовою продукцією та послугами,  
науково-технічне співробітництво.

Проте існують чинники, які перешкоджають 
розвитку  міжнародній  торгів-лі,  а  саме:  
неефективне  управління  підприємствами,  
відсутність  за  кордоном  збутової  інфраструктури,  
нерозвинених основнвих  засад ринкової економі
ки,недосконалість методів державного регулювання 
економіки загалом і зовнішньоекономічної діяльності 
зокрема, слабка інфраструктура підтримки експорту, 
загострення міжнародної економічної конкуренції, 
протекціонізм з боку іноземних держав. Саме з такими 
чинниками варто боротися, адже держава має спектр 
потенційних можливостей для розвитку міжнародної 
торгівлі [1].

Суттєве коригування зовнішньоторговельної 
політики, надасть можливість Україні успішно 
просуватися на  міжнародні ринки за такими 
напрямками:

• розвивати експортний потенціал держави в 
рамках міжнародної спеціалізації, яка б органічно 
поєднувалася з вигідними для україни напрямками 
структурних трансформацій в економіці ;

• нарощувати зусилля в найперспективніших 
секторах світової економіки;

• створювати конкурентоспроможні 
транснаціональні корпорації; 

• освоювати стратегії глобального маркетингу, 
технології ре-алізації великих міжнародних 

коопераційних проектів;
• забезпечити збалансованість експорту й 

імпорту, торговельних і поточних платіжних балансів 
україни.

Якщо взяти статистику зовнішньоекономічної 
торгівлі України за  січень-серпень 2014 р, то можна 
сказати ,що:

• експорт товарів становить 37679,5 млн $ 
(93,2% від показника за аналогічний період 2013 р.), 

• імпорт товарів -36513,6 млн $ (76,5% від 
показника за аналогічний період 2013 р.), 

• сальдо торгівлі товарами  +1165,8 млн$ (за 
січень-серпень 2014 р. -7396,6 млн $).

зовнішня торгівля послугами за 1 півріччя 2014 р  
експорт послуг: 

• 5957,8 млн $ (89,3% від показника за 
аналогічний період 2013 р.), 

• імпорт послуг 2784,7 млн $ (81,0% від 
показника за аналогічний період 2013 р.),

• сальдо торгівлі послугами +3173,0 млн $ (за 1 
півріччя 2014 р. +3439,2 млн $)[5].

вдосконалення зовнішніх економічних зв’язків та 
подальші перспективи розвитку України пов’язані з 
проведенням єдиної зовнішньоекономічної політики 
держави, реалізацією її економічних інтересів і безпеки, 
проникненням та зміцненням позицій національного 
товаровиробника на зовнішніх ринках товарів та послуг,  
посиленням конкурентоспроможності української 
продукції, збільшенням її експорту, надходжень 
іноземних інвестицій, здійсненням контролю за 
надходженням в Україну валютних цінностей, захистом 
прав і законних інтересів України, вітчизняних та 
зарубіжних суб’єктів господарської діяльності. [3].
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Державне регулювання ринку сільськогосподарської 
продукції – це система економічних, фінансових, 
нормативно-правових, організаційних і соціальних 
заходів, що здійснюються державою з метою 
забезпечення ефективного й стабільного розвитку 
продовольчого ринку та повного забезпечення 
населення якісними продуктами харчування за 
прийнятними ринковими цінами [1].

важливість державного регулювання розвитку 
виробництва, обігу та споживання органічної 
продукції зумовлена вимогами часу. Слід зазначити, 
що найбільшого поширення органічне виробництво 
набуло саме у тих країнах, де була сформована система, 
яка включає спеціальну інфраструктуру, що забезпечує 
сертифікацію, маркетинг органічної продукції, 
контроль якості, реалізацію тощо. Таким чином, 
органічне виробництво потребує цілеспрямованої та 
виваженої державної підтримки.

Повільний розвиток органічного виробництва в 
нашій країні обумовлений незавершеністю розробленої 
законодавчої та нормативно-правової бази, яка б чітко 
окреслила державну політику у сфері органічного 
виробництва, створила умови для законодавчого 
визнання та захисту органічних продуктів, формування 
національної системи сертифікації, затвердження 
правил, стандартів і чіткої, ефективної системи 
державної підтримки та стимулювання розвитку 
органічного виробництва.

з метою підвищення стимулювання виробництва 
органічної сільськогосподарської продукції і 
розширення обсягу її реалізації потрібне належне 
законодавче забезпечення, яке повинно регламентувати 
взаємини й відповідальність кожного, хто причетний 
до виробництва та реалізації органічної продукції. 
Соціально-економічний ефект від прийняття та реалізації 
такого закону може бути у зниженні захворюваності 
населення, скорочення смертності у зв’язку зі 
споживанням неякісних сільськогосподарських 
продуктів, збільшення очікуваної тривалості життя і 
збереженні здоров’я населення [2].

Недосконалість існуючої в нашій країні системи 
економічного стимулювання природоохоронної 
діяльності призвела до того, що природоохоронні 
заходи є невигідними для суб'єктів господарської 
діяльності у сфері виробництва продовольчої 
продукції.  Крім того,  вирощування екологічно чистої 

продовольчої сировини й видалення із сировини й 
продуктів харчування небажаних речовин вимагає 
проведення спеціальних процесів на специфічному 
обладнанні, що вимагає  додаткових витрат. Для 
забезпечення стійкого екологічно безпечного розвитку 
продовольчого комплексу актуальним є формування 
економічних стимулів природоохоронної діяльності, 
раціонального природокористування, утилізації 
відходів, виробництва екологічно чистої продукції [3].

головною особливістю органічного виробництва 
є збільшення витрат порівняно з традиційною 
технологією. Можливими додатковими джерелами 
фінансування є: власні кошти підприємства, екологічні 
фонди, кошти з бюджетів усіх рівнів, пільгові кредити 
банків, безоплатні гранти та інвестиції зарубіжних 
банків, спрямовані на здійснення проектів з 
виробництва органічної продукції.

Країни світу, які стали на шлях розвитку 
органічного виробництва, на державному рівні 
прийняли спеціальні програми, які передбачають 
прямі субсидії та дотації фермерам для проведення 
сертифікації органічної продукції. Разом з тим, має 
місце постійна інформаційна підтримка виробників 
органічної продукції державними органам влади, що 
сприяє зміцненню внутрішнього ринку, збільшенню 
експортного потенціалу і розв’язанню ряду економічних 
і екологічних проблем країни. 

з кожним роком спостерігається зростання 
кількості країн, що розробляють стандарти 
виробництва екологічної продукції, розширюють 
площі під органічним землеробством і підтримують 
принципи екологічно безпечного ведення сільського 
господарства. за таких умов можна говорити про 
широкі перспективи подальшого розвитку даного 
напряму в світі.

Стратегічними цілями державної політики в галузях 
екології й економіки є забезпечення екологічної безпеки 
країни і сталого розвитку економіки без завдання 
шкоди довкіллю та за умови підвищення якості життя, 
поліпшення здоров’я населення й демографічної 
ситуації в країні, чому сприятиме створення міцної 
системи формування та розвитку ринку органічної 
сільськогосподарської продукції. Для цього необхідний 
системний підхід, підтримуваний всіма виробниками і 
постачальниками, місцевими й центральними органами 
влади та законодавчими органами. 
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Секція 1. Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи
в цілому можемо виділити три основні блоки 

(економічні, організаційні заходи та еколого-економічні 
стимули), що сприятимуть стимулюванню виробництву 
екологічно чистої продукції (рис. 1). 

Рисунок 1  Економічний механізм стимулювання 
виробництва екологічно чистої продукції

*розроблено автором на основі [3,4].

Реалізація запропонованих заходів з виявлення 
ефективності виробництва органічної продукції, а 
також безоплатне надання коштів державних і місцевих 
бюджетів призведе до підвищення зацікавленості 
підприємств у випуску такої продукції.

запропонований економічний механізм, дозволяє 
забезпечити пріоритетність інтересів споживача. 

Для агропромислового товаровиробника головним 
орієнтиром повинна стати зацікавленість окремого 
споживача і суспільства в цілому в збільшенні 
екологічно чистих продуктів харчування.

Механізм стимулювання виробництва екологічно 
чистої продукції аграрними підприємствами буде 
ефективним, тоді коли економічні важелі та еколого-
економічні стимули діятимуть в сукупності і 
підкріплюватимуться дією організаційних заходів. 
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в ринковій економіці провідна роль в розв’язані 
проблеми підвищення ефективності діяльності 
національного господарства належить інвестиціям, 
зокрема капітальним. Шляхом здійснення 
підприємством капітальних інвестицій відбувається 
підвищення ефективності виробничого процесу, 
оновлення зношеного обладнання та застарілих 
технологій підприємств тощо.

Під капітальними інвестиціями розуміють витрати 
на придбання чи виготовлення основних засобів, інших 
необоротних матеріальних активів, нематеріальних 
активів, а також капітальне будівництво.

Про актуальність даного питання для економіки 
України свідчить те, що ступінь зносу основних засобів 
в державі становить 53,3 % [1]. 

Проблематику капітальних інвестицій 
досліджували в працях такі вчені: І. бережна, І. 
гайдуцький, б. Данилишин, о. Кириченко, Ю. 
Макогон, Т. Майорова, а. Музиченко, І. Матюшенко, 
С. Науменкова, в. Федоренко, в. Шевчук.

Мета даного дослідження полягає у тому, щоб на 
прикладі львівської області дослідити стан, тенденції 
і перспективи зростання величини капітальних 
інвестицій як в окремих регіонах держави так і в 
Україні загалом. львівську область обрано тому, що 
згідно Рейтингу інвестиційної привабливості регіонів, 
проведеного Київським міжнародним інститутом 
соціології у партнерстві з Інститутом економічних 
досліджень та політичних консультацій, на початок 
2014р. львівщина займала перше місце у даному 
рейтингу [4]. 

Для оцінки стану і динаміки капітальних інвестицій 
в Україні скористаємося показником капітальних 
інвестицій на одну особу за регіонами, оскільки даний 
показник відображає об’єктивну інформацію величини 
капітальних інвестицій в регіоні, бо розраховується 
виходячи із середньорічної кількості постійного 
населення [3]. 

Результати аналізу динаміки співвідношення 
капітальних інвестицій на одну особу у львівській 
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Секція 1. Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи
області до капітальних інвестицій на одну особу 
в Україні подано у табл., а графічна інтерпретація 
отриманих результатів аналізу відображена на рис.

Таблиця 
Динаміка співвідношення капітальних інвестицій 
на одну особу у львівській області до капітальних 

інвестицій на одну особу в Україні за 2009-2013 рр.

Рис. Динаміка співвідношення капітальних 

інвестицій на одну особу у львівській області до 
аналогічного показника в Україні за 2009-2013 рр.

здійснивши аналіз динаміки співвідношення 
капітальних інвестицій на одну особу у львівській 
області до капітальних інвестицій на одну особу в 
Україні протягом 2009-2013 р. встановлено, що в 
аналізованому періоді часу значення аналізованого 
показника зменшилося з 78,4 % у 2009 р. до 65,7 % у 
2013 р., тобто на 12,7 %-х пунктів, що є негативним 
явищем та свідчить про складнощі з реалізацією 
інвестиційного потенціалу львівщини [4].

згідно із аналітичною запискою Національного 
інституту стратегічних досліджень при Президентові 
України причинами виявленої тенденції та перешкодами 

покращенню інвестиційного клімату на території 
львівської області є: недостатній рівень соціально-
економічного розвитку, низька ділова активність, 
слабкість розвитку інвестиційної інфраструктури, 
низька віддача капітальних інвестицій та ін.[2]. 

Для збільшення обсягу капітальних інвестицій 
необхідно стабілізувати економічну ситуацію в 
Україні, покращити інвестиційний клімат, враховувати 
регіональні особливості територій. адже Україна є 
досить неоднорідною країною як з погляду географічних 
умов, так і в плані соціально-економічного розвитку, 
що свідчить про значний потенціал регіонів, оскільки 
дозволяє запропонувати різноманітні «пакети» 
інвестиційних умов, якими може скористатись широке 
коло потенційних інвесторів, адже кожний інвестор 
орієнтується на цілком конкретні характеристики 
територій, які для нього є визначальними.

збільшення капітальних інвестицій дозволить 
оновити виробничі засоби підприємств, структурно 
перебудувати суспільне виробництво й збалансувати 
розвиток галузей національного господарства. Це 
сприятиме створенню необхідної сировинної бази 
промисловості, прискоренню науково-технічного 
прогрессу, поліпшенню якості продукції, освоєнню 
нових товарних ринків.
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Розвиток економіки будь-якої держави визначається 
наявними людськими ресурсами, їх здібністю до 
ефективної праці, а також умов для їх здійснення.

зайнятість — це діяльність громадян, пов'язана із 
задоволенням особистих і суспільних потреб, що не 
суперечить законодавству і, як правило, приносить 
заробіток (трудовий дохід) [1].

Потреба людини в самовираженні, а також у 
задоволенні матеріальних і духовних потреб через 

дохід, який особа отримує за свою працю, є соціальною 
сутністю зайнятості.

зайнятість населення, що проживає на території 
України, забезпечується державою шляхом проведення 
активної соціально-економічної політики, спрямованої 
на задоволення його потреб у добровільному виборі 
виду діяльності, стимулювання створення нових 
робочих місць і розвитку підприємництва.

Населення виконує дві важливі функції: з одного 
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боку, воно є виробником матеріальних благ і послуг, 
творцем суспільного національного продукту, з іншого 
– їх споживачем. Найбільш активною його частиною 
є трудові ресурси – населення працездатного віку 
(чоловіки віком 16 – 64 років, жінки – 16 – 59 роки 
включно), крім інвалідів, а також люди пенсійного віку 
і підлітки, які працюють. 

Ціною робочої сили є заробітна плата (не 
обов'язково в грошовій формі), але не всі акти купівлі-
продажу робочої сили реєструються, і на сьогоднішній 
день велика їх частка приховується. Мотиви мо¬жуть 
бути різними, проте практично всі вони об'єднуються 
в три великі групи:

• прагнення приховати від оподаткування прибутки 
від цілком легальної діяльності;

• прагнення приховати заборонену законом 
діяльність;

• неможливість виконання всіх нормативних актів 
з причини їх зарегульованості чи навіть їх відсутності.

відповідно зайнятість може набувати різних форм: 
за ознаками реєстрації; за відповідністю нормативній 
тривалості робочого періоду; за наявністю стандартної 
організації робочого процесу.

 На основі даних Державної служби статистики, 
де наведено кількість і структура зайнятого населення 
в Україні за період 2003 – 2013 рр. [2], проаналізовано 
зайняте населення як головної складової економічно 
активного населення.

  Таблиця 1
зайнятість населення в Україні у 2003 – 2013 рр. 

Секція 1. Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи
з даних можемо побачити, що зайнятість населення 

України росте. У 2005 р. порівняно з 2004 р. кількість 
зайнятого населення у віці 15  70 років збільшилась 
на 384,3 тис. чол. або на 1,89 % за даний період це 
найбільший показник. але в 2009 р. кількість зайнятого 
населення у віці 15  70 років та працездатного віку 
зменшилися на 780,8 тис. чол. або на 3,73 % та на 886,7 
тис. чол. або 4,61% відповідно.

На думку більшості економістів, повна зайнятість 
- поняття абстрактне, не сумісне з ідеєю розвиненого 
ринкового господарства .

виходячи з цього, можна сказати, що у сфері 
зайнятості регіональні органи влади повинні розробити 
дієві заходи з надання допомоги у працевлаштуванні 
молоді, осіб зрілого віку  у разі втрати роботи  та осіб з 
обмеженими трудовими здібностями.

в Україні йде формування конкретних механізмів 
державного регулювання ринку трудових ресурсів. 
Певні кроки тут уже зроблені: прийнятий «закон про 
зайнятість», створена державна служба зайнятості, 
розгортається система перепідготовки кадрів, офіційно 
встановлюються прожитковий мінімум і мінімальна 
заробітна плата. втім, поки два останніх індикатори 
є в Україні (на відміну від високорозвинених країн з 
ринковою економікою) лише умовними показниками. 
Справа в тому, що мінімальна заробітна плата 
встановлена на настільки низькому рівні, що будь-яка 
ставка легко укладається в цей норматив.
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виКоРиСТаННЯ ПоСТУлаТІв ПовЕДІНКової ЕКоНоМІКи ДлЯ ПІДвиЩЕННЯ 

РІвНЯ РаЦІоНалЬНоСТІ ПовЕДІНКи СПоЖиваЧа
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Класична економіка передбачає, що людина є 
раціональним суб'єктом, тобто знає всю необхідну 
інформацію для прийняття рішення, може розрахувати 
цінність різних варіантів і не перебуває під впливом 
когнітивних упереджень при оцінці кожного 
потенційного варіанту дій. У результаті передбачається, 
що людина приймає логічні й розумні рішення, і навіть 
якщо час від часу робить неправильні висновки, то 
швидко вчиться на своїх помилках або самостійно, або 

за допомогою “ринкових сил”. виходячи з цієї гіпотези, 
економісти роблять широкомасштабні припущення про 
безліч речей – починаючи від стереотипів купівельної 
поведінки і закінчуючи юриспруденцією і державною 
політикою.

однак ряд досліджень, результати яких 
систематизовані та проаналізовані професором Деном 
аріелі в книзі “Передбачувана ірраціональність: 
приховані сили, що впливають на наші рішення” [1], 



135

Секція 1. Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи
свідчать, що людина є значно менш раціональною 
у прийнятті рішень, ніж представляється з погляду 
класичної економіки. Причому ірраціональна 
поведінка не є випадковою та безглуздою – вона носить 
систематичний характер і є цілком передбачуваною, 
оскільки людина переважно діє за одними й тими ж 
неочевидними сценаріями.

Так, класична економіка передбачає, що ціни на 
ринку визначаються балансом між двома силами: 
виробництвом товару за певною ціною (пропозицією), 
а також бажанням і спроможністю людей купити товар 
за даною ціною (попитом). Ціна, при якій ці дві сили 
здатні знайти точку дотику, і є ринковою. На перший 
погляд така модель виглядає досконалою, проте вона 
заснована на припущенні про наявність лише двох 
сил, взаємодія між якими призводить до формування 
ринкової ціни. Результати експериментів, наведених 
Д. аріелі в [1], ставлять подібні припущення під 
сумнів. По-перше, з точки зору класичної економіки 
однією з двох складових ринкової ціни є готовність 
споживачів заплатити ціну. Проте маркетологи досить 
легко маніпулюють бажанням споживачів викласти 
ту чи іншу суму, а це означає, що споживачі не 
можуть повністю контролювати ні власні переваги, ні 
бажання заплатити певну ціну за товар чи отриманий 
досвід. По-друге, класична економіка передбачає 
наявність незалежності між попитом і пропозицією, 
проте насправді ці дві змінні є взаємозалежними, 
оскільки в багатьох випадках виробники мають змогу 
маніпулювати попитом, використовуючи так звані 
“якірні ціни” (“якорі”). Такі “якорі” формуються за 
рахунок цін, рекомендованих виробниками або тих, 
що вказуються в рекламних оголошеннях, під час 
промоакцій тощо. 

Таким чином, в сучасному світі мову слід вести 
не про те, що бажання споживачів впливають на 
ринкові ціни; швидше має місце зворотна тенденція 
– самі ринкові ціни впливають на готовність клієнтів 
платити. Це означає, що попит фактично не є повністю 
незалежним від пропозиції [1, с. 25-32].

викладені твердження свідчать про необхідність 
враховувати недоліки класичної економіки в 
теоретичних та прикладних економічних дослідженнях. 
в повсякденному житті слід також прийняти до уваги 
той факт, що людина раз за разом допускає одні й ті ж 
помилки внаслідок особливостей мислення. 

Можливості для усунення недоліків класичної 
економіки дає поведінкова економіка – область 
економіки, що вивчає вплив соціальних, когнітивних і 
емоційних чинників на ухвалення економічних рішень 
окремими особами та установами, і наслідки цього 
впливу на ринкові змінні (попит, пропозицію, ціни, 
витрати, прибуток, розміщення ресурсів, інвестиції). 
основним об'єктом вивчення поведінкової економіки є 
межі раціональності економічних агентів. Поведінкові 
моделі, досліджувані цим новим розділом економічної 
теорії, найчастіше поєднують досягнення психології 
та неокласичної економічної теорії, охоплюючи 
ряд концепцій, методів і областей дослідження [2-

3]. Фахівці з поведінкової економіки, в тому числі 
і Ден аріелі [1], чиї висновки були наведені вище, 
цікавляться не тільки явищами, що відбуваються на 
ринку, але і процесами колективного вибору, які також 
містять елементи когнітивних помилок і егоїзму при 
прийнятті рішень економічними агентами.

відповідно до постулатів класичної економіки, всі 
людські рішення раціональні й засновані на повній 
інформації. вони приймаються, виходячи з чіткого 
розуміння цінності товарів і послуг, а також обсягу 
задоволення (корисності), що виникає внаслідок 
прийняття того чи іншого рішення. У рамках цього 
набору припущень кожен суб'єкт на ринку намагається 
максимізувати прибуток і оптимізувати свій досвід. 
На противагу до цього, поведінкова економіка вважає, 
що люди схильні до різних видів відволікаючого 
впливу з боку їх безпосереднього оточення (ефект 
контексту), недоречних емоцій, недалекоглядності, 
інших форм ірраціональності. Прийняття положень 
поведінкової економіки через усвідомлення помилок і 
передбачуваної ірраціональності людського мислення 
дають можливість суттєво покращити ситуацію через 
підвищення рівня раціональності поведінки людини. 

При допусканні людиною одного і того ж 
систематичного прорахунку варто розвинути нові 
стратегії, інструменти та методи, здатні поліпшити 
процес прийняття рішень і зробити життя кращим. Саме 
поведінкова економіка (яка, на відміну від класичної, 
досліджує не те, як люди повинні себе вести, а те, як 
вони поводяться насправді) дає способи й інструменти, 
що допомагають приймати більш обґрунтовані рішення 
і досягати того, що людина бажає.
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На сучасному етапі  розвитку України все більшого 
значення набуває наявність ефективно організованого 
фінансового ринку, здатного забезпечити потреби 
економіки  в інвестиціях шляхом  акумуляції 
тимчасово вільних фінансових ресурсів. з огляду 
на те, що фінансовий ринок країни формується в 
умовах трансформаційних процесів, він потребує 
дослідження як з теоретичної так і з практичної точки 
зору. Фінансовий ринок в Україні має певні вади, тому  
потрібно дослідити тенденції, як у межах вітчизняного 
ринку та і в межах міжнародного фінансового ринку. 
одним із складових фінансового ринку є ринок 
облігацій.

згідно з законом України "Про цінні папери 
та фондовий ринок" "облігація - це цінний папір, 
що посвідчує внесення його власником грошей, 
визначає відносини позики між власником облігації 
та емітентом, підтверджує зобов'язання емітента 
повернути власникові облігації її номінальну вартість 
у передбачений умовами розміщення облігацій 
строк і виплатити дохід за облігацією, якщо інше 
не передбачено умовами розміщення". облігації 
розміщуються у документарній або бездокументарній 
формі.

Емітент у порядку, встановленому законом 
України, може розміщувати:

а) відсоткові облігації - за якими передбачається 
виплата відсоткових доходів;

б) цільові - облігації, виконання зобов'язань за 
якими дозволяється товарами або послугами відповідно 
до вимог, встановлених умовами розміщення таких 
облігацій;

в) дисконтні - облігації, що розміщуються за ціною, 
нижчою ніж їх номінальна вартість. Різниця між 
ціною придбання та номінальною вартістю облігації 
виплачується власнику облігації під час її погашення і 
становить дохід (дисконт) за облігацією.

облігації можуть розміщуватися з фіксованим 
строком погашення, єдиним для всього випуску. 
Дострокове погашення облігацій за вимогою їх 
власників дозволяється у разі, коли така можливість 
передбачена умовами розміщення облігацій, якими 
визначені порядок встановлення ціни дострокового 
погашення облігацій і строк, у який облігації можуть 
бути пред'явлені для довгострокового погашення. 
Погашення може здійснюватися грошима або майном 
відповідно до умов розміщення облігацій.

Ринок облігацій підприємств в Україні є найменш 
розвиненим. основними причинами такого становища 

стали законодавча невизначеність, непосильний 
податковий тиск, складне економічне становище в 
країні, інфляційні процеси. але однією з головних 
подій останніх років на вітчизняному фондовому ринку 
стало відновлення використання такого поширеного на 
світових фінансових ринках інструменту, як облігації 
підприємств. Порівняно з попередніми роками все 
більше юридичних осіб залучає додаткові кошти 
шляхом випуску облігацій підприємств. Позитивною 
рисою ринку облігацій підприємств є значне 
підвищення інтересу з боку господарських товариств 
(передусім державних підприємств та аТ) до випуску 
власних облігацій.

за нинішніх умов господарювання під час 
забезпечення соціально економічного розвитку 
адміністративно-територіальних утворень особлива 
увага приділяється своєчасності та повноті мобілізації 
фінансових ресурсів і напрямам витрачання їх у 
різних ланках фінансової сфери. Управління охоплює 
весь процес формування та використання фінансових 
ресурсів стосовно доцільності та обґрунтованості 
здійснення фінансових операцій на місцевому рівні. 
відтак виникає необхідність у створенні ефективного 
механізму управління, що забезпечить соціально-
економічний розвиток адміністративно-територіальних 
утворень завдяки належному формуванню та 
ефективному використанню фінансових ресурсів 
суб’єктами господарювання. Таким чином випливає 
необхідність, реформування системи фінансових 
органів на місцевому рівні, оскільки в цілому фінансова 
система складається з окремих елементів – місцевих 
фінансів адміністративно-територіальних одиниць.

Секторна модель ґрунтується на регулюванні та 
нагляді окремими органами за діяльністю певних 
секторів фінансового ринку – банківського, страхового, 
фондового та іншого. 

відповідно до моделі нагляду за завданнями, 
обов’язки цих органів розподіляються на пруденційний 
нагляд за діяльністю фінансових посередників та 
на регулювання бізнесу у фінансовій сфері з метою 
забезпечення його прозорості – так звана модель двох 
вершин 

отже, потрібно вирішувати ці проблеми щоб не 
допустити застою у фінансовій системі. По – перше 
– налагодити функціонування грошової, кредитної, 
банківської, та інших систем. По-друге – налагодити 
всі сфери фінансів та їх ланок, діяльність органів та 
інститутів. Стратегія і тактика реформування фінансів 
має полягати у поступовій реструктуризації, яка 
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передбачатиме подальшу трансформацію. єдиним 
способом збалансування фінансової системи є 
застосування системи міжбюджетних розрахунків, 
хоча в деяких випадках він неефективний. Підбиваючи 
підсумок, можна сказати що фінансова система України 
досить розвинута, але існує чимало проблем, які 
потребують негайного вирішення в короткостроковому 
періоді. Тому  інструменти фінансового ринку в Україні 
потрібно розвивати, цьому мають сприяти, як держава 
так і підприємці та самі фінансові цінні папери.
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облік, як і кожна система знань, постійно 
розвивається, що висуває особливі вимоги до його 
дієвої організації. загальні питання застосування 
облікового процесу широко представлені в літературі. 
Проте в більшості з джерел відсутні або недостатньо 
опрацьовані питання інноваційного розвитку облікової 
підсистеми та її орієнтації на підтримку прийняття 
стратегічних управлінських рішень. загальноприйнята 
організація обліку дозволяє розглядати його лише як 
один із інструментів оцінки ефективності підприємства, 
що оперує ретроспективними показниками. У зв’язку 
з цим виникає декілька принципових питань, які 
потребують докорінного перегляду сутності облікового 
процесу й особливостей його організації [3].

Так, по-перше, наявні системи фінансового обліку 
звернені в минуле, що не дозволяє розробляти дієвої 
стратегії розвитку підприємства. По-друге, системам 
фінансового обліку надається чималий простір 
для інтерпретації даних, а це ускладнює процес 
прийняття управлінських рішень. По-третє, дані 
фінансового обліку становлять лише один з елементів 
оцінки ефективності діяльності підприємства. У 
сучасних умовах потрібні більш виразні перспективні 
індикатори, ніж ретроспективні фінансові показники. 
в-четвертих, нова інформаційна постіндустріальна 
економіка вимагає більш досконалого обліку й 
оцінки нематеріальних активів, інтелектуальної 
власності та бізнес-концепцій, оскільки зараз сааме 
вони є головними умовами забезпечення стійких 
конкурентних переваг підприємства на ринку. По-
п’яте, діяльність підприємства вже виходить за межі 
внутрішнього середовища. виникають інтегровані 
об’єднання підприємств, які передбачають допущення 
контрагентів до власних процесів, що потребує 
додаткового навантаження на інформаційну систему 

обліку й, отже, іншої її організації [2].
Теоретичне обґрунтування особливостей 

управління розвитком підприємства дозволяє з 
практичної точки зору об'єднати процеси підтримки 
стабільності функціонування підприємства як відкритої 
соціально-економічної системи та забезпечити його 
стале економічне зростання. в основу системи 
управління процесами розвитку запропоновано 
покласти концепцію проведення трансформаційних 
переходів між зонами стійкого функціонування, що 
передбачає наявність безлічі повторювальних циклів 
та вимагає формування нової системи обліково-
аналітичного забезпечення, спроможної надавати 
відповідну інформацію на якісно новому рівні [2,3].

запропонований підхід до організації облікового 
процесу змінює філософію функціонування облікових 
підсистем в системі управління підприємством, 
орієнтуючи її на стратегічні потреби підприємства. 
його впровадження дозволяє підвищити швидкість 
обміну як релевантною обліковою інформацією, так і 
досвідом та знаннями, скоротити час на пошук знань 
й інформації, налагодити взаємодії між відділами 
підприємства. Паралельно вирішується низка проблем 
– таких, як вимір ефективності організації управління 
знаннями, регламентація процедур збирання знань, 
формалізація інноваційних процесів що відбуваються 
в обліковій підсистемі підприємства. одночасно 
пропонується розглядати облікову інформацію як 
інтеграційний фактор, що вибудовує взаємозв’язки 
підприємства вздовж усіх ланцюгів створення вартості, 
в яких воно приймає участь.

Нажаль, на сьогодні вітчизняні підприємства 
не можуть досягти рівня зарубіжних підприємств 
за критеріями управління і облікової культури 
перестрибнувши відразу через кілька ступенів 
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розвитку. Проте, вже зараз, досліджуючи досвід цих 
підприємств, і аналізуючи їх сучасні досягнення в галузі 
обліку і управління можна значно прискорити процес 
удосконалення власного управлінського апарату.

Динаміка розвитку підприємницької діяльності в 
Україні, поява гострої конкуренції на внутрішньому 
ринку як з вітчизняними так і з зарубіжними учасниками, 
сьогодні дуже гостро ставить питання про стратегічне 
управління підприємством. У даному контексті, облік 
з метою прийняття управлінських стратегічних рішень 
є пріоритетним напрямком розвитку вітчизняної 
облікової науки.
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активи є саме тими економічними ресурсами, без 
яких просто неможливе функціонування чи навіть 
існування підприємства. оскільки в організації обліку 
основних засобів існує ряд недоліків, дослідження 
з даної теми є актуальними і необхідними для 
теоретичного й практичного застосування.

Проблеми обліку необоротних активів в умовах 
реформування економіки набувають особливої 
актуальності у зв’язку з потребою отримати інвесторами 
та іншими зацікавленими користувачами точної і 
достовірної інформації про стан та ефективність 
використання основних засобів. Система їх обліку, 
яка склалася, не задовольняє вимоги ринку, умови 
функціонування значно розширюють коло операцій, що 
проводяться з основними засобами: купівля - продаж, 
нарахування амортизації, страхування, приватизація, 
реалізація інвестиційних проектів.

Досить важливим етапом удосконалення обліку 
основних засобів є гармонізація П(С)бо 7 з М(С)бо 16 
«основні засоби», зокрема у частині:

а) П(С)бо 7 потрібно визначити необхідність 
проводити переоцінку основних засобів лише в тому 
разі, якщо їх справедливу вартість можна достовірно 
визначити;

б) варто запровадити способи можливого 
визначення справедливої вартості об’єкта основних 
засобів, яка повинна бути документально засвідчена;

 в) при операціях обміну варто оцінювати об’єкт 
основних засобів за справедливою вартістю, а не 
виходити з їх поділу на подібні чи неподібні  об’єкти, 
що є досить абстрактним положенням;

г) у П(С)бо 7 доцільно дати посилання на 
П(С)бо 28 «зменшення корисності активів» щодо 
встановлення порядку зменшення корисності активів.

з метою покращення бухгалтерського обліку 
основних засобів зазначається доцільним ввести до 
Плану рахунків окремий рахунок для відображення 

витрат на ремонт основних засобів із субрахунками 
поточного та капітального ремонтів. Цей рахунок 
повинен бути активним і калькуляційним. 

Наступна проблема, яка розглянута багатьма 
науковцями, є недосконалість первинної документації 
з обліку основних засобів. Так, діючі форми 
первинної документації з обліку основних засобів 
та інвентаризаційні описи дублюють один одного. 
Майже зовсім не відрізняються за змістом інвентарні 
картки форм оз -6, оз – 7, оз – 8.  водночас у 
наявних формах обліку не передбачено відображення 
устаткування, придбаного підприємством для 
резерву, до запровадження в експлуатацію, що на 
практиці створює певні труднощі при розрахунку 
амортизаційних відрахувань. Не знайшла відображення 
у формах обліку й інформація про зміни первинної 
вартості інвентарного об’єкта після переоцінки та 
індексації. Порівняння інвентарних карток форм оз 
– 6, оз – 7, оз -8 із формою оз - 1 «акт приймання 
- передачі основних засобів» засвідчує. що в них 
відсутня лише інформація про висновок приймальної 
комісії й підписи її членів .

Проте сам факт складання акта і відкриття 
інвентарних карток свідчить про позитивний висновок 
комісії, адже при невідповідності технічним умовам 
об’єкт прийманню не підлягає, відповідно, інвентарна 
картка не виписується. Таким чипом, доповнивши 
інвентарну картку підписами членів комісії, можна 
скоротити форму оз – 1. а якщо ввести в неї ще й 
підписи здавача та одержувача, то при внутрішньому 
переміщенні об’єктів можна скоротити форму 
оз - 2. Доповнення інвентарної картки підписами 
комісії з упровадження основних засобів після 
ремонту, реконструкції, модернізації, а також графою 
для відображення змін після таких операцій дає 
змогу скоротити форму оз - 3. Можна також не 
використовувати форму оз – 4, якщо доповнити її 
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підписами ліквідаційної комісії й відобразити окремим 
рядком результати ліквідації об’єкта.

здійснивши ряд модифікацій, можна одержати 
компактну конструкцію практично універсальної 
форми типу «Інвентарна картка - акт обліку руху 
основних засобів», що сприятиме не тільки зниженню 
трудомісткості облікових роби і скороченню 
документообігу, а й посиленню контролю завдяки 
підвищенню рівня інформативності й наочності 
документів .
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в сьогоднішніх кризових умовах здійснення 
звичайної діяльності підприємства пов’язано з 
невчасними грошовими розрахунками за придбані 
товарно-матеріальні цінності від постачальників, 
виконані роботи підрядниками. Добре налагоджена 
організація обліку і контролю таких розрахунків 
пов’язана веде до недопущення виникнення нереальної 
кредиторської заборгованості.

Діюча система розрахунків з постачальниками і 
підрядчиками, заготівельними організаціями, банками, 
різними дебіторами і кредиторами ще не відповідає 
вимогам прискорення грошового обігу і зміцнення 
фінансового стану підприємства, що в свою чергу веде 
до нестабільності у постачанні основних матеріальних 
ресурсів [1].

У процесі здійснення підприємницької діяльності 
суб’єкт господарювання взаємодіє з іншими 
підприємствами, організаціями, які поставляють 
матеріальні цінності, включаючи виробничі запаси, 
обладнання, інші активи, надають послуги, виконують 
роботи, необхідні для забезпечення звичайної 
діяльності підприємства. У результаті виникає поточна 
кредиторська заборгованість перед вітчизняними та 
іноземними постачальниками та підрядниками.

Розрахунки з постачальниками та підрядниками 
проводяться в готівковій, безготівковій формі або 
зарахуванням взаємних вимог на підставі первинних 
документів (накладних, товарно-транспортних 
накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт 
(наданих послуг), податкових накладних, виписок 
банку). Для обліку розрахунків із постачальниками та 
підрядниками використовують рахунок 63 “Розрахунки 
з постачальниками та підрядниками” [ 4].

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 
11 "зобов'язання"  визначає методологічні засади 
формування в бухгалтерському обліку інформації про 
зобов'язання та її розкриття у фінансовій звітності.

Для визнання зобов'язань повинні бути дотримані 
дві умови:

- оцінка їх може бути достовірно визначена;
- існує ймовірність зменшення економічних вигод 

внаслідок їх погашення [5].
Для вдосконалення обліку розрахунків з 

постачальниками та підрядниками на підприємствах 
торгівлі, важливим  є вирішення проблем  розрахунково-
платіжної дисципліни,  шляхом встановлення 
систематичного контролю на всіх стадіях здійснення  
розрахункових операцій.

власник суб’єкта господарювання повинен 
орієнтуватися на здійснення попереднього, 
поточного та наступного контролю за дотриманням 
виконання зобов’язань. Доцільність розподілу 
внутрішньогосподарського контролю за часом 
проведення стосовно дотримання виконання 
зобов’язань базується на тому, що грамотне здійснення 
розрахункових операцій як основи дотримання 
виваженої розрахунково-платіжної дисципліни 
потребує проведення контролю з боку власника, 
управлінського персоналу та іншого уповноваженого 
на це органу. Ефективність контрольних процедур 
залежить від чіткості завдань, що поставлені перед 
суб’єктами внутрішнього контролю з врахуванням 
часового проміжку їх виконання. 

При перевірці операцій із зобов’язаннями 
контролер, насамперед, повинен ознайомитися з 
переліком суб’єктів господарювання, а також фізичних 
осіб, з якими підприємство здійснює розрахунки, 
вивчити динаміку кредиторської заборгованості 
та встановити відповідність даних, отриманих за 
розрахунками, обліковій інформації. Крім того, дуже 
важливим є встановлення реальності кредиторської 
заборгованості постачальникам, підрядникам, 
кредитним установам, працівникам, податковим та 
соціальним органам, її відповідності даним фінансової 
звітності. Це дасть змогу контролеру з’ясувати якість 
внутрішнього контролю за розрахунками з боку 
бухгалтерії, виявити випадки викривлень звітних 
даних за цим об’єктом обліку [2].

особливу увагу при організації на підприємстві 
обліку кредиторської заборгованості слід приділити 
відстеженню тієї заборгованості, по якій минув 
строк позовної давності, оскільки вона повинна бути 
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віднесена до доходу звітного періоду в першому 
наступному місяці після пройденного строку позовної 
давності [3]. 

Для забезпечення повноцінної та ефективної 
системи внутрішнього контролю розрахунків лише 
проведення внутрішнього аудиту розрахункових 
операцій є недостатнім. Система внутрішнього 
контролю має здійснювати постійний моніторинг 
фактів господарського життя та створювати такі умови, 
які б значно ускладнювали будь-які незаконні дії з 
рухом грошових коштів [1].
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Іпотечний кредит – правовідносини, які виникають 
на підставі договору про іпотечний кредит між 
кредитодавцем і боржником з приводу надання коштів 
у користування з встановленням  іпотеки.

Іпотечне кредитування для молодих сімей являє 
собою вид соціальної іпотеки, який розрахований 
на молодь. На сьогоднішній день діють державна 
програма і програми соціпотеки для молоді, які введені 
окремими банками. 

На сучасному етапі іпотечне кредитування є 
важливим чинником стимулювання економічного 
розвитку, сучасним фінансовим методом, ефективне 
використання якого забезпечить збільшення 
поступлень інвестицій в економіку країни.організація 
іпотечного кредитування займає важливе місце в 
економічній системі багатьох країн світу. Розвинуте 
іпотечне кредитування може стати каталізатором 
економічного зростання, створення нових виробництв 
та робочих місць. воно також сприяє капіталізації 
надлишків довгострокових фінансових ресурсів, 
розширює дохідну частину бюджету та дозволяє 
подолати інфляцію.

отож, потрібно оцінити ситуації на ринку 
іпотечного кредитування України, що склалася на 
сьогодні, а також визначити основні проблеми іпотеки 
та можливих шляхів їх розв’язання.

з метою проведення оцінки стану іпотечного 
кредитування потрібно:

1) проаналізувати ситуацію на ринку іпотечного 

кредитування України, за сучасних умов;
2) виявити основні проблеми, які перешкоджають 

розвитку іпотечних відносин;
3) знайти шляхи відродження та подальшого 

розвитку іпотеки в Україні, враховуючи зарубіжний 
досвід.

аналіз існуючого стану іпотечного кредитування 
дозволив сформувати ряд пропозицій, які на нашу 
думку покращать роботу на ринку іпотечних послуг .

1. Створити належну законодавчу базу.
2. Удосконалити систему страхування іпотечних 

кредитів
3. Упровадити ефективне скоринговання систем.
4. Удосконалити механізм рефінансування іпотеки.
5. Слід докласти зусиль для розвитку інститутів 

ринку іпотечного житлового кредитування.
6. Розробити ефективний механізм залучення 

довгострокових ресурсів пенсійної системи для цілей 
іпотечного житлового кредитування.

7. На державному рівні має знайти підтримку 
житлова кооперація.

На сьогоднішній день людям цікаво знати, чи 
вигідно звертатися до іпотечного брокера? Іпотечний 
брокер — це юридична або фізична особа, яка має 
професійні навички і добре розбирається в ситуації, 
яка склалася на ринку іпотечного кредитування. він 
допомагає клієнтам вибрати нерухомість, перевіряє 
попередньо всі документи і співпрацює зі страховими 
компаніями, продавцями і державним реєстратором. 
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Якщо позичальник не може або просто не хоче сам 
розібратися у всьому потоці цієї інформації, то такий 
фахівець завжди прийде йому на допомогу. Програми 
кредитування в різних банках відрізняються одна від 
одної. Кожне невірне рішення призводить до істотних 
втрат часу і коштів, які рідко бувають зайвими. Слід 
враховувати, що іпотечний брокер може мати досить 
істотні знижки від банків для своїх клієнтів, а це 
дозволить одержати кредит на спеціальних умовах.

висновки. Як ми бачимо, на даному етапі одним 
із головних завдань розвитку іпотечного ринку 
залишається створення законодавчої бази, яка б 
відповідала прогресивним міжнародним стандартам 
і враховувала позитивний досвід запровадження 

відповідного законодавства в інших країнах.визначення 
механізму рефінансування іпотечних кредитів на основі 
вивчення моделі розвитку іпотечного ринку в країні, 
повернення довіри до банківської системи в цілому.
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У процесі виробничої діяльності підприємство 
проводить безліч фінансово-господарських операцій і 
постійно несе витрати, пов’язані з їх проведенням. одні 
групи витрат безпосередньо пов’язані зі здійсненням 
конкретної операції (із конкретним об’єктом витрат), 
інші — мають загальний характер і необхідні для 
забезпечення функціонування підприємства в цілому. 
Усі витрати - і матеріальні, і трудові, і фінансові 
— підприємство здійснює для забезпечення своєї 
виробничої діяльності.

Як свідчать літературні джерела, основною 
проблемою формування витрат є проблема повноти і 
своєчасності відображення їх в системі обліку. в наш 
час більшість вітчизняних підприємств відображають 
їх неповністю, проте більш точно ніж доходи, адже 
витрати складніше приховати, тому що їх легше 
проконтролювати. Найбільший відсоток витрат, що 
залишається поза обліком, відноситься до витрат на 
оплату праці.

Також важливою проблемою є забезпечення 
оперативності і достатньої аналітичності вихідної 
інформації про витрати підприємства. У разі 
недотримання цих вимог інформація про витрати 
може на деякий час загальмувати процес первинної 
обробки інформації, що призведе до помилкової оцінки 
здійснюваних підприємством господарських процесів, 
знизити або завищити деякі витрати тощо.

Третьою проблемою обліку витрат підприємства 
є проблема створення єдиної інформаційної 
загальнодержавної бази норм і нормативів для обліку 
та контролю за витратами підприємства. Створення 
такої бази сприятиме наведенню порядку і дисципліни 
в підприємстві. Тому законодавчій та виконавчій владі 
цьому питанню слід приділяти більше уваги з метою 
скорочення сум невиробничих витрат підприємства 
тощо.

Розглянемо сутність категорії «витрати» з точки 
зору різних нормативних документів та літературних 
джерел.

Національні стандарти бухгалтерського обліку 
НП(С)бо 1 «загальні вимоги до фінансової звітності» 
та П(С)бо 16 «витрати»  визначають витрати як 
зменшення економічних вигод у вигляді вибуття 
активів або збільшення зобов’язань, які призводять 
до зменшення власного капіталу (за винятком 
зменшення власного капіталу за рахунок його 
вилучення або розподілу власниками) [4,5]. в даному 
визначенні сутність витрат виражається не через 
їх економічну природу,а через наслідки операцій з 
активами та капіталом для фінансово – майнового 
стану підприємства. Ряд економістів, зокрема, С.М. 
Капелюш, л.П. Петров, а.М. Фрідман, та інші головну 
увагу приділяли витратам обігу під якими розумілись 
суспільно – необхідні витрати живої праці. Таке 
тлумачення витрат було зумовлено тим, що витрати 
розглядалися у зіставленні з витратами виробництва з 
одного боку, та витратами споживання з іншого,а також 
з домінуванням економічної теорії К. Маркса щодо 
економічної природи витрат.

У своїх працях Ф.Ф. бутинець, л.М. Янчева, 
Т.П. остапчук, С.І. Якименко при розгляді витрат 
визначають їх як загальноекономічну категорію, що 
характеризує використання різних речовин і сил 
природи в процесі господарювання [1].

відрізняють поняття витрат в бухгалтерському 
розумінні від витрат в економічному тлумаченні. 
Так, під економічними витратами розуміють «затрати 
втрачених можливостей», тобто суму грошей, яку 
можна отримати при найбільш вигідному зі всіх 
можливих альтернативних варіантів використання 
ресурсів.

Таким чином, економічні витрати будь-якого 
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ресурсу, обраного для виробництва продукції, 
дорівнюють його вартості при найкращому із всіх 
можливих варіантів використання. з бухгалтерської 
точки зору витрати – це тільки конкретні витрати 
ресурсів. Дане тлумачення базується на ресурсному 
розумінні природи господарства, не беручи до уваги 
ніякі інші аспекти.

К. Друрі визначає термін «витрати» як засоби, що 
витрачено на одержання прибутку. Дане тлумачення 
є одностороннім, адже здійснюється ототожнення 
витрат з використанням фінансових ресурсів [3]. Д.К. 
Шим , Д.г. Сігел трактують витрати як показник у 
грошовому виразі кількості ресурсів, використаних для 
досягнення визначеної мети. Це тлумачення виражає 
сутність витрат лише через натурально – речовий 
склад, не беручи до уваги сутнісний, часовий аспекти 
даної проблеми.

отже, розглянувши економічний зміст поняття 
«витрати» , що подаються у нормативних джерелах 
та в спеціальній літературі, ми бачимо, що різні 
автори трактуючи це поняття, не розкривають всіх 
його аспектів, не враховують всіх особливостей 

функціонування підприємства як самостійного суб’єкта 
господарювання.
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важливим елементом механізму визначення 
індивідуальної заробітної плати є форми й системи 
оплати праці. останні виступають, з одного боку, 
з’єднувальною ланкою чиж нормуванням праці і 
тарифною системою, а з другого - засобом досягнення 
певних якісних показників. обираючи певну форму 
заробітної плати і конкретну систему формування 
заробітку, підприємець або менеджер управляє 
інтенсивністю і якістю праці конкретного працівника 
або групи працівників, об’єднаних одним виробничим 
процесом і спільністю умов праці.

Перебудова економіки в напрямку всілякого 
розвитку ринкових відносин як неодмінну умову 
повинна супроводжуватися посиленням соціальної 
підтримки працівників. Стосовно до заробітної плати 
вона повинна складатися насамперед у тім, щоб рівень 
оплати забезпечував нормальне відтворення робочої 
сили відповідної кваліфікації, а зростання прибутку 
здійснювався не за рахунок надмірної інтенсивності 
праці працівника, а за рахунок раціональної організації 
виробничого процесу і підвищення технічного рівня 
виробництв, полегшення процесів праці [2].

На наш погляд, найбільш раціональною є схема 
організації оплати праці, відповідно до якої оцінка 
робіт здійснюється за допомогою бальних коефіцієнтів, 
диференційованих по кожному виду робіт. Сутність 
методу полягає у виборі певної кількості факторів, 
що впливають на кваліфікацію та їх диференціацію 

в залежності від індивідуальних показників 
виробничої діяльності працівника. Тарифікацію 
керівних працівників та фахівців найбільш ефективно 
проводити за допомогою простої або складної оцінки. 
в основному вони відрізняються кількістю балів, 
найменуванням факторів та ступенем їх диференціації. 
за умови простої бальної оцінки всі фактори мають 
рівне значення. Причому, кожний з них містить 
однакову кількість розрядів.

Працівнику, виконуючому роботу, яка оцінена 
найменшою кількістю балів, встановлюється 
найнижчий оклад. його рівень доцільно встановити 
на основі діалогу між керівництвом промислового 
підприємства та зацікавленими працівниками з 
врахуванням рівня оплати праці на місцевому ринку 
[3].

При впровадженні робіт може виникнути ситуація, 
коли у частини працівників намічається тенденція до 
зниження рівня оплати праці. звичайно на практиці 
їх заробіток залишають незмінним при виконанні 
обов’язкової умови. Суть полягає в тому, що подальше 
підвищення їх заробітку буде значно менше, ніж у 
решти працівників до тих пір, поки рівень їх трудової 
діяльності не дозволить набрати необхідної кількості 
балів, яка передбачена системою, що впроваджується.

в умовах державного регулювання оплати 
праці практичне підвищення рівня заробітної плати 
можливе за рахунок обмеження матеріальних інтересів 
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значної частини працівників. У зв’язку з цим з метою 
запобігання небажаним соціальним наслідкам та 
зберігання нормальної психологічної обстановки 
необхідно впровадження його здійснювати одночасно з 
накопиченням необхідних фінансових коштів.

вказаним вимогам задовольняє така система 
оплати праці, при якій розмір основної заробітної плати 
залежить від віку, стажу роботи за фахом, присвоєного 
розряду та результативності праці. Причому, перші 
два показники характеризують екстенсивні, а решта 
— інтенсивні фактори, що впливають на виробничу 
діяльність працівника.

Якщо керівництво підприємства вважає, що 
необхідно враховувати рівень освіти за фахом, то такі 
ставки диференціюються відповідно до ступеня освіти. 
У зв’язку з цим збільшення тарифної ставки за стаж 
роботи відбувається рівномірно.

У сучасних умовах, які характеризуються 
можливістю корінної зміни організації оплати праці, 
доцільно розмір трудової тарифної ставки ставити в 
залежність від реальної кваліфікації та результативності 
праці працівника.

Розмір тарифної ставки працівника пропорційно 
зростає по мірі присвоєння чергового розряду, що 
обумовлено термінами освоєння професійних навиків 
та найбільш вагомими елементами, що визначають 
рівень оптимальності функціонування працівників: 
порівняльним обсягом і якістю виконуваної роботи 
(продукції), а також виробничою діяльністю 
працівника.

 У перспективі розвиток розглянутих систем 
оплати праці дозволить збільшити обсяг реалізованої 
промислової продукції, розширити зону її експорту і 
стимулювати розвиток промисловості.

Платіжна практика між суб’єктами господарської 
діяльності показує, що розрахунки за реалізовану 
продукцію можуть здійснюватися рядом засобів, вибір 
яких обумовлений впливом різних факторів, таких як 
тривалість виробничого циклу виготовлення продукції, 
вид оплати, фінансовий стан.

На рівні підприємства забезпечення виконання 
обов’язків наймачів перед найманими робітниками, 
з одного боку, та реалізація їхніх матеріальних 
інтересів, з іншого, може здійснюватися на основі 
окремого формування фонду заробітної плати та фонду 
оплати праці. Формування фонду заробітної плати є 
обов’язковим для всіх підприємств, що використовують 
найману працю, незалежно від форм власності, 
витрати по який відносяться до витрат виробництва, 
та враховує виконаний обсяг робіт. Формування фонду 
оплати праці включає кошти, які спрямовуються на 
стимулювання і заохочення. він утворюються тільки 
в тому випадку, якщо передбачаються виплати з 
прибутку, та утворюється при наявності необхідного 
обсягу реалізації продукції або прибутку.
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аудиторська перевірка передбачає процес 
збору доказів, з метою формування незалежного 
аудиторського висновку. Найбільш актуальною 
сферою застосування вибіркового дослідження є аудит 
фінансової звітності. На основі такого дослідження, 
розглянувши окремі статті фінансової звітності, можна 
зробити висновок про всю генеральну сукупність. 
застосування вибіркової перевірки має місце при аудиті 
підприємств, які мають велику кількість господарських 
операцій, оскільки проведення суцільної перевірки в 
даному випадку є економічно недоцільним.

єдиним нормативним документом в Україні, 
що регламентує питання, пов'язані з використанням 
вибіркових методів в аудиторських процедурах, є 
МСа 530 "аудиторська вибірка", згідно якого під 
аудиторської вибіркою розуміється вибіркова перевірка, 

що містить у собі застосування аудиторських процедур 
менш, чим до всіх елементів однієї статті звітності 
або групи однотипових операцій. вибірковий метод 
є добре розробленою і багаторазово випробуваною в 
різних галузях конструкцією теорії ймовірностей. але 
як визнавали класики аудиту (Р. Мауц, Х. Шараф), поки 
що аудит не знайшов щляхів поліпшення використання 
теорії ймовірностей через статистичні застосування 
до тієї міри, яку мають інші галузі. згідно з МСа 530 
основними вибірковими методами є: випадковий відбір, 
систематичний відбір, відбір монетарних елементів, 
відбір наздогад. [1]

в аудиті застосовують два типи вибірок: оцінку 
ступеня поширеності подій і оцінку деяких вартісних 
величин. Приклад вибірки першого типу – це 
дослідження правильності оформлення документів 



144

Секція 2. Облік і аудит: проблеми теорії, методології і організації
певного виду, коли замість усієї сукупності таких 
документів розглядають лише частину з них. Тут 
реалізується відома в теорії ймовірності схема оцінки 
ймовірності визначеної події – неправильності 
оформлення документів – за її частотою в деякій вибірці 
з генеральної сукупності всіх документів такого виду.

Приклад вибірки другого типу – це оцінка 
помилки виміру вартості всіх основних засобів по 
окремих позиціях з повної їхньої сукупності. У разі 
вибірки другого типу зведення до типових схем теорії 
ймовірності набагато складніше, оскільки фактично 
доводиться конструювати нову генеральну сукупність, 
де одиниця вибірки в статистичному сенсі – це грошова 
одиниця, однак фізично – це елемент, який містить 
обрану грошову одиницю. в результаті у вибірці за 
грошовою одиницею грошові одиниці мають однакову 
ймовірність відбору.

застосування вибіркового дослідження в аудиті 
зумовлено певними причинами:

- значною трудомісткістю аудиту, особливо в 
разі виконання локальних завдань аудиту звітності 
підприємств корпоративного сектора;

- певною обмеженістю аудитора в часі, тобто аудит 
повинен бути завершений в обумовлені в договорі 
строки;

- через труднощі визначення собівартості робіт з 
аудиту.

використання вибіркових досліджень дає змогу 
аудиторам зробити висновки за дослідженням лише 
частини операцій та подій, здійснених підприємством-
клієнтом. [3]

основними перевагами використання вибіркових 
досліджень в аудиті є:

- економія часових, трудових та матеріальних 
ресурсів;

- можливість розширення програми аудиту та більш 
детального вивчення окремих об’єктів;

- використання вибіркового дослідження дозволяє 

аудитору вирішувати завдання з більш вагомим 
науковим обґрунтуванням;

- оперативність надання результативної інформації;
- використання в умовах, що виключають 

можливість суцільного дослідження;
- можливість вибіркового контролю результатів, 

отриманих під час суцільних досліджень.
застосування вибіркової перевірки дає змогу 

аудитору значно зменшити обсяг роботи і підвищити 
конкурентоспроможність аудиторської фірми. Крім 
того аудитор має бути впевнений, що його висновки, 
зроблені за результатами вибіркового обстеження, 
відповідають реальному фінансовому становищу 
економічного суб’єкта, який перевіряється. [2]

Узагальнюючи вище викладене слід зауважити, що 
вибіркова перевірка використовується аудитором для 
скорочення витрат часу та матеріальних ресурсів на 
проведення аудиторського дослідження. особливість 
вибіркової перевірки зумовлена тим, що проведення 
суцільної перевірки на великих підприємствах є фізично 
неможливою. вибіркова перевірка сприяє одержанню 
достовірних аудиторських доказів та необхідного 
обсягу інформації в мінімальному часовому періоді та 
фінансових витратах.
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У зв’язку з активізацією євроінтеграційних процесів 
в Україні, розвитком міжнародного співробітництва 
відбувається реформування системи бухгалтерського 
обліку та впровадження методології складання 
інтегрованої звітності згідно з МСФз для забезпечення 
відкритості, прозорості та зіставлення показників 
фінансової звітності суб’єктів господарювання. 
Питанням організації та методики складання 
інтегрованої звітності підприємств присвячено багато 
праць українських вчених-економістів, зокрема К. 

безверхого, о. гриценка, Т. Давидюка, о. зоріна, Р. 
Костирко, Н. лоханова, І. Макаренка, М. Проданчука, 
Т. Сльозко та ін. віддаючи належне науковим 
напрацюванням вчених, варто зауважити, що сьогодні 
питання удосконалення організації та методики 
складання інтегрованої звітності підприємств ще не 
знайшли свого повного вирішення та залишаються 
дискусійними.

Інтегрована звітність – це поєднання елементів як 
фінансової так і нефінансової звітності підприємств. 
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відповідального бізнесу, який надає інформацію 
про вплив компанії на суспільство, економіку та 
навколишнє середовище, описуючи діяльність компанії 
у відповідному суспільному контексті.

зазвичай фінансова та нефінансова звітність 
оприлюднюються окремо, виконують різні функції 
та мають окремі цілі та завдання. Фінансова звітність 
має чітко визначену мету та перелік користувачів. 
Нефінансова звітність має на меті інформування 
ширшого кола зацікавлених сторін: працівників, 
громадських організацій, органів влади, експертів 
тощо [2]. 

головна особливість інтегрованої звітності полягає 
в тому, що вона фіксується на факторах виробництва, 
які компанія споживає та створює, – фінансових, 
виробничих, людських, інтелектуальних, природних та 
соціальних. 

Для реалізації підходу до формування інтегрованої 
звітності підприємства необхідно розробити послідовні 
кроки впровадження методики і організації формування 
такої звітності. Під кроками впровадження інтегрованої 
звітності підприємства мається на увазі ряд заходів, які 
сприятимуть забезпеченню функціонування системи 
підготовки інтегрованої звітності на підприємстві.

вченими визначено наступні етапи формування 
інтегрованої звітності: 

1) удосконалення облікової політики, визначення 
періодичності формування інтегрованої  звітності; 
розробка процесу встановлення суттєвості; визначення 
формату та змісту такої звітності; розробка контрольних 
заходів, що підтверджують інтегровану звітність;

2) визначення процесу збору інформації та 
відповідальних за неї осіб; визначення часових рамок 
інтегрованої звітності; визначення меж звітності; 
складання графіка надання інформації та формування 
інтегрованої звітності. 

На думку вчених-економістів, в першу чергу, 
необхідно створити підрозділ (або призначити окремого 
працівника підприємства), в зону відповідальності 
якого входитиме формування інтегрованої звітності 
підприємства. 

У процесі впровадження в практику інтегрованої 
звітності ключовим елементом є створення зрозумілої та 
чіткої процедури формування такої звітності. Процедура 
формування звітності повинна регламентувати процес 
її складання від моменту створення робочої групи до 
затвердження інтегрованої звітності. На кожному етапі 
процедури формування звітності мають бути визначені 
такі елементи: необхідні дані; відповідальні особи; 
строки виконання.

Інтегрована звітність має містити відповіді на 
такі питання: 1) короткий огляд інформації про 
підприємство та оточуюче навколишнє середовище; 
2) управління, керівництво; 3) можливості та ризики; 
4) стратегія та розподіл ресурсів; 5) бізнес-модель; 6) 
діяльність; 7) перспективи на майбутнє.

зміст елементів інтегрованої звітності, які будуть 
відповідати на ці питання, має формуватися на 
підставі наступних принципів: а) стратегічний фокус; 
б) зв’язаність інформації; в) орієнтація на майбутнє; 

г) реактивність і орієнтація на зацікавлених осіб; ґ) 
істотність і лаконічність; д) надійність і узгодженість; 
е) повнота і порівнянність [1].

Таким чином, щорічні звіти, сформовані на 
принципах складання інтегрованої звітності, 
повинні включати такі розділи: 1. Майбутні потреби 
ринку продукції підприємства. 2. Стратегічні цілі. 
3. бізнес-модель підприємства. 4. оцінка ризиків 
та невизначеності. 5. Корпоративне управління. 6. 
Фінансова інформація (фінансові показники, звітність). 
7. Інформація за сегментами. 

Також, до вказаних розділів інтегрованої звітності 
слід включити: процес визначення суттєвості, що 
прийнятий на підприємстві; органи управління, 
які відповідають за нагляд щодо інтегрованої 
звітності; межі інтегрованої звітності; характер і 
значимість істотних компромісів, що впливають на 
створення цінності протягом часу; причина, щодо 
якої підприємство вважає будь-який з капіталів 
несуттєвими, з урахуванням наявних обставин.

Узагальнюючи вищевикладене дослідження, 
можна зробити наступні висновки, що інтегрована 
звітність являє собою новий самостійний напрямок 
бухгалтерської звітності, орієнтований на задоволення 
вимог і очікувань зацікавлених сторін та суспільства 
в цілому. Підготовка такої звітності сприяє істотному 
зниженню ризиків діяльності та підвищенню 
ефективності управління стійким розвитком 
підприємства. Інтегрована звітність є складовою 
частиною відповіді організацій на вимогу часу – 
забезпечення такого розвитку, який буде задовольняти 
потреби сучасності та можливості забезпечення потреб 
майбутніх поколінь.
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Кожна держава формує свою систему оподаткування 
з урахуванням досвіду інших країн, стану економіки, 
розвитку ринкових відносин, необхідності вирішення 
конкретних економічних і соціальних завдань, власних 
національних особливостей. 

актуальність теми дослідження визначається 
тим, що податки є необхідною ланкою економічних 
відносин в суспільстві з моменту виникнення 
держави. Розвиток і зміна форм державного устрою 
завжди супроводжуються вдосконаленням системи 
податків, адже вони є платою суспільства за виконання 
державою її функцій. Нині існує необхідність 
всебічного дослідження питань, пов’язаних із аналізом 
відмінностей в системі оподаткування за загальною і 
спрощеною системою для фізичних і юридичних осіб.

Якщо прийняти усі доходи державного бюджету 
за 100%, то 83% цих доходів формуються за рахунок 
податкових надходжень. згідно Податкового кодексу 
України наша податкова система включає 23 податки і 
збори, з яких 18 загальнодержавних і 5 місцевих. Це на 
10 податків і зборів менше, ніж було раніше. основним 
завданням, яке ставить перед собою кожне підприємство 
при виборі оптимальної системи оподаткування – 
це пошук такого варіанту здійснення податкової 
діяльності підприємства в межах законодавства, який 
призводить до найменшого податкового навантаження, 
не створюючи при цьому перешкод для основної 
діяльності.

На сьогодні в Україні існує дві основні системи 
оподаткування:

–  загальна система оподаткування;
–  спрощена система оподаткування.
загальну систему оподаткування обирають усі 

юридичні та фізичні особи, які добровільно не обрали 
іншу систему оподаткування, або для яких встановлені 
обмеження щодо вибору системи оподаткування. 
Термін «спрощена система оподаткування» спочатку 
мав на увазі просту систему розрахунку податків. з 
часом цей термін втратив своє первісне значення і 
став втілювати в собі просто «якусь іншу систему 
оподаткування, відмінну від загальної системи». 

загальна система оподаткування для юридичних 
осіб значно складніша, ніж спрощена. але вона не 
обмежує види діяльності, які має право здійснювати 
юридична особа, та надає інші переваги, а саме:

• можливість застосування при будь-якому 
виді діяльності без обмеження кількості найманих 
працівників або обсягу виручки;

• пряма залежність сплачуваного податку на 

прибуток від одержаних доходів та понесених витрат 
(якщо діяльність не здійснюється, то сплачені авансові 
платежі підлягають поверненню або зараховуються в 
рахунок майбутніх платежів).

Сьогодні спрощена система оподаткування для 
юридичних осіб представлена двома групами – 
четвертою та шостою. Такі суб’єкти господарювання 
можуть займатися будь-якими видами діяльності, крім 
тих, які заборонені платникам єдиного податку згідно 
Податкового кодексу України (обмін валюти, аудит, 
фінансове посередництво).

в даний час фізичні особи-підприємці можуть 
вибрати одну з двох систем оподаткування доходів, 
отриманих від здійснення підприємницької діяльності:

•  загальну систему оподаткування – шляхом 
сплати податку з доходів підприємця (ПДФо);

•  спрощену систему оподаткування – шляхом 
сплати єдиного податку.

Традиційна загальна система оподаткування для 
фізичних осіб існує з моменту виникнення приватного 
підприємництва.

Спрощена система оподаткування для фізичних 
осіб – передбачає спрощене оподаткування, шляхом 
заміни сукупності податків і зборів на єдиний податок. 
Сьогодні єдиний податок втратив своє первісне 
призначення і вже не замінює всі податки, тому 
платники єдиного податку сплачують крім основного і 
ряд інших податків.

Підприємець може самостійно вибрати спрощену 
систему оподатковування при відповідності певним 
критеріям і зареєструватися платником єдиного податку. 
залежно від особливостей підприємницької діяльності, 
розміру виручки, кількості найманих робітників,для 
фізичних осіб-платників єдиного податку виділено 
чотири групи – 1, 2, 3, 5.

Характеризуючи еволюцію податкових систем 
розвинутих країн світу, слід зазначити, що протягом 
останніх 38 років наявною є тенденція до зростання 
частки особистого та корпоративного прибуткового 
податку. однією з причин такого становища є зростання 
доходів громадян та корпорацій, завдяки чому вони 
долучаються до вищих груп шкали оподаткування. 

враховуючи специфіку країн, що розвиваються, 
для них пропонується формування доходної частини 
бюджету із митних податків, ПДв, акцизів і податку на 
прибуток корпорацій. При цьому доцільним вважається 
існування широкої практики соціальних виплат і пільг, 
а отже, відсутня потреба у високій ставці прибуткового 
податку із заробітної плати.
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Розглянуті особливості, переваги й недоліки 

загальної та спрощеної систем оподаткування 
для юридичних та фізичних осіб-підприємців, 
безсумнівно, допомагають визначитися з вибором 
системи оподаткування під час створення суб'єкта 
господарської діяльності або прийняття рішення про її 
перегляд, але в кожному конкретному випадку залежно 
від особливостей і цілей діяльності існує маса нюансів 
і моментів, розібратися в яких може допомогти лише 
кваліфікований фахівець.
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в сучасних умовах господарювання кожне 
підприємство повинно слідкувати за витрачанням 
ресурсів та формуванням собівартості виготовленої 
продукції. обізнаність в даному аспекті, забезпечить 
раціональну організацію процесу управління 
підприємством, оцінки результатів його діяльності, 
бюджетного планування, формування рішень щодо 
ціноутворення, розширення чи скорочення видів 
діяльності.

Правильно організована система обліку витрат 
характеризується накопиченим обсягом інформації, 
який допоможе виконати поставлені перед нею 
завданнями, а саме :

-  вивчення особливостей виробництва і 
діяльності підприємства для обґрунтування об’єкта 
обліку витрат ;

-  встановлення оптимальної класифікації 
витрат виробництва для потреб організації обліку 
виробництва;

-  вибір найоптимальнішого методу обліку 
витрат;

-  порівняння фактичних витрат з нормативними 
з метою подальшого аналізу відхилень;

-  обґрунтування об’єкта калькуляції, одиниць 
калькуляції та методичних прийомів калькуляції 
собівартості;

-  встановлення відповідних періодів калькуляції 
собівартості, розробка документів бухгалтерського 
оформлення розрахунків;

об’єктом витрат є предмет або сегмент діяльності, 
що потребує окремого

вимірювання пов’язаних з ним витрат. згідно П(С)
бо 16, об’єкт витрат - це продукція, роботи, послуги 
або вид діяльності підприємства, що потребують 

визначення пов’язаних з їх виробництвом витрат [2].
Для підвищення інформативності обліку і контролю 

витрат необхідно вирішити наступні проблеми :
-  велика кількість підприємств в сільському 

господарстві, для зменшення роботи не проводять 
детального розмежування витрат на аналогічну 
продукцію, що в свою чергу не дає змогу зрозуміти 
ефективність певного сорту росин, або породи тварин;

-  недостатня автоматизація обліку процесу 
виробництва та формування собівартості виготовленої 
продукції, що тягне за собою низку проблем при підбиті 
підсумків і визначенні собівартості конкретного виду 
продукції;

-  відсутність відповідальних осіб, які б 
займалися контролем за дотриманням норм і правил в 
процесі виробництва;

-  не відповідність робочої документації 
поставленим вимогам до обліку, звідси і недостатня 
інформативність.

Дані проблеми є характерні для підприємств 
України. з метою покращення інформативності обліку 
і контролю виробничої собівартості пропонуємо 
наступне:

1.  введення аналітичних рахунків, які б 
відповідали вимогам підприємства та більш детальніше 
характеризували конкретні види продукції. значна 
кількість відкритих аналітичних рахунків зумовлює 
певний порядок і послідовність виконання облікової 
роботи відповідно до чинних вимог планування, обліку 
і калькулювання собівартості продукції та допомагає 
більш точно проводити групування витрат;

2.  автоматизація обліку витрат на продукцію, 
що значно підвищить якість роботи, а також скоротить 
кількість витрат часу на обробку інформації.
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автоматизоване оброблення даних з обліку 

витрат на виробництво, як правило, виконується 
після автоматизації інших ділянок обліку, і передбачає 
групування витрат за аналітичними й синтетичними 
рахунками, що забезпечується формуванням 
відповідних регістрів або виконанням розрахунків 
по окремих елементах витрат: відомостей розподілу 
нарахованої заробітної плати та витрат матеріалів 
за шифрами аналітичного обліку й синтетичними 
рахунками; розрахунків сум на соціальне страхування, 
резервів відпускних тощо.

3.  введення на підприємства відповідальних 
осіб, які б контролювали процес виробництва. Це 
дасть змогу краще контролювати обсяг понесених 
витрат підприємства на виготовлення продукції, а 
також контролювати роботу бухгалтерії, що дасть 
змогу попереджати шахрайство та помилки зроблені 
внаслідок недбалості працівників.

4.  Створення документів, які б відповідали 
вимогам конкретного виробництва, та в повному обсязі 

могли забезпечувати облік необхідною інформацією.
Дані шляхи дають можливість підприємству 

використати приховані резерви інформації, які 
забезпечать формування повної обізнаності про 
витрати на підприємстві. а це, в свою чергу, 
забезпечить абсолютну об’єктивність для прийняття 
відповідальних управлінських рішень, від яких в наш 
час може залежати доля підприємства.
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Інвестиція — це спосіб розміщення фінансових 
ресурсів та інших економічних активів продуктивним 
шляхом, який забезпечує збереження або примноження 
вартості активів і додатковий чистий дохід. 
Міжнародні, або іноземні інвестиції, — це спосіб 
розміщення капіталу однієї країни в іншій країні. 
Капітал є одним з факторів виробництва — ресурсом, 
який необхідно затратити, щоб зробити товар, і являє 
собою весь накопичений запас засобів у продуктивній, 
грошовій і товарній формах, необхідних для створення 
матеріальних благ.

Міжнародний поділ капіталу виражається не тільки 
в різній забезпеченості країн накопиченими запасами 
матеріальних засобів, необхідних для виробництва 
товарів, але й у розходженнях історичних традицій 
і досвіду виробництва, рівнів розвитку товарного 
виробництва і ринкових механізмів, а також просто 
грошових і інших фінансових ресурсів. Наявність 
достатніх заощаджень є найважливішою передумовою 
для інвестицій і розширення виробництва. з відси 
експорт капіталу – це вилучення частини капіталу з 
обігу даної країни, переміщення його в грошовій чи 
товарній формі у виробничий процес та обіг іншої 
країни. 

Причини такого експорту капіталу є  намагання 
максимізувати свій прибуток, перенагромадження 
капіталу в окремих країнах, неспівпадання S i D 
в окремих країнах, економія виробничих витрат, 
мінімізація транспортних витрат, можливість 
монополізації внутрішнього ринку. 

Міжнародний рух капіталу, посідаючи провідне 

місце в міжнародних економічних відносинах, 
справляє величезний вплив на світову економіку: 
сприяє зростанню світової економіки, приплив 
закордонних інвестицій для країн-реципієнтів 
допомагає вирішити проблему нестачі виробничого 
капіталу, збільшує інвестиційну спроможність, 
прискорює темпи економічного зростання; поглиблює 
міжнародний поділ праці та міжнародну співпрацю, 
взаємне проникнення капіталу між країнами зміцнює 
економічні зв'язки та співпрацю між ними, сприяє 
поглибленню міжнародних спеціалізації та кооперації 
виробництва; збільшує обсяги взаємного товарообміну 
між країнами, в тому числі проміжними продуктами, 
між філіями міжнародних корпорацій, стимулюючи 
розвиток світової торгівлі.

виділяють наступні наслідки для країн, що 
експортують капітал: вивезення капіталу за кордон 
без адекватного залучення іноземних інвестицій 
призводить до уповільнення економічного розвитку 
країн-експортерів,  негативно впливає на рівень 
зайнятості та платіжний баланс країни. 

Наслідки для країн, що імпортують: регульований 
імпорт капіталу сприяє економічному зростанню, 
створює нові робочі місця, іноземний капітал 
приносить нові технології, ефективний менеджмент 
сприяє пошвидшенню науково-технічного прогрессу 
та поліпшенню платіжного балансу.

Як негативні наслідки можна віділити: приплив 
іноземного капіталу, що витісняє місцевий з 
прибуткових галузей; безконтрольний імпорт капіталу 
може супроводжуватися забрудненням довкілля; цей 
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капітал часто пов'язаний із проштовхуванням на ринок 
реципієнта товарів, що вже пройшли свій життєвий 
цикл; зростання заборгованості країни.

враховуючи перелічені наслідки  державна 
політика повинна шукати компроміси, виділяючи 
пріоритетні фактори в цьому складному процесі.
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Мале підприємництво є найбільш розповсюдженою 
організаційною формою підприємництва, що 
дозволяє позитивно вирішувати ряд економічних 
та соціальних проблем. Проте, в Україні розвиток 
малого підприємництва стримується різними 
факторами. в першу чергу це зумовлено існуванням 
суперечливої нормативно-правової бази, відсутністю 
фінансово-технічної підтримки, обтяжливою 
системою оподаткування тощо. в таких умовах 
зростає роль інформації, яка накопичується в системі 
бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання. але 
і ведення обліку малими підприємствами країни є не 
зовсім прозорим та зрозумілим, особливо в умовах 
застосування міжнародних стандартів обліку та 
звітності. Тому, виникає необхідність у проведенні 
комплексного та глибокого дослідження проблемних 
аспектів ведення обліку малими підприємствами та 
застосування ними вимог міжнародних стандартів. 

Проблеми ведення обліку на малих підприємствах 
досліджувалися низкою науковців, серед яких варто 
виділити г.М. Мадригу [4], Т.а. гоголь [2] та ін. 
Питання застосування міжнародних стандартів 
малими підприємствами стали предметом дослідження 
о. Харламової [10], С.Ф. голова [3], К.в. безверхого 
[1], І.І. Мельничук [5] та ін. однак, постійна зміна 
законодавчої бази вимагає подальших досліджень у 
сфері ведення обліку та складання звітності малими 
підприємствами.

Для суб’єктів малого підприємництва, які 
відповідають вимогам П(С)бо 25 [8],  Міністерством 
фінансів України розроблено Методичні рекомендації, 
що дозволяють вести спрощений бухгалтерський облік 
та подавати спрощену фінансову звітність. зокрема: 

 методичні рекомендації щодо застосування 
регістрів бухгалтерського обліку малими 
підприємствами від 25.06.03 р. № 422 [6] застосовують 
юридичні особи, що зареєстровані платниками ПДв 
та відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 

статті 154 ПКУ, а також платники єдиного податку 
4 та 6 груп за ставкою 3 та 5 % відповідно. Такі малі 
підприємства мають право на спрощений облік доходів 
і витрат із застосуванням спрощеного плану рахунків, 
ведення обліку в облікових регістрах форми 1–м – 
5-м та складання фінансового звіту суб’єктів малого 
підприємництва; 

 методичні рекомендації із застосування 
регістрів бухгалтерського обліку малими 
підприємствами від 15.06.11 р. № 720 [7] застосовують 
юридичні особи, які не зареєстровані платниками 
ПДв та відповідають критеріям, визначеним пунктом 
154.6 статті 154 Податкового кодексу України, а також 
платники єдиного податку 4 та 6 груп за ставкою 5 та 
7 % відповідно. Такі малі підприємства мають право 
на спрощений облік доходів і витрат без застосування 
подвійного запису, ведення обліку в облікових 
регістрах журналах 1–мс – 4–мс і відомостях 1.1–4.1 
та складання спрощеного фінансового звіту суб’єктів 
малого підприємництва.

Проте, використання наявних розроблених 
спрощених облікових регістрів не є можливим в 
умовах внесення змін до спрощеного плану рахунків 
та відсутності комп’ютерних бухгалтерських програм, 
які б дозволили автоматично їх формувати. зазначене 
актуалізує необхідність внесення змін до форм 
спрощених облікових регістрів та перегляду самого 
порядку ведення  обліку суб’єктами малого бізнесу. 
останнє є доречним за умов застосування норм 
міжнародних стандартів, які забезпечують можливість 
складання більш якісної та прозорої звітності. однак, 
вітчизняні СМП, які самостійно вирішили вести облік 
за міжнародними стандартами, зобов’язані складати 
звітність відповідно до норм НП(С)бо 1 «загальні 
вимоги до фінансової звітності» [9].  

Така невідповідність в нормативно-правовому 
полі стримує розвиток малого бізнесу в Україні. 
Тому, першочерговими завданнями є врегулювання 
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законодавчої бази та приведення її до норм міжнародних 
стандартів. Такий підхід забезпечить значні переваги 
для малого бізнесу країни. 

Список використаних джерел
1. безверхий К. в. застосування МСФз для малих 

і середніх підприємств: реалії сьогодення та вимоги 
часу [Текст]  / К. в. безверхий // бухгалтерський облік і 
аудит. – 2013. – № 5. – С. 8-12.

2. гоголь Т. а. аналіз нормативно-правової 
бази з регулювання бухгалтерського обліку суб’єктів 
малого бізнесу [Електронний ресурс] / Т. а. гоголь, Н. 
І. Ніпорко // Економічні науки. Cер. : облік і фінанси. – 
2012. –  вип. 9(1). – С. 208-216. – Режим доступу: http://
nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2012_9(1)__31.pdf

3. голов С.Ф. МСФз у форматі Мінфін [Текст] / 
С. Ф. голов // бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 
4. – С. 3-8.

4. Мадрига г. М. Поняття, місце і роль малих 
підприємств в економіці: економічні та соціальні 
аспекти [Електронний ресурс] / г. М. Мадрига // вісник 
Національного університету «львівська політехніка». 
Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи 
становлення і проблеми розвитку. – 2013. – № 767. – 
С. 154-163. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/
VNULPM_2013_767_24.pdf

5. Мельничук І.І. особливості застосування 
міжнародних стандартів обліку та звітності в малому 
бізнесі // І.І. Мельничук, о.л. Явтушкевич / збірник 
тез доповідей Міжнародної науково-практичної 
конференції молодих вчених «Сучасний менеджмент : 
gроблеми та перспективи». Харків, 18 березня 2014 р. – 
С. 172-173.

6. Наказ Мiнiстерства фiнансiв України 
«Про затвердження Методичних рекомендацiй по 
застосуванню регiстрiв бухгалтерського облiку малими 
пiдприємствами» вiд 25.06.03 р. № 422 // [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_
id=196041. 

7. Наказ Мiнiстерства фiнансiв України 
«Про затвердження Методичних рекомендацій із 
застосування регістрів бухгалтерського обліку малими 
підприємствами» від 15.06.11 р. № 720 // [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.
ua/control/uk/publish/ article%3Fart_id=296068&cat_
id=285157 

8.  Наказ Мiнiстерства фiнансiв України «Про 
затвердження Положення (стандарт) бухгалтерського 
облiку 25 «Фiнансовий звiт суб’єкта малого 
підприємництва» вiд 25.02.00 р. № 39 // [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/ show/z0161-00.

9. Про затвердження Національного положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 1 «загальні вимоги 
до фінансової звітності» : Наказ Міністерства фінансів 
України від 07.02.2013 р. № 73 [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/
z0336-13.

10. Харламова о. законодавчі невідповідності 
застосування МСФз для МСП в Україні [Електронний 
ресурс] – Режим доступу:  http://konf.amsfo.com.ua/
zakonodavchi-nevidpovidnosti-zastosuvannya-msfz-dlya-
msp-v-ukra%d1%97ni/

зНаЧЕННЯ Та РолЬ УПРавлІНСЬКого облІКУ У СиСТЕМІ УПРавлІННЯ 
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Колодій М.в., 

к.е.н., ст. викладач
львівського національного аграрного університету

Поняття управлінського обліку вперше було 
офіційно  введене прийняттям закону “Про 
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”.

з переходом України до ринкових відносин 
постала необхідність введення нових вимог до 
обліково-економічного середовища господарювання 
підприємств. До цього часу бухгалтерський облік 
орієнтувався на зовнішніх користувачів інформації, 
а на сьогоднішній день і на потреби власників та 
управління підприємством. Така ситуація зумовила 
об’єктивну потребу формування управлінського обліку. 

Управлінський облік – це процес виявлення, 
реєстрації, накопичення, підготовки, інтерпретації й 
передачі інформації для формування інформаційно-
аналітичної системи відповідно до поставленої мети 
та завдань користувачів, яка об’єднує форми і методи  
нормування, контролю, бюджетування, аналізу й 
планування, спрямована на альтернативне розв’язання 

управлінських задач [1]. 
головним завданням управлінського обліку є 

ведення не тільки ретроспективного управлінського 
обліку витрат виробництва продукції, а й 
перспективного – нормування, бюджетування, 
контроль за відхиленням витрат від норм, аналіз і 
планування з метою інформаційного забезпечення 
процесу прийняття управлінських рішень [2]. 

Управлінський облік є комерційною таємницею 
і тільки з дозволу керівника підприємства або за 
рішенням органів суду чи прокуратури можливе 
ознайомлення з даними реєстрів  та внутрішньої 
звітності. 

Управлінський облік забезпечує всі стадії 
управлінського циклу інформацією: аналізу, контролю, 
планування, прогнозування. Управлінський облік 
великою мірою носить креативний характер і є гнучкою 
системою інформаційного забезпечення управлінською 
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діяльністю підприємств, що дає змогу творчо підходити 
до обґрунтувань прийняття управлінських рішень.

Метою управлінського обліку є надання інформації 
про діяльність підприємства управлінцям,  контроль 
та прогнозування витрат, прийняття оперативних 
управлінських рішень.

Управлінський облік забезпечує підготовку і аналіз 
бухгалтерської інформації, щоб допомогти керівництву 
в управлінні, плануванні й контролі діяльності 
підприємства, адже надає інформацію про формування 
собівартості, забезпечує даними про відхилення 
фактичних показників від прогнозних значень в 
оперативному порядку.

Суть управлінського обліку полягає у зборі 
інформації про витрати та собівартість продукції 
й інші об’єкти обліку, що відображені на рахунках 
бухгалтерського обліку, а також операції, які 
можуть мати місце в подальшій господарській 
діяльності підприємства. Для прийняття правильних  
управлінських рішень деталізацію та підготовку 
управлінської інформації необхідно здійснювати 

з урахуванням вимог управлінського персоналу, 
яка в майбутньому здатна ефективно покращувати 
функціонування системи менеджменту суб’єкта 
господарювання. Необгрунтована деталізація 
інформації знижує інтерес до неї, що призводить до 
формального її використання.

отже, управлінський облік поступово займає позиції 
лідерства в інструменті підвищення ефективності 
управління підприємства. Для ефективного розвитку 
підприємства в сучасних умовах наявність ефективного 
управлінського обліку є невідривною частиною 
успішного розвитку суб’єкта господарювання.
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Ремонтно-механічний цех промислового 
підприємства належить до категорії допоміжних 
цехів. Предметом його діяльності є: поточний, 
середній та капітальний ремонти верстатів, 
виробничого устаткування, транспортних засобів 
тощо; їх модернізація та дообладнання; виготовлення 
нестандартного устаткування, виробничого інвентарю 
і запасних частин та виконання інших робіт. їх 
планування та облік, як правило, здійснюють за 
позамовним методом. Тому на підприємстві необхідно 
запровадити чітку систему організації документування, 
яка має передбачати чіткий порядок: прийняття та 
оформлення рішення про необхідність виконання 
робіт; оформлення та реєстрації замовлень і визначення 
їхньої собівартості та вартості; приймання-здавання 
виконаних робіт; документального оформлення та 
списання фактичних витрат і ін.

Підставою для оформлення замовлень на виконання 
робіт, зазвичай, має слугувати письмове розпорядження 
головного механіка підприємства, відповідно до якого 
у службі головного механіка слід оформити замовлення 
та  зареєструвати його у спеціальному журналі. Форму 
бланка замовлення розробляють на підприємстві та 
затверджують наказом його керівника.  

оформлені замовлення необхідно передати 
підрозділу-виконавцю ремонтних робіт для 
встановлення номенклатури та визначення кількості і 

вартості необхідних матеріальних ресурсів (основних та 
допоміжних матеріалів, запасних частин, інструментів 
тощо), визначення трудомісткості і фонду оплати праці, 
інших прямих і непрямих (загальновиробничих) витрат. 
Ці дані використовують для складання калькуляції 
на виконання робіт та визначення їхньої кошторисної 
вартості, яку погоджують із замовником. До калькуляції 
додають розрахунки вартості матеріальних витрат, 
фонду оплати праці тощо.

оформлений комплект документів передають 
до бухгалтерії підприємства і вони є підставою для 
відкриття аналітичного рахунку (картки) для ведення 
обліку та контролю фактичних витрат за замовленням.

облік ремонтних витрат необхідно здійснювати 
безпосередньо на рахунку 23 «виробництво». 
зважаючи на те, що Інструкцією про застосування 
рахунків бухгалтерського обліку [1] не передбачено 
окремих субрахунків для обліку діяльності допоміжних 
виробництв, то бухгалтерія підприємства відкриває 
окремий субрахунок (наприклад, 232 «Допоміжні 
виробництва») та аналітичні рахунки для обліку витрат 
(наприклад, 232.10 «Ремонт основних засобів», 232.20 
«виготовлення запасних частин» і ін.).

Матеріальні цінності для виконання ремонтних 
робіт матеріально відповідальні особи ремонтно-
механічного цеху отримують на складах підприємства 
за накладними, в яких обов’язково фіксують номер 
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замовлення. При цьому, з метою забезпечення 
належного контролю за рухом матеріальних цінностей, 
такі операції у бухгалтерському обліку відображають як 
внутрішнє переміщення. Тобто, складають проведення 
за дебетом рахунку 20 “виробничі запаси” (субрахунки 
201 «Сировина й матеріали», 207 «запасні частини» і 
ін.) у кореспонденції з кредитом цих же субрахунків.

Списання використаних основних і допоміжних 
матеріалів та інших матеріальних цінностей здійснюють 
на підставі звітів матеріально відповідальних осіб або 
за актами на списання матеріальних цінностей. в обліку 
такі операції відображають за дебетом субрахунку 
232 «Допоміжні виробництва» у кореспонденції з 
кредитом рахунків (субрахунків) обліку матеріальних 
цінностей (20 «виробничі запаси», 22 «Малоцінні та 
швидкозношувані предмети» і ін.).

Фактичні прямі витрати за статтею «основна 
заробітна плата» формують на підставі первинних 
документів з обліку оплати праці. зазвичай, - це наряди 
на відрядні роботи та табель обліку відпрацьованого 
часу. Суми нарахованої основної та додаткової 
заробітної плати в обліку необхідно  відображати за 
дебетом субрахунку 232 «Допоміжні виробництва» у 
кореспонденції з кредитом субрахунку 661 «Розрахунки 
за заробітною платою».

 аналогічно формують та відображають 
в обліку інші прямі витрати. Крім цього, до 
фактичної собівартості виконаних ремонтних робіт 
включають відповідну величину розподілених 
фактичних загальновиробничих витрат ремонтно-
механічного цеху. Тобто, дебетують субрахунок 232 
«Допоміжні виробництва» і кредитують рахунок  91 
«загальновиробничі витрати».

Передачу в експлуатацію відремонтованих 
основних засобів та інших необоротних матеріальних 
активів оформляють актами типової форми № 
оз-2 «акт приймання-здавання відремонтованих, 
реконструйованих та модернізованих об’єктів» [2]. Ці 
документи також слугують бухгалтерії підприємства 
підставою для списання витрат за виконаними 
замовленнями. Фактичну собівартість виконаних 
ремонтів, зазвичай, списують на дебет рахунків 91 
«загальновиробничі витрати», 92 «адміністративні 
витрати» та ін, а понесені витрати на модернізацію, 
реконструкцію, модифікацію та дообладнання 
устаткування і виготовлення виробничого інвентарю та 
нестандартного обладнання відображають за дебетом 
рахунку 15 «Капітальні інвестиції» (субрахунок 152 
«Придбання (виготовлення) основних засобів»). в 
усіх випадках кредитують субрахунок 232 «Допоміжні 
виробництва». 

отже, діяльність ремонтно-механічного цеху 
є різносторонньою, високовитратною і вимагає 
належної побудови синтетичного та аналітичного 
обліку і здійснення дієвого контролю прямих та 
загальновиробничих витрат.   

Список використаних джерел
1. Інструкція про застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань 
і господарських операцій підприємств і організацій: 
Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. 
№ 291.

2.  Про затвердження типових форм первинного 
обліку: Наказ Міністерства статистики України від 
29.12.1995 р. № 352.

ПРоблЕМи оРгаНІзаЦІї облІКУ ДЕбІТоРСЬКої забоРговаНоСТІ Та її НЕДолІКи
Куцевол К.є
Мг-оа-1-14

Дніпропетровського державного  аграрно-економічного університету
Науковий керівник: Чернецька о.в, 

к.е.н. доцент кафедри обліку і аудиту
Дніпропетровського державного  аграрно-економічного університету

організація обліку дебіторської заборгованості на 
підприємстві будь-якої форми власності має важливе 
значення, оскільки сприяє упорядкуванню інформації, 
прозорості та достовірності даних із розрахункових 
операцій за борговими правами (з дебіторами). однією 
з проблем обліку дебіторської заборгованості є перш за 
все це те, що у П(С)бо 10 «Дебіторська заборгованість» 
не передбачено чіткого розмежування понять 
довгострокової та короткострокової дебіторської 
заборгованостей. 

Також до основних проблем організації обліку 
дебіторської заборгованості:

1) непристосованість методів визначення резерву 
сумнівних боргів, які передбачено у П(С)бо 10 до 
обліку на українських підприємствах і, виходячи з 
цього, недостовірні дані при відображенні резерву 
сумнівних боргів в балансі;

2) відсутність чіткого співвідношення 
дебіторської та кредиторської заборгованості у 
загальній їх структурі;

3) потреба змін у будові регістрів аналітичного і 
синтетичного обліку дебіторської заборгованості;

4) розмежування понять дебіторської та 
кредиторської заборгованості; 

5) недосконалість оцінок дебіторської 
заборгованості.

основним законодавчим актом, який прямо 
регулює облік дебіторської заборгованості є П(С)бо 
10 «Дебіторська заборгованість», до якого необхідно 
внести певні зміни, в яких чітко були б розмежовані 
поняття довгострокової та короткострокової 
дебіторської заборгованостей. їх облік нині ведеться 
на різних рахунках бухгалтерського обліку, що не 
відзначено у вище зазначеному стандарті. Разом з тим 
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слід вказати, що поточна дебіторська заборгованість є 
оборотним активом, а довгострокова – необоротним, 
і вони обліковуються на різних рахунках. Решта 
законодавчих актів розглядають дебіторську 
заборгованість як об’єкт податкового обліку, її 
відображення в звітності підприємств та вказують 
конкретні рекомендації в певних питаннях.

У зарубіжних країнах не існує окремого стандарту 
щодо регулювання дебіторської заборгованості. окремі 
аспекти розглядаються в МСбо 1 «Подання фінансових 
звітів», МСбо 32 «Фінансові інструменти: розкриття 
та подання», МСбо 39 «Фінансові інструменти: 
визначення та оцінка». зокрема у МСбо 32 дебіторська 
заборгованість розглядається як фінансовий актив, але 
конкретного визначення цього поняття міжнародні 
стандарти не дають. МСбо (IAS) 39 «Фінансові 
інструменти: визначення та оцінка» визначає 
дебіторську заборгованість як непохідні фінансові 
активи з фіксованими або обумовленими платежами, 
не обертаються на активному ринку і не призначені для 
торгівлі.

Таким чином, при застосуванні міжнародної 
практики вітчизняним підприємствам для уникнення 
подвійної роботи при складанні та поданні фінансової 
звітності необхідно розробляти її відповідно до норм 
МСбо.

Для належної організації бухгалтерського обліку 
дебіторської заборгованості потрібно мати таку 
систему рахунків, яка б достатньою мірою відображала 
і характеризувала всю господарську діяльність з чітко 
зазначеною конкретизацією.

виникнення дебіторської заборгованості - це 
об'єктивний процес, який зумовлений існуванням 
ризиків при проведенні взаєморозрахунків між 

контрагентами за результатами господарської операції. 
Проте на її розмір та структуру впливає ряд таких 
факторів:

6) зовнішні (загальноекономічні) фактори (стан 
економіки в країні, грошово-кредитна політика НбУ, 
рівень інфляції, стан національних розрахунків);

7) галузеві фактори (стан галузі, де працює 
підприємство; динаміка виробництва виду продукції та 
попит на неї);

8) внутрішні фактори (організаційно-правова 
структура та форма власності підприємства, фінансовий 
менеджмент підприємства тощо).

отже, в організації обліку дебіторської 
заборгованості існує ще багато спірних та 
нерозв’язаних питань. Проте організація обліку 
дебіторської заборгованості має важливе значення, 
оскільки дозволяє упорядкувати та надати достовірну 
інформацію про заборгованість підприємства.
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У складних економічних умовах, що 
супроводжуються спадом обсягів виробництва, 
зростаючим безробіттям, зубожінням значної частини 
населення, актуальність проблем, пов’язаних із 
пошуком способів недержавного регулювання 
соціально-економічних процесів, суттєво зростає.

У цих умовах державі слід більш активно 
залучати до реального сектора економіки різноманітні 
громадсько-господарські організації, спроможні 
вносити реальний вклад у вирішення питань розвитку 
вітчизняного виробництва, створення додаткових 
робочих місць, формування соціально-побутової 
інфраструктури й, відповідно, пом’якшення кризового 
впливу на зниження життєвого рівня громадян.

Такою рушійною силою, як показує світовий 
досвід, є національний кооперативний рух, діяльність 
якого характерна не тільки для країн, що розвиваються, 
але й держав з ринковою економікою.

Кооперативи виникли в багатьох країнах світу 
як специфічна форма господарської співпраці задля 
покращення економічного становища на засадах 
спеціальних кооперативних принципів. основні з них:

 добровільність об’єднання в кооператив;
 об’єднання громадян, а не капіталу; 
 демократичність управління (один член-один 

голос); 
 солідарність і взаємодопомога.
головна мета широкомасштабного розвитку 
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багатофункціонального кооперативного сектора 
національної економіки полягає в реалізації 
невичерпних можливостей кооперації та ефективному 
використанні її потенціалу для економічного зростання 
і соціальної орієнтації багатоукладної економіки 
України. Кооператив відрізняється від підприємницьких 
структур не лише різними цілями їх діяльності, а й тим, 
що учасники кооперативу є одночасно його членами і 
клієнтами. їх діяльність спрямована на задоволення 
потреб своїх членів в отриманні послуг від кооперативу, 
а не сторонніх осіб, адже кооперативи працюють лише 
на своїх членів.

основне завдання в діяльності споживчої 
кооперації полягає в забезпеченні членів споживчих 
товариств і сільського населення товарами першої 
необхідності. враховуючи нестачу власних оборотних 
коштів підприємствам споживчої кооперації необхідно 
використовувати можливість отримання кредитів та 
кредитно-гарантійних послуг за участю кредитних 
спілок.

в Україні державні органи не цілком усвідомлюють 
важливе значення кооперативного сектора для 
економіки країни. Майже всі інвестиції європейського 
банку реконструкції та розвитку, а також Світового 
банку зосереджені в приватному секторі. Така пасивна 
позиція органів влади у використанні інтеграційного 
потенціалу міжнародної кооперації може продовжити 
кризові явища в кооперативному секторі.

Наприклад, країни єС досягли таких позитивних 
результатів у сфері кооперації завдяки суттєвій 
державній підтримці кооперативів та досвіду розвитку 
кооперативного сектора економіки в країнах єС.

з метою підтримки і розвитку спільних 
(загальноєвропейських) кооперативних підприємств 
(організацій) на території єС було створено 
європейське кооперативне об’єднання (єКо). До нього 
ввійшли 6 європейських кооперативних об’єднань і 
171 національна кооперативна організація з різних 
країн європейського Союзу. Кооперативні об’єднання, 
що вступили до єКо діють в усіх основних секторах 
економіки: сільському господарстві, промисловості, 
банківській справі, будівництві і утриманні соціального 
житла, послугах, аптечній справі, роздрібній торгівлі.

в Україні фінансово-кредитне забезпечення 
підприємств споживчої кооперації на сучасному 
етапі забезпечується власниками (пайовиками) у 
вигляді пайових внесків, страховими компаніями – у 
вигляді страхового відшкодування (в разі виникнення 
страхової події) та банківськими установами (в 
разі залучення банківського кредитування). Проте, 
кожен з перелічених варіантів має свої недоліки: 
пайових внесків в більшості випадків недостатньо; 
застосування добровільного страхування можливе за 
наявності вільних оборотних коштів, яких переважно 
не вистачає; залучення банківських кредитів вимагає 
попереднього визначення їх економічної ефективності 
та окупності і сплати високих процентних ставок за 
користування кредитами.

Усі ланки фінансових структур споживчої 

кооперації мають власну сферу функціонування, проте 
вони тісно пов’язані між собою спільною метою – 
ведення господарської діяльності з метою отримання 
прибутку. Тому підприємствам споживчої кооперації 
в умовах відсутності необхідного фінансового 
забезпечення не вигідно користуватися послугами 
інших фінансових структур, оскільки в цьому випадку 
відбувається вилучення власних оборотних коштів, не 
забезпечується головна мета діяльності кооперативів, 
яка полягає в задоволенні потреб населення, що 
обслуговується. 

оскільки, фінансово-кредитне забезпечення 
споживчої кооперації спрямоване на самофінансування, 
кредитування та цільове фінансування, одним із 
способів розв’язання назрілої проблеми фінансово-
кредитного забезпечення підприємств споживчої 
кооперації є залучення коштів кредитної кооперації, яка 
дає змогу швидко отримати необхідну суму найбільш 
ліквідного активу. Перевагою в отримані кредиту через 
кредитну спілку є те, що кредит видається тільки в 
національній валюті членам кредитної спілки  під 
незначні відсотки і передбачає задоволення потреб 
членів – пайовиків кооперативу в кредиті, тоді як 
основною метою надання кредиту комерційним банком 
є отримати прибуток за рахунок значних процентних 
ставок.
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Транспортні послуги виникли одночасно з появою 
основних видів транспортних засобів і сьогодні є 
невід’ємною частиною світового ринку та міжнародних 
економічних відносин. Надання транспортних послуг 
забезпечує перевезення товарів та пасажирів у всі 
куточки земної кулі та оптимальне функціонування 
механізму світової торгівлі товарами та послугами.

На сьогодні транспортні послуги є дуже важливою 
частиною механізму передачі продукції та перевезення 
пасажирів і робочої сили, яка дозволяє здійснювати 
товарообіг між континентами та переміщення людських 
ресурсів для подальшого розвитку країн світу. Сучасна 
система транспортних послуг – це складний комплекс 
різноманітних послуг, а також правил, принципів та 
закономірностей їх надання, який забезпечує нормальну 
роботу міжнародної транспортної системи. вона має як 
позитивні, так і негативні особливості, які впливають 
на процеси переміщення товарів, послуг та людей. 
Тема дослідження світової системи послуг, пов’язаних 
із транспортними перевезеннями є дуже актуальною 
темою, тому що сьогодні ця система займає важливе 
місце в світовій торгівлі та міжнародних економічних 
відносинах між різними країнами світу; крім того, 
ця система постійно вдосконалюється, в її роботі 
застосовуються нові принципи роботи та з’являються 
нові риси, в тому числі нелегального характеру.

Сучасний світовий ринок транспортних послуг є 
складним структурованим комплексом, який охоплює 
транспортні перевезення абсолютно всіх країн світу та 
забезпечує безперервне функціонування міжнародного 
товарообороту та перевезень. Найбільша частка цього 
ринку належить країнам з найбільш розвиненим 
транспортним комплексом – країнам західної європи, 
Сполученим Штатам америки, Канаді, Японії, Росії.

Для ефективного функціонування даної системи 
країни-лідери ринку встановлюють певні регулятивні 
норми та стандарти, які затверджуються міжнародними 
економічними організаціями та урядами чи 
відповідними відомствами цих країн.

за останні 30 років ринок транспортних послуг 
розвинувся більше, ніж за попередні декілька століть, 
з’явилися нові види послуг, новітні досягнення 
науки та технологій були втілені для вдосконалення 
функціонування системи надання послуг, пов’язаних 
із транспортними перевезеннями, змінилися правила 
та умови роботи транспортної системи світу. 
Сьогоднішні величезні обсяги ринку транспортних 
послуг пояснюються не тільки збільшенням кількості 
населення світу, але й збільшенням попиту на товари та 
послуги: сучасна цивілізація є цивілізацією швидкого 
та безперервного споживання товарів, які швидко 

оновлюються та вдосконалюються; сучасний покупець 
не буде задоволений товаром, який вже має більш 
сучасний та кращий за всіма показниками аналог, тому 
завдання міжнародної системи транспортних послуг 
– задовольнити цю потребу в найкоротші строки та 
найкращим чином.

Станом на сьогоднішній момент, стан сучасного 
ринку транспортних послуг можна назвати відносно 
стабільним. 

Науково – технологічний прогрес призводить до 
поступової реорганізації системи транспортних послуг 
у зв’язку із зміною пріоритетів у світовій транспортній 
систем. з причини того, що з плином часу змінюються 
ролі провідних типів та систем транспортування 
товарів, послуг та людей, змінюється роль та значення 
певних окремих різновидів транспортних послуг, що 
надаються.

Сучасний світовий ринок транспортних послуг має 
як проблеми, так і широкі перспективи для розвитку.

автомобільний транспорт розвивається 
прискореними темпами, особливо в ринкових умовах, 
як найбільш масовий вид транспорту для перевезення 
пасажирів і вантажів будь-якої вартості, у тому 
числі дорогих, на короткі й середні відстані, а також 
забезпечення роздрібної торгівлі, малого бізнесу, 
систем промислової логістики. він може бути єдиним 
видом транспорту в сільськогосподарських регіонах під 
час перевезення пасажирів і вантажів. автомобільний 
транспорт має саму широку сферу використання: у місті, 
у міжрегіональному, міжміському й міжнародному 
сполученні як самостійний або для підвозу-вивозу до 
магістральних видів транспорту.

Міжнародні перевезення в Україні розвиваються 
досить повільними темпами. Щоб ефективно працювати 
перевізники дуже багато працюють, ставлять перед 
собою ціль і незважаючи на певні перешкоди, що 
виникають, стрімко йдуть до неї.

На нашу думку, щоб міжнародні перевезення 
розвивались швидкими темпами, необхідно:

1) внести зміни до нормативно-правового 
забезпечення регулювання діяльності міжнародних 
перевізників в України.

2) змінити відношення податкової інспекції 
до даної категорії перевізників. відшкодування 
ПДв проводиться з великими запізненнями після 
виснажливих щомісячних перевірок, тоді як за 
кордоном цей податок відшкодовується автоматично.

3) удосконалити процес проходження митного 
контролю. 

вирішення даних питань дозволить зайняти Україні 
гідне місце системі міжнародних перевезень.
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Для адаптації до загальноприйнятих у світовій 
практиці принципів та методів ведення обліку в Україні 
здійснюється його реформування, започатковане 
«Програмою реформування системи бухгалтерського 
обліку із застосуванням міжнародних стандартів», 
затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України 
від 28.10.98 р. № 1706. 

Необхідність цього процесу в Україні викликана:
— об’єктивними факторами реформування всього 

економічного сектора держави;
— формуванням нових економічних стосунків між 

суб’єктами господарювання;
— підтримкою курсу України, як європейської 

держави, на всебічну інтеграцію у світове товариство 
[1].

останнє і стало головним чинником розробки 
і прийняття законодавчих актів, направлених на 
реформування системи бухгалтерського обліку в 
Україні та приведення її до міжнародних стандартів.

Управління будь-яким підприємством вимагає 
систематичної інформації про здійснювані господарські 
процеси, їх характер і обсяг, про наявність матеріальних, 
трудових і фінансових ресурсів, їх використання, про 
фінансові результати діяльності. основним джерелом 
такої інформації є дані поточного бухгалтерського 
обліку, які систематизуються у звітність. Така звітність 
має велике значення, оскільки використовується не 
тільки для економічного аналізу діяльності окремого 
підприємства з метою одержання інформації, необхідної 
для управління, а й для узагальнення результатів у 
масштабі галузей і народного господарства в цілому.

Розвиток господарських зв’язків в умовах 
ринку значно розширює кількість користувачів 
обліковою і звітною інформацією. Ними є не тільки 
працівники управління, безпосередньо пов’язані з 
підприємництвом, а й зовнішні користувачі інформації, 
які мають прямий фінансовий інтерес:

- банки — при вирішенні питання про надання 
кредитів; 

- постачальники — при укладенні договорів на 
поставку товарно-матеріальних цінностей; інвестори, 
засновники, акціонери, яких інтересує рентабельність 
вкладеного капіталу і можливість одержання доходів 

(дивідендів). значний інтерес облікова інформація має 
також для працівників податкових і фінансових служб, 
органів державної статистики й управління.

бухгалтерський облік можна визначити як 
організований цілеспрямований процес одержання 
і передавання інформації про факти господарської 
діяльності. Мета цього процесу — надання 
інформації користувачам для прийняття оптимальних 
управлінських рішень. отже, бухгалтерський облік 
має як науковий (теоретичний), так і практичний 
(прикладний) бік. бухгалтерський облік є одночасно і 
наукою і мистецтвом, яке опирається на певні принципи 
та методи.

Підкреслюючи значення бухгалтерського обліку 
в управлінні господарською діяльністю, німецький 
учений-економіст І.Ф. Шерр ще наприкінці XIX ст. 
писав, що «бухгалтерський облік — непогрішний суддя 
минулого, необхідний керівник сучасного і надійний 
консультант майбутнього кожного підприємства» [2].

У цьому зв’язку важливе значення набуває вивчення 
теоретичних основ, тобто змісту основних категорій і 
принципів організації бухгалтерського обліку, знання 
яких є невід’ємною умовою для чіткого розуміння 
питань практики бухгалтерського обліку.

Економічний бік бухгалтерського обліку дає 
можливість розкрити ефективність господарських 
процесів, юридичний — законність і доцільність 
їх здійснення. Таким чином, бухгалтерський облік 
встановлює взаємозв’язок між економікою і правом у 
процесі господарської діяльності.

з погляду теорії облік має зміст і форму. зміст 
охоплює те загальне, що є за будь-якої організації 
обліку, зокрема вивчення предмета, методу, техніки, 
форм і організації бухгалтерського обліку (те, що 
становить зміст теорії бухгалтерського обліку). До 
форми належать особливості практичної реалізації 
методу бухгалтерського обліку в окремих галузях 
народного господарства, виходячи із специфіки їхньої 
діяльності [3].

Наука про бухгалтерський облік, розробляючи 
властиву їй систему конкретних способів відображення 
фактів господарської діяльності підприємств і 
організацій, ґрунтується на діалектичному методі та 
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економічній теорії. використання наукових принципів 
забезпечує економічно обґрунтовану методологію 
відображення обліковуваних об’єктів, залежно 
від їхньої ролі у господарських процесах і вимог 
управління діяльністю підприємств.

Критерієм наукового рівня обліку є його дієвість, 
тобто здатність своєчасно надавати вичерпну 
інформацію, необхідну для управління, контролю 
й аналізу. При цьому показники обліку повинні 
забезпечувати інформацію не тільки для внутрішнього 
управління, а й для зовнішніх споживачів (податкових 
і фінансових органів, банків, інвесторів, ділових 
партнерів тощо).
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ЕлЕКТРоННІ ФоРМи облІКової ДІЯлЬНоСТІ в УСТаНоваХ оХоРоНи зДоРов'Я  
лобода Н.о.

к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту
львівської державної фінансової академії

особливості бухгалтерського обліку в бюджетних 
установах визначаються чинним законодавством 
у бюджетній сфері в Україні, інструкціями з 
бухгалтерського обліку в установах і організаціях, 
що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, 
іншими нормативними документами Міністерства 
фінансів України та Державної казначейської служби 
України.

в сучасних умовах розвитку науки та техніки, 
суцільної інформатизації суспільства, бухгалтерський 
облік цілком можна вважати обліком комп'ютерним. 
важко уявити  висококваліфікованого облікового 
працівника без знання комп'ютерної програми для 
ведення обліку. Такі вимоги до бухгалтера є достатньо 
виправданими.

 особливої актуальності питання автоматизації 
бухгалтерського обліку набуває, коли мова йде про 
організації бюджетної сфери діяльності. Переважна 
більшість з них використовує програмний продукт 
«Парус». Не є виключенням і медичні заклади.

 актуальність теми автоматизації та комп'ютеризації 
бухгалтерського обліку бюджетних установ на сьогодні 
зумовлена затвердженням Стратегії модернізації 
бухгалтерського обліку у державному секторі. окрім 
того, недостатня кількість літератури про наявні 
програмні продукти для бюджетних установ та 
постійно зростаюча потреба в такого роду інформації 
підтверджують необхідність подальших досліджень 
даної тематики. 

Наявна навчальна література, яка розкриває 
сутність інформаційних систем для обліку, їх 
значення не завжди відповідає потребам користувачів. 
зокрема, різні автори по різному тлумачать поняття 
автоматизованої форми обліку, по різному визначаючи 
роль комп’ютерної техніки в ній. з цього приводу 
слушно зауважив арабаджі І. К., який вважає, що при 
використанні комп'ютерів у процесі ведення обліку 
поняття форми бухгалтерського обліку переходить у 
поняття комп'ютерної системи бухгалтерського обліку, 
яка забезпечує автоматизацію обробки і систематизацію 

інформації для потреб управління [1]. лемішовський 
в.І. взагалі вважає, що окремо виділяти автоматизовану 
форму обліку недоцільно, оскільки це лише спосіб 
ведення бухгалтерського обліку, який ґрунтується на 
використанні принципів меморіально-ордерної або 
журнальної форми [2]. однак, погоджуємося з думкою 
Івахненкова С.в. в тому, що основною особливістю 
та відмінністю комп’ютерної форми обліку є те, що 
вона не може існувати без конкретної комп’ютерної 
програми для бухгалтерського обліку [3].  

 Саме програмі має бути приділено багато уваги, 
вивченню її особливостей, основних характеристик 
та специфіки застосування в окремій галузі 
бюджетного обліку. однією з найпопулярніших 
бюджетних комп'ютерних програм є «Парус», яка 
використовується медичними закладами. Програмний 
комплекс функціонує в системі Windows, яка 
характеризується багатовіконним принципом роботи, 
графічним інтерфейсом, навігацією по даним, 
можливістю загального зв’язку та обміну між даними. 
Ще однією значною перевагою є наявність могутнього 
інструментарію для складання звітів будь-якої форми 
і змісту завдяки інтеграції системи з додатками MS 
Office (MS Word і MS Excel) і Seagate Crystal Reports.

 Наявні переваги програмного комплексу «Парус», 
який використовується для обліку у бюджетних 
установах медичної галузі, характеризують його лише 
позитивно. зокрема, при розробці даної програми були 
враховані основні законодавчі акти, які регулюють 
ведення бухгалтерського обліку основних засобів, 
виробничих запасів, інших необоротних матеріальних 
активів. всі рішення програми є комплексними і 
дозволяють автоматизувати всі ділянки обліку в 
рамках єдиного інформаційного простору, загальної 
системи класифікацій і довідкової інформації, яка не 
потребує додаткової синхронізації. окрім того, однією 
з особливостей програми є її модульна побудова. 
Кожен з модулів може працювати окремо, але лише при 
використанні в якості єдиного програмного комплексу 
із загальною базою даних всі модулі розкривають свої 
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функції у повній мірі.  

Таким чином, формування автоматизованої 
інформаційної системи, яка б базувалася на 
рекомендованих принципах і позиціях, забезпечить 
оперативне вирішення задач обліку, контролю та аналізу 
необоротних активів, сприятиме якісному контролю 
за формуванням доходів і видатків бюджетних 
установ, забезпеченню ефективності використання 
фінансування та економії грошових і матеріальних 
ресурсів. в кінцевому підсумку це забезпечить 
зростання обсягів і якості наданих медичних послуг.
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актуальність теми полягає в тому, що оскільки 
витрати – це основне обмеження прибутку й одночасно 
головний фактор, що впливає на обсяг пропозиції, то 
облік витрат виробництва – це найважливіше джерело 
інформації про шляхи підвищення ефективності 
діяльності підприємства, а вміння правильно 
організувати облік витрат у виробництві – це шлях 
до економії ресурсів за рахунок їх найкориснішого 
використання. 

Проблема калькулювання собівартості та обліку 
витрат розглянута в працях вітчизняних вчених:  І. 
басманова, П. безруких, М. білухи, Ф. бутинця,  
М.врублевський, С. голова, І. Житної, Т. Карпова, Ю. 
Кузьмінського, в. линника, є. Мниха, Я. Соколова, в. 
Сопка, М. Чумаченка.

           Як зазначає, професор Ф.Ф. бутинець: 
“Сьогодні питання обліку та контролю витрат з 
метою зниження собівартості продукції знаходяться 
поза увагою керівників підприємства та бухгалтерів. 
забезпечити рентабельність роботи підприємства у 
першу чергу прагнуть за рахунок високих відпускних 
цін, а не за рахунок економії витрат виробничих 
ресурсів. однак це ненадійниймімбезперспек тивний 
спосіб вирішення проблем виживання підприємства” 
[1, с. 237].

однією з основних проблем калькулювання є 
економічно обґрунтований розподіл витрат звітного 
періоду між готовою продукцією і незавершеним 
виробництвом, між окремими виробами і видами 
робіт. від її правильного вибору залежить точність 
калькуляційних розрахунків.

Розрахунок собівартості одиниці окремих 
видів продукції дає змогу оцінити  рентабельність 
їх виробництва і збуту, ступінь вигідності 
для підприємства. Калькуляцію собівартості 

використовують для обґрунтування рішень про обсяг і 
структуру випуску.

Також існує проблема точного визначення 
фактичного обсягу незавершеного виробництва на 
підприємствах, особливо це стосується великих 
заводів. Фактичну суму незавершеного виробництва 
визначають шляхом його інвентаризації.

однією з умов правильного визначення фактичної 
виробничої собівартості продукції є правильне 
документування видачі ресурсів, нарахування 
заробітної плати, точне віднесення витрат до конкретних 
об’єктів калькулювання. На підприємствах цей процес 
не відслідковується, як результат: матеріали отримують 
для виробництва одного об’єкту, а використовують для 
декількох, наряди на відрядні роботи теж виписуються 
неправильно. отже, виробнича собівартість одних 
об’єктів калькулювання буде завищеною, а інших 
заниженої.

окрім всього перерахованого існують наступні 
проблеми: правильне обрання бази розподілу 
загальновиробничих витрат, розробка відомостей 
аналітичного обліку витрат виробництва, правильне 
списання витрат допоміжних виробництв на основне 
виробництво. Таким чином, існує гостра необхідність 
перегляду та удосконалення діючої нормативної бази, 
що регулює облік витрат виробництва, та методології 
обліку цієї ділянки, а також введення контролю на 
підприємствах за їх дотриманням [2, с. 153].

одним з шляхів удосконалення обліку витрат 
підприємств можна запропонувати впровадження 
одного з більш сучасних методів обліку витрат 
–  нормативного. Перевага даного методу полягає в 
тому, що це різновид планової калькуляції, що значно 
зменшить трудомісткість переходу. він також надає 
можливість порівнювати нормативні витрати, що 
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коригуються на суму виявлених обліком відхилень, 
з плановою собівартістю. Нормативна калькуляція 
базується на підставі певних технічних норм на 
встановлену дату. зміни норм витрат представляють 
собою результат здійснення відповідних заходів, 
спрямованих на удосконалення технології та організації 
виробництва. Тому, організація обліку зміни норм 
впливу на собівартість конкретної продукції (послуги, 
роботи) створює передумови зниження собівартості.[3, 
с. 124-125]
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На теперішньому етапі перетворень у сфері 
виробництва та обігу під дією науково-технічного 
прогресу, глибоких змін економічних умов 
господарювання, актуальними є пошук і залучення 
нетрадиційних для нашої економіки методів оновлення 
матеріально-технічної бази і модернізації основних 
засобів. одним із таких методів є лізинг. 

Термін «лізинг» походить від англійського 
дієслова «to lease» - брати, наймати майно у тимчасове 
користування. У світі є багато визначень категорії 
лізингу, але єдиного, міжнародно визнаного, поняття не 
існує. Поняття лізингу - не нове і сягає своїм корінням 
ще в давні часи до нашої ери, а як термін у широкий 
вжиток увійшло з кінця ХІХ століття [5, с.110].

У класичній формі лізингові відносини мають 
тристоронній характер, тобто в угоді беруть участь, як 
правило, три сторони: лізингодавець, лізингоодержувач 
і постачальник.

лізингодавець - власник майна, яким може 
бути будь-який суб’єкт підприємницької діяльності, 
котрий здійснює лізингову діяльність, тобто передає в 
користування майно за договором лізингу.

лізингоодержувач - користувач майна, котрим може 
бути будь-який суб'єкт підприємницької діяльності 
(юридична особа в будь-якій організаційно-правовій 
формі, що здійснює підприємницьку діяльність, або 
громадянин, котрий займається підприємницькою 
діяльністю без створення юридичної особи і 
зареєстрований як індивідуальний підприємець).

Постачальник (продавець) - будь-яка юридична 
особа, що продає майно, яке передається згідно з 
лізинговою угодою: виробник майна, постачальницько-
збутова чи торговельна організація [3]. 

оскільки згідно з чинним законодавством [1, 2] 
об’єктами лізингу може бути лише майно, яке належить 
до основних засобів, то основна увага аудитора 
повинна зосереджуватись на перевірці формування їх 
складу, повноти і реальності відображення руху майна 
в обліку, правильності нарахування амортизації. 

завдання аудиту лізингових операцій вивчити і 
дослідити системи внутрішнього контролю. Процедура 
вивчення і оцінки системи внутрішнього контролю 
є обов’язковою при проведенні аудиту незалежно від 
характеристики клієнта. Як правило, це здійснюється 
одночасно із перевіркою даних бухгалтерського обліку, 
що також рекомендовано і МСа, зокрема 400 «оцінка 
ризику і внутрішній контроль» та 610 «Розгляд роботи 
служби внутрішнього аудиту».

аудиту підлягає перевірка правильності визначення 
справедливої вартості активів, теперішньої вартості 
суми мінімальних орендних платежів, оскільки вони 
служать основою для відображення активів, що 
будуть задіяні в лізинговій угоді, в обліку. Слід також 
визначити фінансові витрати орендаря, фінансові 
доходи орендодавця та перевірити дотримання графіка 
лізингових платежів. вважаємо, що аудитору під час 
перевірки даної ділянки також варто звернути увагу 
не лише на правильність обчислення зазначених 
показників, а й на відповідність формул їх розрахунку 
вимогам національних облікових стандартів, зокрема 
П(с)бо 14 «оренда» [4].

Під час аудиту лізингових операцій більше 
уваги необхідно приділяти насамперед конкретним 
(частковим) завданням, які залежать від мети його 
проведення та характеру наданих послуг. Перед 
аудитором ставити завдання з перевірки: установчих 
документів на предмет законності здійснення лізингових 
операцій; ефективності внутрішнього контролю; 
наявності майна та дійсної його приналежності 
лізингодавцю; вартісних показників об’єктів лізингу з 
метою ідентифікації початкових записів на рахунках; 
оформлення актів прийому-передачі майна, обліку 
фактів його надходження та реалізації; стану угод між 
сторонами лізингу і відображення у них всіх суттєвих 
положень; капітальних інвестицій в орендоване 
майно; обґрунтованості вибору методів нарахування 
амортизації; відповідності бухгалтерського обліку 
лізингової компанії вимогам чинних нормативно-
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правових актів з питань лізингу. основним завданням 
аудиту є виявлення і попередження порушень у 
фінансово-господарській діяльності та надання 
консультативних послуг.

аудит лізингових операцій потребує 
індивідуального підходу, оскільки вимагає від аудитора 
знань з юриспруденції, комерційної діяльності, 
фінансових питань, бухгалтерського обліку, ведення 
бізнесу. Так, основна експертиза лізингового 
проекту - це проведення інвестиційного аналізу та 
розрахунок показників ефективності інвестицій, 
платоспроможності, ліквідності та чуттєвості проекту 
до різних факторів впливу.

отже, аудит лізингових операцій забезпечує 
перевірку правильності відображення господарських 
операцій в обліку лізингодавця, відповідність його 
діяльності вимогам чинного законодавства, оцінює 
стан справ у бізнесі лізингової компанії.
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значення, сутність, можливості. - К.: вища школа, 
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к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту
львівського національного університету імені Івана Франка

Достовірність фінансової звітності є її якісною 
характеристикою, яка забезпечує надійність облікової 
інформації для користувачів. У концептуальній основі 
МСФз зазначено: «щоб бути достовірною, інформація 
має правдиво відображати операції й інші події, які 
вона розкриває» [3]. Правдивість подання у даному 
контексті передбачає відповідність між економічним 
змістом явища чи події, які вплинули на фінансовий стан 
підприємства, її оцінкою та порядком відображенням в 
обліку.

законом України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» поняття достовірності 
визначено як відсутність «помилок і перекручень, які 
здатні вплинути на рішення користувачів звітності» [1].

 обґрунтування понять «помилки» і «перекручення» 
(викривлення) наведено в Міжнародних стандартах 
аудиту. Помилкою вважається «ненавмисне викривлення 
інформації у фінансових звітах», перекрученням 
(викривленням) – «неточність у фінансовій інформації, 
яка виникла внаслідок помилки або шахрайства» [2].

 за концептуальною основою складання та 
подання фінансових звітів достовірність облікової 
інформації вважається досягнутою, якщо «вона вільна 
від суттєвих помилок та упередженості і користувачі 
можуть покластися на неї тією мірою, якою вона 
відображає, або, як очікується, відображатиме дійсний 
стан справ» [3].

загрозою достовірності зображення облікової 
інформації у фінансовій звітності є: невідповідне 

групування облікових об’єктів, нереальність їх оцінки, 
заниження або завищення фактичної наявності 
об’єктів бухгалтерського обліку, неподання облікової 
інформації за наявними об’єктами обліку.

Невідповідне групування облікової інформації 
зумовлює подання її у звітності без урахування вимог 
до її зображення в окремих рядках, що спотворює 
уявлення користувача фінансової звітності про розмір 
окремих її статей, співвідношення між довгостроковими 
і поточними активами чи зобов’язаннями тощо. 

 При дотриманні реальності оцінювання виникає 
ряд проблем, зумовлених неможливістю досягнення 
достатньої (абсолютної) достовірності грошової оцінки 
об’єктів через її умовний (розрахунковий) характер, 
невизначеність майбутніх подій та явищ, нестабільність 
грошової одиниці та ринкового середовища, технічні 
вдосконалення та ін. 

Достовірність оцінки об’єктів у фінансовому обліку 
повинна свідченням її надійності. Надійність повинна 
надавати користувачам обґрунтовану впевненість 
про фактичний та очікуваний розмір майбутньої 
економічної вигоди від утримання чи використання 
активів, її втрати від погашення зобов’язань. 

Неподання або неповне подання інформації про 
обсяг окремих статей звітності є наслідком здійснених 
помилок або зумисного шахрайства, що дозволяє 
«прикрасити» показники звітності, приховує реальний 
фінансовий стан та результати діяльності підприємств.



161

Секція 2. Облік і аудит: проблеми теорії, методології і організації
Список використаних джерел

1. закон України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. 
№ 996-ХІV :[Електронний ресурс]. –Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua.

2. Міжнародні стандарти контролю якості, 

аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх 
послуг (видання 2012 року) :[Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://apu.com.ua/msa

3. Міжнародні стандарти фінансовї звітності 
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.
rada.gov.ua/laws/show/929_020. 

аУДиТ влаСНого КаПІТалУ ПІДПРиєМСТва
Мелешко г.С., 

студентка групи оа-1 маг/бак
львівського національного аграрного університету

Науковий керівник: Сиротюк г.в.
к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту 

львівського національного аграрного університету

власний капітал є основним початковим та умовно 
безстроковим джерелом фінансування господарської 
діяльності підприємства, тому проведення аудиту 
власного капіталу відіграє важливу роль як для 
підприємства так і для засновників.

Метою аудиту власного капіталу є встановлення 
достовірності первинних даних щодо його формування 
та використання, повноти і своєчасності відображення 
інформації у зведених документах та облікових 
регістрах, правильності ведення обліку власного 
капіталу відповідно до установчих документів та 
облікової політики, достовірності відображення у 
звітності підприємства.

основними завданнями аудиту власного капіталу 
є: перевірка достовірності відображення показників 
щодо власного капіталу, встановлення законності 
й правильності їх формування;  установлення 
повноти формування статутного (пайового) капіталу, 
відповідності фактичних внесків учасників умовам 
установчих документів, дотримання засновниками 
термінів внесення часток до статутного (пайового) 
капіталу; перевірка стабільності величини статутного 
капіталу, його відповідності розміру, визначеному 
установчими документами;  перевірка достовірності 
формування і використання додаткового капіталу; 
перевірка достовірності формування і використання 
резервного капіталу; перевірка достовірності 
формування і використання прибутку (списання) 
збитку.

На думку л.б. Керб предметом аудиту власного 
капіталу є процеси та господарські операції, пов’язані 
з формуванням статутного, пайового, додаткового і 
резервного капіталу, обліком нерозподілених прибутків 
(непокритих збитків), формування вилученого та 
неоплаченого капіталу, а також відносин, що виникають 
при цьому між підприємством та його власниками і 
працівниками [2].

виходячи з мети, завдань і предмету аудиту власного 
капіталу, можна виділити його основні об’єкти (рис. 1). 

з метою проведення якісного аудиту установчих 
документів та власного капіталу доцільно 
використовувати наступні джерела інформації: наказ 
про облікову політику підприємства; документи, що 
підтверджують право власності на майно; свідоцтво 

про право власності на нерухомість, земельні ділянки, 
транспортні засоби, інтелектуальну власність тощо; 
організаційні документи; первинні документи; облікові 
регістри, що використовуються для відображення 
операцій з обліку власного капіталу; акти та довідки 
попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша 
документація, що узагальнює результати контролю; 
звітність (баланс, звіт про власний капітал).

Рис. 1 об’єкти аудиту власного капіталу

При проведенні аудиту власного капіталу 
засновників (учасників) він  поділяється на дві частини: 
1. Реєстрований; 2. Нереєстрований. Перший - це 
статутний, або пайовий, капітал. Другий – додатковий,  
резервний, страховий, капітал та нерозподілений 
прибуток (непокритий збиток) [1].

Розпочинаючи роботу, аудитор на власний розсуд 
розбиває генеральну сукупність на підсукупності й 
ретельно проводить перевірку кожної. 

аудит власного капіталу проводиться з метою 
підтвердження аудиторським висновком інформації про 
власний капітал, його структуру та зміни у власному 
капіталі, що сталися протягом звітного періоду.

аудит власного капіталу є одним з найважливіших 
розділів проведення аудиту, оскільки власний капітал 
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є гарантією стабільної діяльності підприємства і від 
правильності ведення його обліку значним чином 
відображаються майнові відносини власників. 

в ході аудиторської перевірки всі дії аудитора 
мають бути підпорядковані досягненню головної 
мети – формуванню висновку про достовірність 
бухгалтерської звітності клієнта. Для цього на етапі 
здійснення аудиторської перевірки аудитору необхідно 
зібрати вичерпні аудиторські докази. Для збору 
аудиторських доказів застосовуються різні аудиторські 
процедури, що являють собою певний порядок і 

послідовність дій аудитора для їх одержання на 
конкретній ділянці аудиту. зібрані  аудиторські докази 
узагальнюються в робочій документації аудитора, яка є 
основою для складання підсумкової документації.
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1. бутинець о. в. Фінансовий облік та звітність 
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в сучасних економічних умовах суб'єкти 
господарювання (підприємства, організації) в процесі 
своєї діяльності щодня стикаються з різними видами 
розрахунків. Факти виникнення зобов'язань та їх 
погашення являють собою розрахункові відносини. 
облік розрахунків з покупцями та замовниками – 
це необхідний елемент управління підприємства, 
він передбачає дослідження виконання виробничої 
програми, відхилення від плану и завданих параметрів, 
напрямки перспективного розвитку підприємства після 
прийняття відповідних управлінських рішень.

Постановка проблеми. Дебіторська заборгованість 
є одним з найбільших негативних явищ в економіці 
України. велика сума заборгованості, яка існує 
між українськими підприємствами, призводить до 
сумнівно відомої кризи неплатежів. Криза неплатежів 
призводить до гальмування розвитку ринків, на яких 
працюють підприємства (внаслідок недоотримання 
грошових коштів, які б підприємства могли вкладати 
у свій подальший розвиток), платіжна криза є значною 
проблемою у національній економіці в цілому.

Мета статті. Дослідження сучасного стану 
організаційних аспектів  обліку розрахунків з 
покупцями за товари, роботи і послуги та пошук шляхів 
його вдосконалення.

аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми 
обліку розрахунків з покупцями та замовниками 
знайшли висвітлення у працях низки українських 
науковців, зокрема  бутинця Ф.Ф., гончаренко Т.в., 
лищенко о.г., Нашкерської г., власової І.о., Сливки 
Я.в. та ін. Проте ряд питань досі залишаються 
недостатньо вивченими, що зумовило актуальність 
даного дослідження.

 основна частина. виникненню сумнівної 
заборгованості сприяє не ефективно побудований 
облік операцій з дебіторами. Для обліку розрахунків з 
покупцями передбачено відомість 3.1. У даній відомості 
відображається заборгованість за відвантажену та 
неоплачену продукцію (товари, роботи, послуги), 
крім заборгованості, яка забезпечена векселями, за 

кожним договором та рахунком. У кінці кожного місяця 
виводиться сума заборгованості за неоплаченими 
рахунками. Дана відомість є недосконалою і через  це 
зростає вірогідність сумнівної заборгованості.  

На підприємстві відомість аналітичного обліку 
розрахунків з покупцями та замовниками (до рахунку 
36 «Розрахунки з покупцями та замовниками») 
ведеться позиційним способом, тобто для кожного 
покупця (замовника) у цій відомості відводять один 
рядок [1]. але графа 3 даного регістру «Найменування 
покупця (замовника)» є недостатньо змістовною. в 
ній доцільно передбачити поле для відображення 
всіх реквізитів, які потрібні у практичній роботі. 
адже крім власне назви підприємства треба мати 
більш повні дані про них: адреси, телефони (факси), 
коди, номера рахунків у банку, прізвища керівників, 
бухгалтерів та ін. Тому вважаємо, що до цього реєстру 
доцільно складати додаткову відомість, у яку були 
б занесені такі дані, маючи на увазі, що при записах 
операцій лише з урахуванням назви покупців легко 
помилитися, оскільки вони нерідко однокові чи 
подібні. Це стосується також інших відомостей з обліку 
розрахунків, оскільки інформація про партнерів є надто 
важливою і нехтувати нею не можна [2].

У згаданій відомості 3.1 передбачена графа 4 «Дата 
виникнення заборгованості» однак для ефективного 
управління розрахунками та грошовими потоками 
цього недостатньо.

Для поглиблення інформативності в управлінському 
обліку, потрібні дані не тільки про дату виникнення 
заборгованості, а й про договірний термін її погашення, 
фактичне надходження коштів від дебітора. з цією 
метою можна використати аркуші – розшифровки 
запропонованої форми для відображення операції за 
розрахунками з покупцями й замовниками.

У такому разі у графі 2 «Номер документа» слід 
вказати порядковий номер аркуша-розшифровки, в 
якому будуть записані реквізити первинних документів, 
у тому числі їх номери.

Доповнення реєстрів фінансового обліку (журналу 
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№3, відомості 3.1) такою розшифровкою дасть змогу 
оперативно контролювати стан розрахунків, своєчасно 
вживати необхідні заходи для дотримання кожним 
покупцем чи замовником зобов’язань щодо термінів 
оплати за відвантажену продукцію, виконані роботи чи 
надані послуги. Це посилює дисципліну розрахунків 
як з боку підприємства, так і покупців чи замовників, 
оскільки за цими даними можна своєчасно здійснити, 
наприклад, попередню телефонну розмову чи 
пред’явити претензію у зв’язку з відхиленням від умов 
договору [3].

зауважимо, що це вимагає відповідної уваги до 
визначення термінів оплати за відвантажену продукцію 
(роботи, послуги), а також виконання замовлень перед 
покупцями при укладенні договорів. При цьому не 
слід застосовувати принцип одностороннього руху, 
бо відхилення щодо термінів поставки продукції 
(виконання робіт, послуг) автоматично зумовлюють 
аналогічні зсуви та оплати за них.

висновок. аналітичний облік повинен бути 
організований таким чином, щоб своєчасно надавати 

управлінцям необхідну повну інформацію про стан 
розрахунків з дебіторами з метою оптимізації її 
обсягу та забезпечення своєчасного погашення. 
запропоновані доповнення  до  відомості 3.1. дадуть 
змогу своєчасно визначати суми довгострокових 
непогашень дебіторської заборгованості для прийняття 
оперативних управлінських рішень.
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з початком інтеграції України до світової спільноти 
система бухгалтерського обліку зазнала значних змін. 
Держава винесла на перший план питання розробки та 
застосування такої методології бухгалтерського обліку 
та звітності, яка б відповідала міжнародним стандартам, 
що дасть можливість наблизити національну систему 
бухгалтерського обліку до європейської та створити 
більш сприятливі умови для іноземних інвесторів.

облік виплат персоналу, як в аспекті витрат, так 
і в аспекті зобов'язань, регулюється Міжнародним 
стандартом бухгалтерського обліку 19 «виплати 
працівникам» (далі – МСбо 19). але у національному 
обліку є його прямий аналог Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 26 з ідентичною назвою (діла – 
П(С)бо 26). Слід відзначити, що національний стандарт 
за змістом майже не має розбіжностей з міжнародним. 
Це зумовлено національними особливостями та 
неоднократними спробами наблизити норми МСбо 
(IFRS;IAS) до вітчизняного законодавства. МСбо 19 
слід застосовувати працедавцю при обліку всіх виплат 
працівникам, а П(С)бо 26 “виплати працівникам” дає 
лише трактування використання термінів та поверхневі 
рекомендації щодо обліку розрахунків з оплати праці, 
то на практиці бухгалтери використовують Інструкцію 
зі статистики заробітної плати, порядок обчислення 
середньої заробітної плати та інші нормативні 
документи. отже, МСФз 19 на відміну від національного 
П(С)бо 26 значно ширше розглядає аспекти обліку 
розрахунків за виплатами працівникам, включаючи, 
окрім заробітної плати та премій, компенсації за 

відсутність працівників, виплати пов’язані з участю 
працівників у прибутку підприємства та негрошові 
пільги у формі надання житла, автомобілів, безплатних 
та субсидованих товарів, медичного обслуговування.

відповідно до МСбо 19, виплати працівникам 
– це всі форми компенсації, що їх надає суб’єкт 
господарювання в обмін на послуги, надані 
працівникам. Що стосується послуг працівника, то 
він може їх надавати протягом повного чи неповного 
робочого дня, на основі постійної, періодичної чи 
тимчасової зайнятості [1]. Національний стандарт П(С)
бо 26 “виплати працівникам” дещо дублює МСбо (IAS) 
19. Проте, український варіант обліку відрізняється 
аналітичністю, ясністю викладу, забезпечує тотожність 
аналітичного обліку з даними синтетичного. Недоліком 
П(С)бо 26 “виплати працівникам” є те, що цей 
нормативний акт не має практичного застосування, 
тому що він дає лише трактування використовуваних 
термінів, наводить класифікацію виплат, які можуть 
здійснюватись працівнику та дає рекомендації щодо 
питань обліку та відображення у звітності даних 
розрахунків. виплати працівникам відповідно до 
П(С)бо 26 поділяють на п’ять груп, а відповідно до 
МСбо 19 поділяють на чотири групи, які наведені у                  
таблиці 1.1.

Слід зазначити певну особливість МСбо 19, а 
саме що виплати працівникам включають виплати, 
які надаються або працівникам, або їх утриманцям, 
та можуть бути надані у формі грошових виплат (або 
надання товарів чи послуг) безпосередньо працівникам, 
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їхнім дружинам/чоловікам, дітям чи іншим утриманцям 
або іншим особам, наприклад, страховим компаніям. 
Працівник може надавати послуги підприємству на 
основі: повного робочого дня; неповного робочого 
дня; постійної зайнятості; періодичної зайнятості; на 
тимчасовій основі. МСбо 19 розглядає директорів 
та інший управлінський персонал як працівники. 
Підприємство може компенсувати працівникам 
відсутність з різних причин, включаючи: відпустки; 
хворобу та нетривалу непрацездатність; декретні 
відпустки для батька або матері; відправлення функцій 
присяжного засідателя.

Таблиця 1.1
Склад виплат працівникам за П(С)бо 26 та МСбо 19

отже, в П(С)бо 26 “виплати працівникам” 
інформація представлена у більш стислому вигляді, 

що дозволяє скоротити час на вивчення стандарту, але 
це не завжди полегшує роботу бухгалтера, адже все, 
що не описано в даному стандарті можна тлумачити 
по-різному, що може в подальшому призвести до 
неоднозначності обліку та виникнення помилок.

основною рекомендацією щодо покращення обліку 
виплат працівникам є детальна розробка внутрішніх 
інструктивних та рекомендаційних нормативних актів, 
що дозволить пересічному бухгалтеру зрозуміти, а 
також застосовувати запропоновану методику в обліку 
виплат працівникам.
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управління оборотними активами. Розвиток 
країни залежить від ефективних результатів діяльності 
підприємств, раціонального формування і використання 
оборотних активів підприємства.

Система управління оборотними активами як 
важливим елементом підвищення ефективності 
функціонування підприємств набуває особливої 
актуальності. значною мірою це стосується розробки і 
впровадження дієвих підходів в управлінні оборотними 
активами, які б забезпечували стійкість фінансового 
стану підприємства.

Система управління оборотними активами 
представляє собою частину загальної фінансової 
стратегії підприємства, що полягає у формуванні 
необхідного обсягу і складу оборотних активів, 
раціоналізації й оптимізації структури джерел їх 
фінансування.

Розглядаючи складові системи управління 
оборотними активами, слід відмітити, що мету 
управління доцільно трактувати таким чином: 
забезпечення оптимальних обсягів усіх складових, 
які сприятимуть підвищенню ліквідності та 
платоспроможності підприємства. визначення 
такої мети пов’язане з двома основними фактами. 

По - перше, швидка зміна зовнішнього середовища 
обумовлює прийняття рішень щодо обсягів всіх 
складових оборотних активів та пропорції між ними, 
які повинні забезпечувати безперервність діяльності 
підприємства та забезпечувати достатній рівень 
його ліквідності, платоспроможності. По - друге, 
управління оборотними активами має спрямовуватися 
на забезпечення потенційної можливості отримання 
підприємством грошових надходжень від використання 
кожної їхньої складової.

У практиці зарубіжних та вітчизняних підприємств 
застосовують такі методи управління оборотними 
активами:

− метод коефіцієнтів;
− нормування;
− метод авС;
− оптимізація.
Ефективне управління оборотними активами 

включає наступні елементи в організації їх обліку:
1) облік всіх наявних складових оборотних коштів 

та джерел їх формування;
2) факторний аналіз причин, в силу яких склався 

стан та розрахунки з поточними активами;
3) розробку і впровадження в практику роботи 
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окремих служб підприємства сучасних методик 
ефективного управління оборотними активами;

4) впровадження поточного контролю за станом 
найважливіших складників оборотних активів у 
процесі виробничої діяльності підприємства;

5) прогнозування змін в оборотних активах у 
найближчій і довгостроковій перспективі.

одним з критеріїв ефективності використання 
оборотних коштів є величина оборотних коштів, яка 
залежить від:оборотності поточних активів (швидкість 
обороту окремих елементів поточних активів); 
структури оборотних коштів (яка частина поточних 
активів фінансується за рахунок власних коштів і яким 
чином ресурси розподілені в операційному циклі).                                             

аналіз стану оборотних коштів (загальної 
величини й розмірів окремих поточних активів), а 
також показників оборотності дозволяє:

1) оцінити ефективність використання ресурсів в 
оперативній діяльності підприємства;

 2) визначити ліквідність балансу підприємства, 
тобто можливість вчасно погасити короткострокові 
зобов’язання;

3) з’ясувати, у що вкладаються власні оборотні 
кошти підприємства протягом фінансового циклу з 
метою оцінки локального надлишку чи нестачі окремих 
видів оборотних коштів.

Результати шляхів удосконалення управління 
оборотним активами будуть включати:

1) аналіз оборотних активів за попередній період та 
оптимізацію складу оборотних активів;

2) прискорення оборотності оборотних активів та 
забезпечення підвищення рентабельності оборотних 
активів;

3) забезпечення мінімізації втрат оборотних активів 
в процесі їх використання;

 4) формування принципів фінансування 
окремих видів оборотних активів.
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згідно П(С)бо 10 під дебіторською заборгованістю 
слід розуміти суму заборгованості дебіторів 
підприємству на визначену дату [1]. Дебіторську 
заборгованість можна визначити як складову 
оборотного капіталу, суму боргів від юридичних і 
фізичних осіб, які належать підприємству. Таким 
чином, вона є одним із видів фінансових зобов'язань 
контрагентів по відношенню до підприємства.

Проблеми із дебіторською заборгованістю нерідко 
є причиною дефіциту грошових коштів, що змушує 
підприємства змінювати умови реалізації своєї 
продукції. Це вимагає від виробників (постачальників) 
вироблення гнучкої політики надання кредиту й 
інкасації.

Управління фінансами, зокрема оборотними 
активами, є найважливішою сферою діяльності 
будь-якого суб’єкта ринкового господарства, а 
його невід’ємною складовою виступає дебіторська 
заборгованість. Сучасний фінансовий стан 
підприємств характеризується зростанням дебіторської 
заборгованості в структурі їх активів, що призводить 
до уповільнення платіжного обороту.

Неефективність управління дебіторською 
заборгованістю може бути зумовлена як 
внутрішніми, так і зовнішніми чинникам – низькою 

платоспроможністю або недобросовісністю покупців, 
інфляцією, недостатнім рівнем професіоналізму 
фінансового менеджера, недостатнім рівнем 
контролю за дебіторською заборгованістю. Функції з 
управління дебіторською заборгованістю, як правило, 
покладаються на фінансового менеджера, а на 
великих підприємствах для цього може створюватись 
окремий функціональний підрозділ, а інформаційне 
забезпечення формує і подає бухгалтерія.

Для управління дебіторською заборгованістю 
необхідним є розробка заходів щодо скорочення або 
стягнення простроченої або сумнівної дебіторської 
заборгованості. При цьому можуть використовуватися 
різноманітні методи управління дебіторською 
заборгованістю. Процес визначення величини резерву 
сумнівних боргів з використанням аналітичної моделі 
доволі трудомісткий, але він дає змогу отримувати 
точний розрахунок величини резерву сумнівних боргів 
і реальну оцінку чистої реалізаційної вартості поточної 
дебіторської заборгованості.

При розгляді сучасних підходів до класифікації 
дебіторської заборгованості можна виявити низку 
проблем. Для їх вирішення можна запропонувати 
методику класифікації дебіторської заборгованості, 
що дає можливість здійснювати порівняльний аналіз 
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варіантів групування розрахунків з дебіторами 
за класифікаційними ознаками з метою розробки 
різних типів класифікації. згідно з такою методикою 
класифікацію дебіторської заборгованості слід 
проводити у такій послідовності: визначення мети, 
формулювання завдань, конкретизування користувачів 
інформації, вибір ознаки класифікації, визначення 
пріоритетних принципів, надання переліку можливих 
типів класифікації, вибір оптимального типу, 
групування дебіторської заборгованості за обраним 
типом. Як можливі ознаки класифікації дебіторської 
заборгованості треба додатково запропонувати: суб’єкт 
дебіторської заборгованості, сума заборгованості, вид 
оцінювання, причина виникнення.[2]

Стійкого фінансовий стан підприємства можливий 
завдяки ефективній системі контролю руху і своєчасного 
стягнення дебіторської заборгованості. Для цього 
підприємству необхідно не лише формувати бюджет і 
вести реєстр «старіння» дебіторської заборгованості, 
своєчасно вживати заходи щодо її інкасації, а й 
здійснювати систематичний аналіз (моніторинг) цього 
активу.

Потребують розробки також моделі співвідношення 
дебіторської та кредиторської заборгованостей і 
певного інструментарію, який дозволив би швидко та 
якісно виявляти негативні явища, що впливають на 
кількісні та якісні зміни цих заборгованостей. бажаним 
є співвідношення, коли кредиторська заборгованість 
переважає дебіторську на 10-20%. однак, як показують 
дослідження, на деяких підприємствах кредиторська 
заборгованість переважає зобов’язання дебіторів у 10 і 
більше разів [3]. Цьому можуть сприяти певні причини, 
і саме їх аналіз дозволить прийняти відповідні 
управлінські рішення.
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Ще одним шляхом покращення обліку дебіторської 

заборгованості можна вважати цифровий аналіз, як засіб 
контролю, законності та вірогідності господарських 
операцій, пов’язаних з дебіторською заборгованістю. 
використання цього аналізу дозволяє виявити факти 
шахрайства, неефективної кредитної та інкасаційної 
політики, помилок у бухгалтерському обліку.

Удосконалення управління дебіторською 
заборгованістю залишається провідним питанням, 
оскільки це невід’ємна складова функціонування 
будь-якого підприємства. заборгованість постійно 
буде наявна на підприємстві, однак чи це буде проста 
тимчасова заборгованість чи безнадійна, вже залежить 
від самого підприємства та його методів управління 
нею. отже, кожне підприємство самостійно для себе 
повинно вирішити, який метод використовувати при 
управлінні дебіторською заборгованістю, який метод 
буде найефективнішим.
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зараз в Україні дуже розповсюджені малі 
підприємства. Це пов'язано з тим, що на малих 
підприємствах можна швидко обновляти основні 
засоби, а також реагувати на зміни кон'юнктури 
ринку. важливим чинником є також те, що на малих 
підприємствах дозволяється застосовувати спрощену 
систему оподаткування. завдяки цим та багатьом іншим 
чинникам така форма організації підприємницької 
діяльності, як малі підприємства, є провідною в Україні.

особливістю та перевагою малих підприємств є те, 
що на них виконується значно менше господарських 
операцій, та не потрібна значна деталізація операцій. 
Тому малі підприємства можуть застосовувати просту і 
спрощену форму бухгалтерського обліку. 

організація обліку на підприємствах малого 
бізнесу має відповідати всім вимогам обліку, тобто 

забезпечувати інформаційну, контрольну та аналітичну 
функції.  облік на малих підприємствах повинен бути 
максимально  спрощений. облікова політика на малих  
підприємствах повинна бути затверджена спеціальним 
наказом про облікову політику.

головний бухгалтер здійснює формування облікової 
політики, відповідальним за зміст облікової політики 
визначено керівника підприємства. зміни до наказу 
про облікову політику підприємства вносяться лише 
за обставинами, які передбачаються законодавством в 
додатки до облікової політики.

Малі підприємства самостійно здійснюють заходи 
щодо організації бухгалтерського обліку, що фіксуються 
в наказі. У наказі про організацію бухгалтерського 
обліку підприємство зазначає такі моменти:

- вибір спрощеної форми ведення бухгалтерського 
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обліку;

- встановлення правил документообороту і 
технології обробки облікової інформації;

- використання спрощеного плану рахунків 
бухгалтерського обліку (передбачає тільки синтетичні 
рахунки, кількість яких становить 25, 9 клас рахунків 
не включається);

- встановлення системи та форми 
внутрішньогосподарського обліку, звітності та 
контролю господарських операцій;

- встановлення порядку проведення інвентаризації 
активів і зобов’язань з метою забезпечення 
достовірності даних бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності підприємства.

відповідно до наказу про облікову політику на 
підприємстві ведеться бухгалтерський і статистичний 
облік та звітність в порядку, що встановлюється 
чинним законодавством. На малих підприємствах 
бухгалтерський облік складається з первинного обліку 
(документування господарських операцій), поточного 
обліку (хронологічні та систематичні відображення 
господарських операцій на підставі первинних 
документів у регістрах бухгалтерського обліку) 
та узагальнюючого обліку (підготовка фінансової 
звітності, контрольних та аналітичних таблиць).

На малих підприємствах доцільно застосовувати 
ведення нагромаджувальних документів, які дозволяють 
проводити записи однорідних господарських операцій 
в міру їх здійснення на протязі місяця чи періоду 
виконання робіт.

Мале підприємство обирає спрощену форму 
бухгалтерського обліку, виходячи з потреб свого 
виробництва і управління, яка застосовується при 
обліку основних засобів, виробничих запасів.

відповідно до методичних рекомендацій 
передбачено ведення відомостей від 1-м до 5-м, а 
узагальнення облікових даних в оборотно-сальдовій 

відомості. Спрощена форма бухгалтерського обліку 
може застосовуватися за двома видами: простою 
та з використанням регістрів обліку майна малого 
підприємства.

Регістр «Журнал головна» застосовується на 
невеликих підприємствах зі спрощеним планом 
рахунків. Регістр «Журнал головна» відображає 
облік синтетичних рахунків у систематичному і 
хронологічному порядку. На початок звітного періоду 
вводиться сальдо за рахунками робочого плану рахунків. 
Кожного дня до журналу вносяться обороти за дебетом 
і кредитом кореспондуючих рахунків і вказується 
документ, на основі якого відбулася господарська 
операція. облікова інформація малого підприємства 
повинна відображати фінансово-господарські та 
організаційно-технологічні особливості діяльності.

Можна підкреслити, що в теперішньому періоді 
у бухгалтерському обліку малих підприємств існують 
такі проблеми як складність застосування окремих 
П(С)бо, складність формування облікової політики 
малого підприємства, складність методик обліку витрат 
для малих підприємств.
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виробничі запаси займають особливе місце у складі 
майна і є найбільш важливою та значною частиною 
активів підприємства.

актуальність теми полягає у дослідженні 
виробничих запасів задля ефективного управління 
виробничим процесом у сучасних умовах 
господарювання,що дозволить керівництву 
підприємства отримувати якісну інформацію. Процес 
відображення виробничих запасів в обліку, який 
складався роками, не задовольняє інформацією 
управлінський персонал. Тому сьогодні важливим є 
вирішення питання пристосування сучасної системи 

обліку виробничих запасів на підприємствах до 
вимог оптимізації оперативності та достовірності 
надання інформації для потреб менеджменту з метою 
раціоналізації управління оборотними активами 
та підвищення ефективності діяльності суб’єктів 
господарювання в цілому.

впровадження бухгалтерської програми в 
обліковий процес буде вважатись удосконаленням 
обліку лише тоді, коли в результаті такого впровадження 
підвищиться ефективність і поліпшиться якість ведення 
бухгалтерського обліку на підприємстві.

автоматизація обліку виробничих запасів вносить 
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позитивні зміни до технології роботи бухгалтерії. Так, 
один виконавець поєднує функції декількох суміжних 
ділянок обліку, при обробці одного первинного 
документу, який стосується декількох ділянок обліку. 
При проведенні оплати послуг постачальнику 
платіжним дорученням одночасно можна обробити 
і рахунок постачальника, дані якого розносяться по 
об’єктах та шифрах аналітичного обліку. При цьому 
одразу ж формуються відомості про витрати на 
виробництво. всі названі вище операції може виконати 
одна людина, до того ж, тільки вона відповідає за 
результати своєї роботи. Процес автоматизованої 
обробки даних із обліку виробничих запасів полягає 
у виконанні поетапних операцій з метою контролю 
за рухом запасів та складанням звітності, при цьому 
необхідно вирішити наступні завдання:

- провести повну автоматизацію відділу постачання 
і збуту;

- запровадити інформаційну систему на складі та у 
виробництві;

- отримувати оперативно облікову інформацію в 
бухгалтерії підприємства;

- ведення облікових реєстрів та складання звітності 
за допомогою комп’ютерної обробки інформації. 

обов’язковою умовою при цьому є своєчасне та 
достовірне укладання договорів з постачальниками 
та підрядниками, при такій системі відділ постачання 
та збуту щоденно в своїй інформаційній базі має 
інформацію про залишки конкретних матеріалів на 
складі, залишки незавершеного виробництва та потребу 
в певних запасах для виконання виробничої програми.

Після укладання договорів із постачальниками 
та підрядниками здійснюється процес постачання 
товарно-матеріальних цінностей, при автоматизованій 
системі облікового процесу документи з надходження 
виробничих запасів автоматично надходять до відділу 
постачання та збуту, а також на склади підприємства. 
Матеріально відповідальна особа приймає виробничі 
запаси за кількістю та якістю, та передає інформацію 
про фактично прийняті цінності до інформаційної 
бази бухгалтерії, при такій системі за кожним видом 
виробничих запасів виводяться залишки автоматично 
та одночасно у відділі постачання і збуту, на складі та 

в бухгалтерії.
видача запасів зі складу у виробничий процес 

здійснюється аналогічним способом, матеріально-
відповідально особа в своїй інформаційній базі 
відображає відпуск виробничих запасів, при цьому ця 
інформація одночасно надходить до відділу постачання 
та збуту, бухгалтерії та на виробництво. При такій 
системі можна отримати достовірну і точну інформацію 
для прийняття управлінських рішень. У свою чергу 
в бухгалтерії за отриманою інформацією складають 
фінансову звітність. Спеціалізовані бухгалтерські 
програми дозволяють складати оборотну відомість і 
баланс в будь-який момент часу при будь-якій кількості 
введених господарських операцій. Це надає можливість 
в процесі обліку складати кілька проміжних оборотних 
відомостей для визначення собівартості продукції з 
врахуванням незавершеного виробництва, обороту по 
реалізації, прибутку, окремих податків тощо в будь-
який момент часу коригувати господарські операції 
(змінювати суму, дату, зміст і коментарі доповнювати 
журнал операцій новими операціями в будь-якому 
місці і порядку).
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На великих промислових підприємствах, які мають на 
своєму балансі значну кількість вантажних автомобілів 
(наприклад більше десяти) у складі транспортного цеху 
утворюють окремий підрозділ – дільницю вантажних 
автомобілів. основним її завданням є забезпечення 

доставки сировини, матеріалів, напівфабрикатів та 
інших матеріальних цінностей на склади підприємства 
та у його виробничі підрозділи, внутрішньозаводські 
переміщення вантажів, перевезення готової продукції 
до станції відправлення і покупцям, вивезення відходів 
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виробництва тощо.

основними показником, що використовують 
для визначення обсягів діяльності вантажного 
автотранспорту є обсяги перевезень вантажів, які 
визначають у тонно-кілометрах. але, при здійсненні 
перевезень на незначні відстані, за наявності значних 
простоїв при виконанні вантажно-розвантажувальних 
операцій, що характерно для роботи вантажних 
автомобілів промислового підприємства, для 
визначення обсягів діяльності краще використовувати 
показник «машино-години роботи автомобілів».

основним первин¬ним документом, за яким 
обліковують обсяги роботи вантажного автотранспорту 
є подо¬рожній лист вантажного автомобіля. за даними 
по¬дорожніх листів по кожному автомобілю і водію 
складають на-копичувальну відомість обліку роботи 
вантажного автотранспор¬ту, до якої заносять дані про 
кількість годин роботи водія, витрати пального, обсяг 
виконаних робіт (у машино-годинах), інформацію про 
замовника транспортних послуг тощо. На підставі 
даних індивідуальних відомостей складають зведену 
відомість, на підставі якої по закінченні кожного 
місяця у транспортному цеху визначають загальну 
кількість машино-годин роботи вантажних автомобілів 
і здійснюють їх розподіл за замовниками (складами, 
службами, цехами тощо). Цю інформацію бухгалтерія 
підприємства використовує для визначення фактичної 
собівартості однієї машино-години та розподілу і 
списання фактичної собівартості транспортних послуг.

Фактичну собівартість однієї машино-години 
роботи вантажних автомобілів визначають діленням 
загальної величини фактичних витрат дільниці 
вантажних автомобілів на фактичну кількість машино-
годин роботи вантажних автомобілів.

отже, бухгалтерії підприємства, насамперед, 
необхідно окремо здійснювати облік фактичних 
прямих витрат діяльності дільниці вантажних 
автомобілів транспортного цеху. їх формування у 
постатейному розрізі (паливно-мастильні матеріали, 
малоцінні та швидкоз¬ношувані предмети, оплата 
праці, відрахування на страхування, амортизація тощо) 
доцільно здійснювати на окремому аналітичному 
рахунку, наприклад, 2341 «Утримання вантажного 
автотранспорту». його треба відкрити до субрахунку, на 
якому обліковують витрати діяльності транспортного 
цеху підприємства, наприклад, 234 «Транспортні 
послуги».

Формування прямих витрат здійснюють відповідно 
до зведених даних, отриманих з первинних документів 
про нарахування зарплати водіям, списання паливно-
мастильних матеріалів та інструментів, розрахунків 
амортизації автомобілів, соціальних внесків, зношення 
шин і інших операцій. в цих документах відповідальні 
особи мають проставляти код витрат (у даному 
випадку – 2341). У бухгалтерському обліку прямі 
витрати з утримання вантажного автотранспорту слід 
відображати за дебетом рахунку 23 «виробництво», 
субрахунок (у даному випадку) 234 «Транспортні 
послуги» (аналітичний рахунок 2341 «Утримання 

вантажного автотранспорту») у кореспонденції 
з кредитом субрахунків 131 «знос основних 
засобів», 203 «Паливо», 651 «за розрахунками із 
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування», 661 «Розрахунки за заробітною платою» 
та ін.

Крім прямих витрат до собівартості послуг 
вантажного автотранспорту необхідно включати і 
відповідну величину загальновиробничих витрат 
транспортного цеху. їх формування та включення 
до загальної собівартості послуг з перевезення 
вантажів в обліку необхідно відображати відповідно 
до рекомендацій ПСбо 16 «витрати» [1]. з цією 
метою складають проведення  за дебетом рахунку 
23 «виробництво», субрахунок (у даному випадку) 
234 «Транспортні послуги» (аналітичний рахунок 
2341 «Утримання вантажного автотранспорту») 
у кореспонденції з кредитом рахунку 91 
«загальновиробничі витрати».

По закінченні місяця витрати на утримання і 
використання автомобілів розподі¬ляють і відносять 
на користувачів (служби, цехи, сторонні замовники 
тощо) пропорційно кількості спожи¬тих послуг у 
машино-годинах, оцінених за фактичною собівартістю 
одиниці вимірювання цих послуг. У бухгалтерському 
обліку ці операції відображають проведення 
за дебетом відповідних рахунків обліку витрат 
звичайної діяльності (15 «Капітальні інвестиції», 
23 «виробництво», 90 «Собівартість реалізації», 91 
«загальновиробничі витрати», 92 «адміністративні 
витрати», 93 «витрати на збут» і ін.) у кореспонденції 
з кредитом рахунку 23 «виробництво» (субрахунок 
234 «Транспортні послуги», аналітичний рахунок 2341 
«Утримання вантажного автотранспорту»).

отже, охарактеризована методика обліку діяльності 
дільниці вантажних автомобілів транспортного 
цеху промислового підприємства є доволі простою, 
забезпечує належну якість облікової інформації, 
але вимагає належної організації цього процесу та 
використання комп’ютерних облікових технологів.
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На сьогодні ресторанному бізнесу притаманний 
високий рівень конкуренції. Постійне прагнення 
працювати з максимальною економічною віддачею 
викликає необхідність удосконалювати методи 
управління бізнесом на підприємствах даної сфери, 
а кризові явища в економіці – вимагають пошуку 
внутрішніх резервів розвитку. На вирішення цих 
проблем має бути скерована система управлінського 
обліку, яка є дієвим засобом управління витратами 
суб’єкта господарювання.  

Питання ведення управлінського обліку на 
підприємствах, в тому числі в закладах ресторанного 
господарства, досліджувалися низкою науковців, 
серед яких варто виділити Т.о. Коноваліхіну [3], П.М. 
Іванечка [2], л.в. Нападовську [4], о. Петрик [5], 
л.Ю. Шевців [6] та ін.. Проте, на сьогодні недостатньо 
розкритими є проблеми його ведення в сучасних 
умовах господарювання. 

Управлінський облік є відносно автономною 
обліково-аналітичною системою. Попри наявність 
спільних завдань чи інформаційного забезпечення з 
іншими видами бухгалтерського чи господарського 
обліку, він має власні функції, методи та об’єкти 
досліджень, сферу застосування. Тому не варто його 
ототожнювати з виробничим чи стратегічним обліком. 
вважаємо, що зменшення ролі управлінського обліку 
є помилкою, адже саме він належить до тих потужних 
інструментів, які визначають ефективність системи 
менеджменту в закладах різних галузей.

Проблеми застосування управлінського обліку 
пов’язані з необхідністю напрацювання додаткових 
облікових положень (стандартів) щодо організації, 
принципів та методики його ведення. адже, крім 
закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні», немає жодного 
стандарту, який би регламентував ці питання. До 
того ж, внутрішньогосподарський облік є виключно 
добровільною справою. Суб’єкти ресторанного 
бізнесу, зазвичай, належать до категорії малих 
підприємств і не потребують складної системи 
управління. вони організовують облік, делегувавши 
відповідні функції одному бухгалтеру. У таких 
умовах успіх підприємницької справи залежить від 
професійних якостей, рівня його досвідченості, а не 
від необхідності системного аналізу прогнозування 
діяльності, чого не здійснюють взагалі. Серед усіх 
варіантів ведення бухгалтерського обліку, визначених 
законодавчо [1], внутрішньогосподарський облік 
через його конфіденційний характер не може вестись 

стороннім бухгалтером (підприємцем, який здійснює 
свою діяльність без створення юридичної особи) 
та аудиторською фірмою на договірних засадах. 
Підприємствам надано право самостійно розробляти 
систему і форми внутрішньогосподарського 
(управлінського) обліку, звітності і контролю 
господарських операцій, а тому більшість з них для 
побудови облікової системи виходять з того, що є 
обов’язковим із позицій фінансової, статистичної та 
податкової звітності.

вітчизняна будова Плану рахунків з 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань 
підприємств і організацій України не відповідає 
вимогам конфіденційності виробничої діяльності, 
оскільки підприємства використовують загальну для 
малого бізнесу та інтегровану систему обліку – для 
великих підприємств, які передбачають можливе 
кореспондування рахунків групи фінансового та 
виробничого обліків. Поряд із конфіденційністю 
даних управлінського обліку потрібно захищати від 
розголошення ще й інформацію щодо обліку запасів, 
їх постачальників, витрат на виробництво та збут 
продукції, доходів, основних покупців і результатів 
від реалізації. вирішення такого завдання можливе 
за умови використання окремих підходів до побудови 
Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов’язань та господарських операцій, 
у структурі якого доцільно виділити окремий клас 
рахунків, призначених для ведення управлінського 
обліку. 

Cтримувальним фактором використання 
управлінського обліку є також недосконалість методів 
класифікації витрат. в основі побудови національної 
системи калькулювання лежать принципи абзорбшен-
костинг, тоді як у провідних країнах світу – директ-
костинг та його сучасний варіант верібл-костинг. 
Недостатньо уваги приділяється впровадженню 
у практику стандарт-костингу. На сьогодні в зРг 
залишились елементи нормування виключно для 
приготування страв, водночас облік відхилень між 
фактичними витратами та відповідними нормативними 
значеннями не проводиться взагалі.

На сьогодні особливо підвищені вимоги ставляться 
до фахівців із питань обліку і аудиту, оскільки вони 
мають вирішувати обліково-аналітичні проблеми. Перш 
за все, спеціаліст з питань обліку має знати технологію 
виробництва, володіти методами економічного 
аналізу. Це дозволить бухгалтеру-аналітику виявляти 
внутрішньогосподарські резерви, належно виконувати 
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техніко-економічні розрахунки, пов’язані з аналізом і 
обґрунтуванням раціональної поведінки підприємства 
в сучасних умовах господарювання, а також розробляти 
альтернативні моделі розвитку підприємства.

Ми вбачаємо ряд положень та дієвих кроків, 
вирішення яких дозволять створити передумови для 
повноцінного функціонування системи управлінського 
обліку в закладах ресторанного господарства:

 розробка загальних засад та принципів щодо 
його ведення на державному рівні (у вигляді окремого 
стандарту обліку чи рекомендацій) та напрацювання 
змін до діючого Плану рахунків з метою виділення в 
останньому класу рахунків управлінського обліку);

 належна фахова підготовка спеціалістів 
з обліку і аудиту, здатних займатись аналітичною 
роботою;

 розробка форм внутрішньогосподарської 
звітності, перегляд наказів про облікову політику 
та графіків документообороту із обов’язковою 
регламентацією рівнів відповідальності за формування 
економічної інформації;

 впровадження в облікову практику зРг методів 
обліку витрат та їх класифікацій, які забезпечать 
розширення аналітичних можливостей за аналізу 
господарської діяльності та прийняття обґрунтованих 
рішень.
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в умовах економічної кризи, спаду виробництва, 
зниження продуктивності праці, звільнення з 
виробництв значної кількості робітників та службовців, 
інженерно – технічних працівників в організації праці і 
її оплати відбуваються значні зміни.

Підвищення ефективності виробництва, дійсну і 
достовірну інформацію про витрати праці на кожній 
виробничій дільниці, використання робочого часу 
і його оплати повинен забезпечити бухгалтерських 
облік.

Поняття «заробітна плата» набуло нового змісту, 
воно охоплює всі види заробітку (а також різні 
форми премій доплат, надбавок, соціальних пільг 
та інше), що може бути нарахованим, як в грошовій 
так і натуральній формах (незалежно від джерел 
фінансування), включаючи грошові суми нараховані 
працівником в відповідності з чинним законодавством 
за невідпрацьований час (щорічні відпустки, святкові 
дні та інше).

У сучасних умовах господарювання виникає 
необхідність у радикальних змінах організації та 
стимулювання праці. Найбільш адекватною для 
ринкових умов є організація та оплата праці на основі 
передової технології, що дає можливість підвищувати 

продуктивність праці.
Стрімкий розвиток ринкових відносин сприяв 

трансформації всіх економічних відносин в Україні, 
включаючи відносини у сфері оплати праці.

Це призвело до створення принципово іншого 
механізму регулювання процесів оплати праці.

При цьому стан обліку оплати праці працівників 
потребує впровадження заходів удосконалення. отже, 
існує необхідність у ретельному виборі напрямів 
удосконалення оплати праці з метою створення 
ефективної системи розрахунків.

з переходом на ринкові умови господарювання 
змінюється концепція встановлення розміру та вибору 
форм і системи оплати праці працівників підприємств 
будь-яких форм власності і господарювання. зміна 
концепції полягає в тому, що за ринкових умов 
господарювання максимальний розмір оплати праці не 
обмежується і він залежить від фінансових можливостей 
підприємства, а обмежується лише нижній її рівень, 
який законодавчо регулюється державою.

Розрахунок заробітної плати є дуже відповідальною 
й трудомісткою роботою, яку треба виконати за 
короткий термін між наданням інформації та виплатою 
працівнику. Тому, заздалегідь підготовлений порядок 
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обліку допоможе зекономити час. організація оплати 
праці має великий вплив на ефективність діяльності 
підприємства. До основних факторів, що впливають 
на ефективність праці, можна віднести мотиваційні 
механізми. важливу роль мотивації відіграє 
соціальний пакет. Що стосується ефективності праці, 
то це співвідношення між результативністю праці 
та величиною витрат, що виражається в досягненні 
максимального ефекту за мінімальних витрат. отже, 
збалансування цих чинників і є результатом ефективної 
організації оплати праці.

від організації обліку оплати праці залежить якість, 
справедливість, повнота і своєчасність розрахунків з 
робітниками з оплати праці.

важливою складовою організації роботи відділу з 
документами є налагодження документообігу.

головне завдання документообігу - прискорення 
руху документів, і чим коротше та швидше буде 
організовано цей процес, тим він буде ефективнішим, 
і користувачі зможуть вчасно отримати інформацію 
для прийняття рішень. Документообіг на підприємстві 
встановлюється головним бухгалтером і є обов'язковим 
для всіх працівників підприємства.

Не слід забувати й напрямки удосконалення 
організації заробітної плати, які мають здійснюватися 
разом із проведенням загальної соціально-економічної, 
структурної, податкової, цінової політики. одним 
з можливих напрямів вдосконалення оплати праці 
працівників є підвищення матеріальної зацікавленості 
працівників. Тому, дуже важливо в сучасних 
умовах передбачити на підприємствах такі системи 
матеріального й морального заохочення, так побудувати 
відносини в колективі, щоб психологічний клімат 

сприяв поліпшенню працездатності, підвищенню 
ефективності виробництва.

основним і визначальним елементом трудового 
процесу є працівник з його вмінням і кваліфікацією, 
відношенням до праці, потребами й можливостями 
їхнього задоволення. оскільки витрати на оплату праці 
тісно пов’язані із чисельністю працюючих, тому, на 
наш погляд на підприємстві необхідно забезпечувати 
планування необхідної кількості робітників.

Наступною пропозицією, яку ми пропонуємо є 
підготовка та підвищення кваліфікації працюючих 
підприємства. освіта персоналу має свої нюанси, 
але в результаті підвищення кваліфікації виграють і 
підприємство, і громадяни.

автоматизація обліку розрахунків по оплаті 
праці дозволить вирішити проблему не тільки 
удосконалення форми бухгалтерського обліку на 
сільськогосподарських підприємствах, а й своєчасності 
погашення боргів.

отже, здійснюючи удосконалення організації 
обліку оплати праці, підприємство повинно підходити 
до цього обґрунтовано, враховуючи  доцільність, 
використовуючи  результати  наукових досліджень, 
передового досвіду.
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в останні роки в Україні значно зріс інтерес до 
використання нетрадиційних відновлюваних джерел 
енергії, що  дозволяє знизити рівень залежності від 
імпорту енергоносіїв та сприяти вирішенню екологічних 
проблем. Сучасна еколого-економічна ситуація вимагає 
нових наукових підходів до забезпечення людства 
енергією та переходу на поновлювані енергетичні 
ресурси. 

одним із ключових поновлюваних енергетичних 
ресурсів майбутнього вважається біомаса. вона за 
величиною займає четверте місце після запасів вугілля, 
газу та нафти.

Дослідженню питань енергетичного використання 
біомаси присвятили праці учені: г.г. гелетуха, в.о. 
Дубровін, Т.а. Желєзна, М.М. Жовнір, Н.в. зіновчук, 
г.М. Калетнік, С.г. Кафлевська, в.в. Кухарець та ін. 

біомаса - це органічні речовини, які утворюються 
в рослинах в результаті фотосинтезу і можуть бути 
використані для отримання енергії, включаючи всі види 
рослинності, рослинні відходи сільського господарства, 

деревообробної та інших видів промисловості. 
До біомаси відносять усі форми матеріалів 

рослинного походження, що можуть використовуватися 
для одержання енергії: деревину, трав’яні і зернові 
культури, відходи лісового господарства та 
тваринництва, а також побутові й промислові відходи 
не завжди рослинного походження, але для яких 
характерні однакові принципи їх утилізації. 

Шляхом реалізації економічного потенціалу 
біомаси Україна може задовольнити до 18 % загальної 
потреби в первинних енергоносіях [1].

Цілі з виробництва електроенергії з біомаси,  
поставлені в Стратегії до 2030 р. є суттєво заниженими. 
Так, планується, що в 2030 р. обсяг виробництва 
електроенергії з біомаси складе всього 2,4 % від 
загальної генерації електроенергії з вДЕ, або 0,1 % від 
всієї генерації електроенергії в Україні [2]. 

оскільки біомаса являє собою тверде паливо, то її 
можна порівняти з вугіллям. Проте, з екологічної точки 
зору, використання біомаси для отримання енергії на 
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основі сучасних технологій є значно безпечнішим, ніж 
вугілля.

більшість відновлюваної енергетики в Україні 
нині припадає на велику гідроенергетику та 
опалювальні котельні та печі, що працюють на біомасі. 
основними складовими потенціалу біомаси є первинні 
сільськогосподарські відходи (солома зернових культур 
та ріпаку, відходи виробництва кукурудзи на зерно 
та соняшника) і енергетичні культури. Енергетичні 
культури - це рос¬лини, які спеціально вирощуються 
для використання їх в якості палива або для 
ви¬робництва на їх основі біопалива. До них належать 
однолітні (ріпак, соняшник), багаторічні (верба, 
тополя), трав’янисті (міскантус) та інші рос¬лини. 

Економічний потенціал енергетичних культур є 
більшим, ніж сільськогосподарських відходів. 

Серед усіх енергетичних рослин у світі саме 
верба сьогодні використовується у світі в якості 
основної енергетичної культури для виробництва 
твердого палива. Найбільший досвід у її продукуванні 
і вирощуванні мають такі країни як Швеція, англія, 
Ірландія, Польща, Данія.

Найбільші плантації верби на сьогодні у Швеції, 
які складають приблизно 18 000 – 20 000 га, в Польщі 
- більше 6 000 га. в Україні, незважаючи на велику 
кількість незадіяних земель несільськогосподарського 
призначення, промислових посадок енергетичних 
рослин поки що недостатньо.

Енергетична тополя останнім часом набуває все 
більшої популярності. в нашій зоні є всі умови для 
отримання високих врожаїв, а саме достатня кількість 
вологи, світла та тепла. 

Ці багаторічні рослини не вимагають великого 
відходу і добрив, на відміну від однорічних, а тому 
вони дешевші і зручніші у виробництві.

багаторічна злакова культура міскантус в порівнянні 
з іншими енергетичними культурами (верба, коноплі) 
має позитивний енергетичний баланс і позитивний 
баланс гумусу, оскільки після 4-х років вирощування 
він накопичує 15-20 тонн підземної біомаси на одному 
гектарі. 

Поширення енергетичних плантацій на виснажених 
ґрунтах, виведених з сільськогосподарського 
використання, конкурентоспроможне вже зараз 
[3]. Проте, енергетичні культури в Україні поки що 
вирощуються на незначних енергетичних плантаціях. 
але з огляду на досвід європейських країн можна 
вже зараз очікувати стрімкий розвиток вирощування 
енергетичних культур. 

в свою чергу, Україна має значний потенціал 
біомаси для виробництва енергії, що є доброю 
передумовою для динамічного розвитку сектора 
біоенергетики.

У  2011 р. Україна набула статусу Договірної 
Сторони Енергетичного Співтовариства і українська 
енергетика повинна розвиватися, відповідно до 
очікувань, покладених на членів Енергетичного 
Співтовариства. Тому варто мати надію, що незабаром 
Україна повністю інтегрується в європейський Союз у 
сфері енергетики і це матиме вирішальне значення для 
розвитку нових енергетичних систем із відновлюваної 
сировини. 

отже, використання біомаси допоможе вирішити 
проблеми економічного, енергетичного та екологічного 
характеру. а також проблему зайнятості сільського 
населення та наближення України до європейського 
Союзу. 
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У сучасних ринкових умовах підприємства 
набувають більшої самостійності, а це, у свою чергу, 
передбачає принципове переосмислення таких функцій 
управління, як планування, облік, контроль та аналіз. 
останнім часом для успішного вирішення проблем, що 
виникають перед управлінцями вищого та середнього 
рівнів, недостатньо лише інформації бухгалтерського 

обліку. Тому проблема формування управлінського 
обліку є актуальною, адже для ефективного управління і 
швидкого реагування на зміни зовнішнього середовища 
необхідно використовувати методи управлінського 
обліку і економічного аналізу.

Проблеми теорії та практики управлінського 
обліку в Україні досліджували у своїх працях Ф. 
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бутинець, П. гарасим, С. голов, г. Журавель, л. 
Нападовська, в. Панасюк, М. Пушкар, в. Сопко, П. 
Хомин, М. Чумаченко та ін. Теоретичні та методичні 
основи управлінського обліку закладені в працях таких 
зарубіжних авторів, як а. апчерч, Е. а. аткінсон, К. 
Друрі, Р.С. Каплан, Д. К. Норт, б. Райєн, Ч. Т. Хорнгерн 
та ін. Проте залишилося ще багато теоретичних 
питань, які вимагають свого уточнення та застосування 
нових підходів до їх вирішення. адже ще не визначені 
адекватні методологічні та методичні основи 
управлінського обліку. [2, c. 425].

 Метою даної статті є розгляд процесу становлення 
управлінського обліку в Україні, розгляд проблематики 
наведеної теми та запропонування шляхів 
удосконалення.

Усвідомлення необхідності та бажання 
запровадити управлінський облік ще не є достатнім 
для здійснення цього наміру. Треба зауважити, що 
на шляху його впровадження є певні труднощі, які 
полягають у методології ведення обліку  та відповідних 
організаційних заходів, які необхідно здійснити.

 в наш час мають місце дискусійні питання 
про сам факт існування управлінського обліку, про 
співвідношення управлінського та виробничого 
обліку, про місце управлінського обліку в структурі 
бухгалтерського обліку. Деякі вчені виступають 
проти виділення його в самостійну систему. Подібної 
позиції, зокрема, послідовно дотримується в.в. Сопко. 
У навчальному посібнику “бухгалтерський облік в 
управлінні підприємством” він зазначає, що так званий 
управлінський облік не є самостійним бухгалтерським 
обліком. На думку в. в. Сопка, це подальше поглиблення, 
деталізація даних бухгалтерського фінансового обліку в 
частині затрат і доходів діяльності, коли розкривається 
вся ефективність придбання ресурсів, їх переробки, 
технологічних і організаційних рішень, мотивації тощо 
[5, с. 526].

Доречно підкреслити, що сьогодні існують 
розбіжності навіть у визначенні змісту управлінського 
обліку. зокрема С. Ф. голов лаконічно визначає 
управлінський облік як  “ту частину системи 
бухгалтерського обліку, що забезпечує потреби 
управління в інформації” [5, с. 425].

Натомість л. Нападовська характеризує 
управлінський облік як інтегровану систему 
підготовки й забезпечення різних рівнів управління 
інтерпретованою відповідним чином інформацією 
для ефективного планування, контролю та прийняття 
управлінських рішень [3, c. 544].

Наявна постійна дискусійність негативно 
позначається на впровадженні управлінського обліку 
на підприємствах.

До проблем впровадження управлінського обліку 
на підприємствах в Україна, на мою думку, є те, що в 
вище зазначеному законі України „Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні” з управлінського 
обліку передбачено лише індивідуальні, тобто 
самостійні підходи до організації роботи на цій ділянці 
у кожному конкретному підприємстві. окрім того, 

суттєвим гальмом поширення управлінського обліку 
в країні залишається відсутність чіткого визначення 
переліку складових цього обліку. Тому відсутність 
певної нормативної бази досить ускладнює цей процес.

Поступове становлення та розвиток управлінського 
обліку - є одним із напрямів удосконалення вітчизняної 
системи обліку та звітності як ключової інформаційної 
бази у забезпеченні конкурентоспроможності 
національної економіки. Для перспективи розвитку 
обліку пропоную зробити акцент у таких напрямах: 

- формування системи стратегічного управлінського 
обліку; 

- розвиток методики управлінського аналізу; 
- вдосконалення методичного інструментарію 

управлінського обліку, зокрема: аналіз вартісного 
ланцюжка; калькулювання на основі діяльності 
(авС); калькулювання життєвого циклу; цільове 
калькулювання; калькулювання для безперервного 
вдосконалення; 

- регулювання галузевого управлінського обліку 
(розробка галузевих методик організації управлінського 
обліку, інструкцій по визначенню собівартості 
продукції та проведення управлінського аналізу); 

- наукове обґрунтування ефективної моделі 
управлінського обліку з урахуванням як зовнішніх, так 
і внутрішніх чинників [1, c. 34-36].

отже, організація впровадження управлінського 
обліку в діяльність підприємств потребує значного 
часу та зусиль всього колективу,  однак саме питанням 
організації впровадження приділяється недостатньо 
уваги. Існує багато протилежних думок щодо методики 
впровадження управлінського обліку, тому необхідно 
проводити подальше обговорення таких проблем.
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Теоретично-методологічні засади бухгалтерського 
обліку досліджували багато відомих учених. водночас 
багато питань залишаються до кінця невизначеними. 
значення бухгалтерського обліку важко переоцінити. 
в університетах всього світу бухгалтерський облік 
визнається найважливішим предметом для студентів, 
які вивчають бізнес.

Питанням розвитку теорії бухгалтерського обліку 
науковці завжди надавали велику увагу, розвиваючи 
глибокі теоретичні уявлення у представників облікової 
професії. всі ці уявлення поповнюються новими 
питаннями до обліку, які виникають в результаті 
економічного розвитку та розвитку практики обліку. 
всі ці питання об’єднуються у проблеми, що можна 
побачити у моделі проблем, побудованій Т.М. Сльозко 
у [3]. вона існуючі проблеми обліку нерозривно 
об’єднала у три групи: проблеми практики обліку, 
проблеми теорії обліку і проблеми звітності. Крім того, 
кожний блок проблем має свої окремі проблеми. 

Так, у проблемах практики обліку виділено три 
блоки: проблеми методики обліку, проблеми організації 
обліку, проблеми стандартизації обліку. У свою чергу 
проблеми методики обліку включають: проблеми 
оцінки об’єктів обліку, відображення об’єктів у системі 
рахунків, проблеми плану рахунків. Серед проблем 
організації обліку виділяються проблеми організації 
бухгалтерської служби, організації бухгалтерської 
процедури, ролі бухгалтера в системі управління 
підприємством та ін. До проблем стандартизації обліку 
відносяться: проблеми стандартизації, уніфікації та 
гармонізації обліку, зокрема, необхідність перегляду 
стандартів і принципів ведення бухгалтерського обліку 
і складання фінансової звітності.

Проблеми теорії розглядаються з двох боків: 
проблеми обліку як науки і проблеми обліку як освітньої 
дисципліни. До перших відносяться: проблеми 
предмету і об’єктів обліку на новому етапі розвитку 
науки; проблеми взаємодії видів обліку; взаємозв’язку 
обліку і других наук, зокрема, економічної теорії та 
філософії. Питання принципів, предмету і об’єктів 
бухгалтерського обліку як науки розглянуті Н.о. гурою 
у [1]. окремі науковці не визнають бухгалтерський 
облік наукою у повному значенні цього поняття, 
вважаючи його насамперед практичною діяльністю. 
Разом із тим багато вчених розглядають  бухгалтерський 
облік одночасно як науку і як професійну діяльність. 
важливим аргументом на користь цього може 
слугувати той факт, що бухгалтерський облік виник 
раніше більшості економічних наук, що підтверджує 
одинадцятий трактат «Про рахунки  і записи» твору 
луки Пачолі «Сума арифметики, геометрії, вчення про 

пропорції та відношення», випущений у 1494 році, а 
також те, що наука має такий досконалий інструмент, 
як подвійний запис. 

Проблеми теорії обліку як освітньої дисципліни 
об’єднані у три групи: викладання дисципліни, 
отримання практичних навичок та самостійне вивчення. 
викладання дисципліни потребує застосування нових 
методичних форм і методів, щоб ефективно навчати 
майбутніх фахівців обліку. отримання практичних 
навичок, зазвичай, відбувається на практиці, 
удосконалення якої також має багато проблем, і їх 
потрібно вирішувати. У окрему групу слід виділити 
самостійне вивчення дисципліни, що не завжди під 
силу усім студентам. Тому тут треба розробляти 
блоки завдань, враховуючи індивідуальні навички 
майбутнього бухгалтера. 

 Результатом обліку є звітність, її формування 
також пов’язане зі своїми проблемами, тому вони 
мають бути виділені в окрему групу. їх вирішення 
набуває пріоритетності у порівнянні з обліком, оскільки 
відбувається методологічна залежність не звітності 
перед обліком, а навпаки – обліку перед звітністю. Тут 
існують проблеми структури балансу і його статей, 
узгодження бухгалтерської (фінансової) та податкової 
звітності, фальсифікації звітності. До названих можна 
додати ще дуже багато проблем. Кожна із них потребує 
свого вирішення, вимагаючи глибокого окремого 
дослідження.     
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На сучасному етапі розвитку в Україні відбувається 
формування ринкових відносин, що вимагає розробки 
відповідного господарського механізму, докорінних 
змін у його функціонуванні та гармонізації інтересів 
усіх зацікавлених сторін.

Ринкова економіка стимулює підприємства до 
впровадження нової техніки та технологій, розширює 
можливості щодо використання нових фінансових 
інструментів та механізмів, проте на практиці виникає 
проблема щодо реальності їх застосування. Перш за 
все це обумовлено повною відсутністю або нестачею 
власних обігових коштів, низькою ліквідністю 
активів, застарілою матеріально-технічною базою, 
на утримання якої витрати перевищують наявні 
прибутки, та, звичайно, недосконалою законодавчою 
базою, що в тій чи іншій мірі регламентує діяльність 
підприємств. Саме тому особливо актуальними є 
дослідження проблемних питань аналізу основних 
засобів підприємств і напрямків його удосконалення.

вагомий внесок у розробку теоретичних основ та 
методологічних підходів до проблеми аналізу основних 
засобів зробили провідні вітчизняні вчені-економісти, 
такі як  ареф’єва о.в, богацька Н.М., Рилєєв С.в., 
Чорна І.о., Череп а.в. та інші [1,2,3,4,5].

вивчення теоретичних положень, опублікованих 
праць вітчизняних і зарубіжних вчених свідчать, 
що аналіз основних засобів в останній час дещо 
ускладнився, а ряд проблем негативно впливають 
на процес управління виробництвом, знижуючи 
ефективність використання основних засобів. До 
кола таких проблем можна віднести: проблеми 
вдосконалення системи амортизації; проблеми 
підвищення інформативності первинних документів 
з обліку основних засобів; проблема інформаційного 
забезпечення управління матеріально-технічною 
базою, що представлено на підприємстві системою 
обліку, аналізу, аудиторського контролю; проблеми 
аналізу ефективності використання основних засобів і 
можливості її прогнозування тощо [3].

Щоб домогтися всього переліченого, підприємству 
необхідно шукати й використовувати різноманітні шляхи 
(резерви) підвищення ефективності використання 
основних засобів. Найважливішим показником 
підвищення рівня ефективності використання основних 
засобів підприємства є зростання обсягів виробленої 
ним продукції (виконаних робіт, наданих послуг). 

Поліпшення використання діючих основних 
засобів забезпечує зростання обсягів виробництва без 
залучення додаткових інвестицій. Ступінь використання 
основних засобів залежить від їхнього технічного 
стану, рівня механізації та автоматизації виробничого 

процесу, ступеня завантаження обладнання і тощо. 
Для характеристики використання основних засобів 
застосовують систему показників (табл. 1)[2]

Таблиця 1
Характеристика використання основних засобів

На нашу думку в системі показників, 
запропонованих для визначення рентабельності 
основних засобів необхідно було б конкретизувати, 
який саме прибуток повинен застосуватися. з нашої 
точки зору це повинен бути прибуток від операційної 
діяльності. 

Чорна з.о. [4] зазначає, що значні резерви 
підвищення ефективності використання основних 
засобів містяться у збільшенні тривалості роботи 
машин та механізмів. У цілому сукупність резервів 
покращення використання основних засобів 
підприємства може бути поділена на три великих 
групи:

1.Технічне вдосконалення засобів праці;
2.збільшення тривалості роботи машин та 

обладнання;
3.Покращення організації та управління 

виробництвом [3].
На наш погляд, значні резерви підвищення 

ефективності використання основних засобів 
містяться не у збільшенні тривалості роботи машин 
та механізмів, а в інтенсифікації їх роботи. адже 
збільшення тривалості роботи машин та механізмів 
– це екстенсивний чинник, який до того ж не може 
безмежно збільшуватись. 

Щоб постійно забезпечувати зростання 
прибутку, треба шукати невикористані можливості 
його збільшення, тобто резерви зростання. Резерви 
виявляються на стадіях планування та безпосереднього 
виробництва продукції і її реалізації. визначення 
резервів збільшення прибутку базується на науково 
обґрунтованій методиці розроблення заходів з їх 
мобілізації.[4]

Дослідження показали, що основні засоби 
становлять головну частину матеріально-технічної 
бази будь-якої галузі, особливо промисловості. На базі 
їх зростання збільшується економічний потенціал і 
виробничі можливості галузі, підвищується технічний 
рівень виробництва. Це, у свою чергу, підвищує 
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темпи випуску продукції, що вирішальним чином 
сприяє вдосконаленню розширеного відтворення й 
правильному формуванню найважливіших пропорцій 
господарювання.

 застосування на практиці даних методик аналізу 
основних засобів дасть змогу збільшити обсяг 
виробництва продукції в цілому по підприємству, 
підвищити показник фондовіддачі, а також збільшити 
прибуток від основної операційної діяльності та чистий 
прибуток.
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Для ефективної і безперервної діяльності будь-
якого підприємства не залежно від галузі в необхідній 
кількості потрібні оборотні активи. 

Кожне підприємство, починаючи свою виробничо-
господарську діяльність, повинно мати певну грошову 
суму. На ці грошові ресурси підприємство закуповує на 
ринку або у інших підприємств сировину, матеріали, 
паливо, оплачує рахунки за електроенергію, сплачує 
своїм працівникам заробітну плату, несе витрати по 
освоєнню нової продукції, усе це являє собою один 
з найважливіших параметрів господарювання, що 
одержав назву "оборотні активи підприємства". 

оборотні активи є важливою частиною майна 
підприємства. Для забезпечення безперебійного 
процесу виробництва поряд з основними виробничими 
фондами необхідні предмети праці, матеріальні 
ресурси. Предмети праці разом із засобами праці беруть 
участь у створенні продукту праці, його вартості. 

адаптація  вітчизняної системи бухгалтерського 
обліку до міжнародних стандартів зумовила значні 
зміни в обліку та оцінці оборотних активів підприємств, 
які розширили можливості самостійності вибору 
методів обліку і оцінки активів, при цьому зросли 
вимоги до достовірності та оперативності одержуваної 
облікової інформації. 

Набули особливої актуальності проблеми 
обліку оборотних активів у контексті задоволення 
інформаційних потреб інвесторів, кредиторів та 
інших зацікавлених користувачів повної і достовірної 
інформації про стан та ефективність використання 
оборотних активів підприємств. 

Дискусійність багатьох теоретичних положень, 

особливо щодо класифікації активів, практична 
значимість обліку оборотних активів, недостатній 
рівень їх дослідження у контексті сучасних потреб 
управління з використанням міжнародного досвіду 
зумовили вибір теми і визначили спрямованість 
дослідження. 

великого значення набувають теоретичні підходи 
до визначення економічної сутності оборотних активів, 
а також підходи до управління оборотними активами, 
що мають свій особливий вплив на основні складові 
оборотних активів. 

оборотні активи - це сукупність фінансових і 
матеріальних активів, не обмежених у використанні, 
які обслуговують господарський процес, і призначені 
для реалізації чи споживання протягом операційного 
циклу або одного року з дати складання балансу та 
забезпечення безперервності виробничо-комерційного 
циклу. 

оборотні активи, поряд з засобами праці та 
робочою силою, є одним з основних компонентів 
продуктивних сил, які впливають на виробництво та 
розподіл суспільно необхідного продукту як на рівні 
кожного конкретного підприємства, так і на рівні 
економіки загалом. а тому обґрунтована класифікація 
таких активів має важливе значення. 

вітчизняну систему обліку оборотних активів було 
розглянуто на прикладі  ДП Житомирський облавтодор 
філія Новоград-волинська ДЕД. Метою організації 
обліку оборотних активів підприємства є створення 
належних умов у бухгалтерії для своєчасного та 
повного відображення в обліку операцій, пов`язаних з 
надходженням, використанням, зберіганням оборотних 
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активів (запасів та коштів).

бухгалтерія філії при веденні бухгалтерського 
обліку оборотних активів керується законами та 
нормативно-правовими документами, а також 
обліковою політикою підприємства. 

Документування обліку оборотних активів ДП 
Житомирський облавтодор філія Новоград-волинська 
ДЕД формується у програмі 1С:"Підприємство", що 
значно полегшує роботу бухгалтерії.

Первинними документами з обліку оборотних 
активів є:

- платіжні доручення;
- прибуткові касові ордери;
- видаткові касові ордери;
- прибуткові накладні;
- видаткові накладні;
- посвідчення про відрядження працівника;
- звіт про використання коштів, наданих на 

відрядження або під звіт.
Після закінчення операційного дня банк 

роздруковує виписки з особового рахунку ДП 
Житомирський облавтодор філія Новоград-волинська. 
виписки банку надаються клієнту, як правило, тільки 
у випадку, якщо мав місце рух грошових коштів на 
банківському рахунку.

Узагальнення даних по рахунках оборотних активів 
за кожен місяць програма автоматично формує аналізи 
за такими рахунками оборотних активів:

- 30 "Каса" ;
- 31 "Рахунки в банках" ;
- 3721 "Розрахунки з підзвітними особами";
- 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" ;
- 20 "виробничі запаси" ;
- 23 "виробництво";
- 22 "МШП" ;
- 28 "Товари".
Далі формуються головні книги, оборотні відомості 

за рахунками, за даними яких складають фінансову 
звітність.

Дане підприємство є філією публічного 
акціонерного підприємства, тому  з 2012 р. складає свою 
звітність за міжнародними стандартами. отже, питання 
використання зарубіжного досвіду та застосування 
міжнародних стандартів є одним із важливих питань 
удосконалення обліку на підприємстві.

вихід українських підприємств на міжнародний 

рівень можливий лише за умови визнання ними 
міжнародних стандартів обліку та звітності. Не 
зважаючи на те, що національні стандарти обліку 
побудовані на підставі Міжнародних стандартів 
виникають розбіжності обліку в Україні та зарубіжних 
країнах відповідно до специфіки національної системи. 
Тому необхідно відмовитись від жорсткої регламентації  
обліку, а саме: удосконалювати національні П(С)бо та 
гармонізувати їх з МСбо, також забезпечити належне 
професійне навчання практикуючих бухгалтерів.

Для поліпшення стану оборотних активів 
вітчизняних підприємств потрібно розробляти 
сучасні механізми управління грошовими коштами, 
поточними фінансовими інвестиціями, дебіторською 
заборгованістю, запасами. важливо застосовувати 
портфельний підхід до управління оборотними 
активами, дебіторською заборгованістю, поточними 
зобов`язаннями, впроваджувати узгоджених 
сучасних методик управління грошовими коштами 
та поточними фінансовими інвестиціями та водночас 
використовувати  такі методи логістичного управління 
запасами, які б відповідали специфіці функціонування 
українських підприємств.

вітчизняні підприємства повинні брати все краще 
з світового досвіду управління і адаптовувати його до 
особливостей наших умов  таким чином, щоб енергія 
дії кожного перетворювалась на спільний результат.
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На сучасному етапі ринкових відносин та 
відносної стабілізації в економіці країни в Україні 

поступово набуває розвитку фондовий ринок, ринок 
цінних паперів, покращуються процеси фінансування 
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та вкладання капіталу. зміни стосуються і системи 
бухгалтерського обліку, оскільки значно підвищуються 
вимоги до повноти і якості обліково-аналітичного 
забезпечення процесу управління діяльністю суб’єктів 
господарювання. 

Питання аудиту фінансування та вкладання 
капіталу з року в рік стають все більш актуальними 
серед користувачів фінансової звітності, здебільшого 
існуючих і потенційних інвесторів. На базі достовірної 
облікової та звітної інформації приймаються адекватні 
управлінські рішення оперативного та стратегічного 
характеру, розробляється стратегія фінансової 
діяльності.

Слід зазначити, що процеси фінансування та 
вкладання капіталу хоча і набувають все більшого 
поширення, однак залишаються відносно новими 
та недостатньо дослідженими явищами у діяльності 
суб’єктів господарювання. П(С)бо 31“Фінансові 
витрати” передбачає альтернативні варіанти 
обліку фінансових витрат. Так, фінансові витрати 
визнаються витратами того звітного періоду, в якому 
вони були нараховані, окрім випадку, коли облікова 
політика підприємства передбачає капіталізацію 
фінансових витрат, пов’язаних із створенням 
кваліфікаційного активу. встановлено, що оскільки до 
фінансової діяльності належать операції з дочірніми 
підприємствами, з якими материнське підприємство 
перебуває у відносинах контролю, то за деяких 
обставин доцільно включати всі кредити материнського 
підприємства та його дочірніх підприємств у 
розрахунок середньозваженої величини фінансових 
витрат за кредити.

виробничі потужності сільськогосподарських 
підприємств потребують якісного і кількісного 
оновлення. Проблеми належного відтворення 
основних засобів аграрного сектору слід вирішувати 
комплексно через розширення форм державної 
фінансової підтримки, банківського кредитування, 
коштів підприємницьких структур. важливим 
механізмом оновлення матеріально-технічної бази є 
залучення довгострокових кредитів. але їх надається 
недостатньо.

основними господарськими операціями 
фінансової діяльності  стосовно акціонерного 
капіталу та дивідендів є такі: випуск (емісія), викуп 
та вилучення з обігу акціонерного капіталу; об’ява та 
виплата дивідендів; дивіденди акціями та подрібнення 
акцій. операції зі статутним капіталом пропонується 
класифікувати як операції з формування статутного 
капіталу та операції, які не змінюють його величини, 
а також операції, що призводять до зміни величини 
статутного капіталу.

Щодо аудиту фінансової діяльності, то з 
позицій аудиторського ризику фінансова діяльність 
є ризикованою і потребує спрямування більше 
аудиторських ресурсів на її проведення, здобуття 
достатньої кількості аудиторських доказів. Доцільно 
виділити чотири стадії процесу аудиту фінансової 
діяльності підприємств аграрної сфери: розробка 

стратегії та планування аудиторської перевірки; 
тестування засобів контролю та господарських 
операцій; перевірка сальдо за рахунками; завершення 
аудиту та складання аудиторського висновку та звіту.

Процес аудиту фінансової діяльності підприємства 
доцільно представити чотирма стадіями аудиту, 
що різняться завданнями, глибиною дослідження, 
об’єктами, спрямованістю та інструментарієм аудиту. 
вивчення та оцінювання внутрішнього контролю має 
передувати тестуванню господарських операцій та 
сальдо за рахунками. 

враховуючи результати перевірки системи 
внутрішнього контролю, розробляються аудиторські 
процедури по суті щодо господарських операцій 
та сальдо за рахунками акціонерного капіталу та 
дивідендів. встановлено, що за рахунок вагомості 
операцій з акціонерним капіталом та дивідендами 
їх аудиторська перевірка здійснюється суцільним 
способом з використанням відповідних аудиторських 
процедур для забезпечення завдань аудиту.
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основною передумовою здійснення господарської 
діяльності більшості підприємств є достатній обсяг 
та раціональне використання виробничих запасів. 
важливою умовою здійснення виробничого процесу є 
наявність та використання значної кількості виробничих 
запасів, які і є основою готових виробів. Це підтверджує 
той факт, що витрати сировини, матеріалів, палива, 
напівфабрикатів у більшості підприємств займають 
80 – 90%  серед всіх витрат на виробництво продукції. 
Тому важливим завданням є визначення забезпеченості 
підприємства різними видами матеріальних ресурсів та 
пошук резервів раціонального їх використання [1].

Питанням теоретичної розробки проблем 
організації і ведення бухгалтерського обліку 
виробничих запасів присвячена достатньо велика 
кількість праць вчених-економістів та фахівців у 
галузі обліку. Проте, незважаючи на ряд публікацій, 
питання обліку виробничих запасів на підприємствах 
залишаються актуальними та потребують нагального 
вирішення. 

Метою даного дослідження є виявлення проблем 
організації обліку виробничих запасів на підприємствах, 
а також знаходження шляхів подолання цих проблем. 

важливою умовою якісного обліку матеріалів є 
використання комп’ютерних програм для автоматизації 
обліку з новими методами організації складського 
господарства і обліку матеріалів. автоматизація 
бухгалтерського обліку дає змогу полегшити процес 
оброблення даних з обліку виробничих запасів. 

Передумовами для правильної організації обліку 
запасів є такі: раціональна організація складського 
господарства; наявність інструкції з обліку виробничих 
запасів; розробка номенклатури запасів; наявність 
інструкції з обліку виробничих запасів; правильна 
класифікація запасів; розробка норм витрачання 
запасів [4].

основними завданнями організації та ведення 
обліку виробничих запасів на підприємстві є: контроль 
за повним і своєчасним оприбуткуванням матеріальних 
цінностей та їх збереження; запаси повинні відповідати 
складським нормам; розрахунок витрат при придбанні 
або виготовленні запасів; визначення первісної 
вартості; правильне використання МШП під час їх 
експлуатації; калькулювання собівартості продукції.

облік виробничих запасів на підприємстві є 
трудомістким та займає багато часу, тому можуть 
виникати певні недоліки та запущеність, в свою чергу 
ці недоліки призводять до втрати великої кількості 
запасів. І тому можемо бачити, що до цього часу є 
багато невирішених проблем, пов’язаних із розробкою 

науково обґрунтованої системи обліку використання 
виробничих запасів. 

При дослідженні даної теми було виявлено наступні 
проблеми: 

–  складність розрахунку справедливої вартості 
запасів;

– низький рівень оперативності інформаційного 
забезпечення управління виробничими запасами 
підприємств; 

–  обмеженість контролю використання виробничих 
запасів тощо [2]. 

Шляхи подолання проблем ведення обліку 
виробничих запасів зводяться до наступного: 

1) підвищення оперативності інформаційного 
забезпечення управління виробничими запасами 
підприємств, яке забезпечується запровадженням 
інформаційних технологій обробки економічної 
інформації; 

2) удосконалення системи автоматизації обліково-
аналітичних робіт в управлінні виробничими запасами 
та обґрунтування раціональних методів проведення 
інвентаризації виробничих запасів;

3) узгодження механізмів бухгалтерського і 
податкового обліку виробничих запасів; 

4) обґрунтування системи обліку матеріальних 
витрат на освоєння нової техніки і технології 
виробництва; 

5) чітка організація обліково-контрольних процедур 
руху запасів підприємств; 

6) уточнення класифікації та методики оцінки 
виробничих запасів; 

7) визначення передумови раціональної організації 
обліку виробничих запасів на підприємствах [2]. 

Кожне підприємство зацікавлено в створенні 
конкурентоспроможної продукції та її реалізації на 
внутрішньому та зовнішньому ринках, отримання 
прибутку і забезпечення стабільного фінансового 
положення. При досягненні цієї мети приймають участь 
виробничі запаси, які забезпечують безперервний 
процес виробництва та продажу продукції. Достовірний 
облік виробничих запасів на підприємстві є невід’ємною 
частиною управління, без якого неможливе досягнення 
поточних та довгострокових цілей підприємства. 

отже, застосування запропонованих вище вказаних 
методів вирішення проблем при обліку виробничих 
запасів дасть змогу підвищити результати своєї 
діяльності та конкурентоспроможність підприємства, 
отримати більший прибуток та забезпечити стабільність 
свого фінансового положення.
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Процеси на ринку аудиторських послуг 
розвиваються досить стрімко, тому актуальним на 
сьогодні є аналіз стану його розвитку, як інструмента 
вдосконалення ринку надання цих послуг, та  
ознайомлення з іноземним досвідом ведення 
аудиторської діяльності. 

Метою дослідження є аналіз ринків аудиторських 
послуг в Україні та Росії і встановлення основних 
тенденцій їх розвитку. 

Розвиток сучасного аудиту та аналіз тенденцій 
ринку аудиторських послуг досліджували такі зарубіжні 
та вітчизняні науковці: абаєва Н.П., Савченко в.Я., 
Сопко в.в., білик М. Д., бутинець Ф. Ф., Давидова г.М. 
та інші.

На ринку аудиторських послуг, згідно з законом 
України «Про аудиторську діяльність»[2] та 
Федеральним законом «Про аудиторську діяльність»[5], 
до суб’єктів, що надають аудиторські послуги 
відносяться: аудиторські фірми та індивідуальні 
аудитори (табл.1). основну частину суб’єктів, 
приблизно 2/3, складають аудиторські фірми і дана 
тенденція є стабільною для обох ринків. 

Таблиця 1
Кількість суб’єктів аудиторської діяльності в Україні 

та Росії

Для встановлення відповідності наявної 
чисельності сертифікованих аудиторів потенційним 
потребам ринку, доцільно розрахувати кількість 
підприємств на один суб’єкт аудиторської діяльності. 
Так, станом на 01.01.13 р. цей показник складав: 
в Україні  370 та Росії  550 підприємств на одну 
аудиторську фірму(аудитора)[2, 3, 4]. 

Розгляд кількості суб’єктів аудиторської діяльності 
за регіональним розподілом дає змогу зрозуміти 
локалізацію їх розміщення в країні. Дані табл. 2 
підтверджують, що традиційним є розташування 
близько третини фірм і індивідуальних аудиторів у 
столиці.

Таблиця 2
Питома вага суб’єктів аудиторської діяльності в розрізі 

регіонів, %

Джерело: складено авторами [2, 3]
Слід зазначити, що проведення аналізу та 

порівняння обох ринків аудиторських послуг 
ускладнюється через, те що усі дані наведені в поточних 
цінах, без переводу в зіставні ціни якогось одного року, 
по-друге,  неможливо чітко оцінити якість аудиторських 
послуг, що надаються, оскільки це поняття не має чітко 
визначеного вимірника і методики визначення.

аналіз структури виручки, як основного 
показника фінансової діяльності будь-якого суб’єкта 
господарювання, розкриває диверсифікованість послуг, 
що надаються суб’єктами аудиторської діяльності. Дані 
таблиці 3 свідчать, що основним джерелом доходу 
є безпосередньо проведення аудиту (майже 50%). 
Це є позитивним фактором, оскільки свідчить про 
виконання  суб’єктами аудиторської діяльності своїх 
основних завдань.

До аудиторських послуг, окрім самого аудиту 
включають: ведення та відновлення   бухгалтерського 
обліку у формі консультацій, експертиз і оцінки стану 
фінансово-господарської діяльності та інших видів 
економіко-правового забезпечення господарської 
діяльності суб'єктів господарювання, перевірка 
іпотечного покриття [2, 5].

Таблиця 3
Структура виручки суб’єктів аудиторської діяльності в 

Україні та Росії

Джерело: складено авторами [2, 3]
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важливе місце займають громадські організації 

за професійними ознаками, в які усі суб’єкти ринку 
аудиторських послуг згідно закону мають право 
об’єднуватись. На сьогодні в Україні діє 6 таких 
професійних об’єднань, в  Росії  5 акредитованих 
професійних аудиторських об'єднань у складі 
некомерційних партнерств. згідно законодавства 
Російської Федерації вступ до партнерств є 
обов’язковим. одним з шляхів полегшення 
регулювання ринку аудиторських послуг є покладання 
на професійні організації контролюючих, що зменшило 
б навантаження на Мінфін, бо замість тисячі суб’єктів 
аудиторської діяльності потрібно було б перевіряти 
лише декілька організацій. 
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доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 3125-12

2. звіт аудиторської палати України до Кабінету 
Міністрів України за 2010-2013 [Електронний ресурс]. 
- Режим доступу: http://www.apu.com.ua/zvit-do-kmu

3. Міністерство фінансів Російської Федерації 
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://minfin.
ru/ru/accounting/audit/

4. Показники Статистичного реєстру підприємств 
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ПРоблЕМи оРгаНІзаЦІї облІКУ з ПоКУПЦЯМи Та заМовНиКаМи в агРаРНоМУ 

ПІДПРиєМСТвІ
Чорна г. в. Мг оа-1-2014

Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету
Науковий керівник: Погорєлова Т.П., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту

Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

в ринковій економіці суб’єкти господарювання 
(підприємства, організації) в процесі своєї діяльності 
щодня стискаються з різними видами розрахунків. 
Факти виникнення зобов'язань та їх погашення 
являють собою розрахункові відносини. При цьому 
будь-яке підприємство  може виступати як дебітором, 
так і кредитором.

облік розрахунків з покупцями та замовниками 
– це необхідний елемент управління підприємства, 
він передбачає дослідження виконання виробничої 
програми, відхилення від плану і завданих параметрів, 
напрямки перспективного розвитку підприємства.

Слабкими сторонами в організації обліку 
розрахунків з покупцями і замовниками в аграрних 
підприємствах можна відзначити наступні:

1) недостатність контролю з боку, як головного 
бухгалтера підприємства, так і керівника;

2) невчасність проведення інвентаризації 
розрахунків, що не сприяє своєчасному виявленню 
простроченої заборгованості та вжиття заходів до її 
погашення;

3) невиконання правил перевірки документів 
(зведених, платіжних, звітності), підготовлюваних 
бухгалтерією, самими працівниками бухгалтерії, 
тобто після складання документа одним працівником 
бухгалтерії інший не перевіряє повністю цей документ;

4) несвоєчасність подання до бухгалтерії 
документації з інших структурних підрозділів, що 
сприяє зростанню числа помилок в обліку.

з урахуванням виявлених недоліків, можна 
визначити такі напрями вдосконалення обліку 
розрахунків з покупцями і замовниками:

1) обов'язковість внутрішньої перевірки 
документів. 

2) велике значення для усунення недоліків в 
обліку на аграрному підприємстві має правильна 
організація внутрішнього документообігу  який 
повинен встановлюватися наказам керівника. Для 
цього необхідно чітко налагодити облік надходження 
до бухгалтерії документів.

3) Проведення аналізу дебіторської та 
заборгованості по кожному покупцеві, а також щодо 
термінів утворення заборгованості або терміни їх 
можливого погашення, що дозволить своєчасно 
виявити прострочену заборгованість і вжити заходів до 
її стягнення;

4) організація системи аналітичного обліку 
дебіторської заборгованості не тільки за термінами, але 
і за розмірами, місцезнаходженням юридичних осіб, 
фізичних осіб та пропонованих умов оплати.
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[Електронний ресурс] // Сайт верховної Ради України. 
– Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/
show/996-14

2. огійчук М.Ф. бухгалтерський облік на 
сільськогосподарських підприємствах: Підручник. / 
огійчук М.Ф., Плаксієнок в.Я., Панченко л.г. – 4-те 
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Сучасний економічний простір містить у собі 

колосальні масиви даних, що потребують оперативної 
та якісної обробки. Не виключенням є і аудиторська 
діяльність. Проведення якісного аудиту є неможливим 
без застосування передових технологій, адже наразі 
у більшості сфер економічної діяльності, які щільно 
пов’язані з обробкою інформації, використовується 
обчислювальна техніка.

особливостями аудиту ефективності ділового 
партнерства є аналіз та оцінка діяльності одразу 
декількох ділових партнерів і, як наслідок, збільшення 
у відповідну кількість разів масивів інформації з якою 
працює аудитор. При цьому аудит ефективності ділового 
партнерства містить не лише оцінку фінансових, а й 
не фінансових  показників, що безперечно ускладнює 
роботу аудитора та потребує розробки специфічних 
робочих документів аудитора.

застосування інформаційних систем не змінює 
мети проведення аудиторських процедур на кожній з 
їх стадій, проте суттєво впливає на засоби і порядок 
проведення цих процедур, а отже, й на методологію 
аудиту ефективності ділового партнерства.

Скористатися можливостями спеціалізованого 
програмного забезпечення не тільки можна, але й просто 
необхідно. варто погодитись з думкою У. гуцаленко [1] 
щодо групування переваг застосування комп’ютерної 
техніки при проведенні аудиту наступним чином:

• зменшення обсягу даних, що оброблюються 
вручну;

• економія часу на виконання одноманітних 
прийомів порівняння фактичних даних з обліковими;

• зменшення ризику появи арифметичних 
помилок, порушень при відображенні даних в облікових 
регістрах;

• перевірка тотожності чи взаємного зв’язку 
показників різних форм звітності в автоматичному 
порядку;

• компактне зберігання і багаторазове 
використання даних бухгалтерського обліку.

автоматизація аудиту ефективності ділового 
партнерства дозволить значно мінімізувати 
часові обсяги аудиторської перевірки за умови їх 
раціонального застосування, а саме для автоматизації 
перевірки типових господарських операцій.

Наразі аудиторськими фірмами розроблено 
і запроваджено у використання ряд спеціальних 
інформаційних продуктів, які орієнтовані на 
внутрішню регламентацію аудиторської діяльності 
із застосуванням Міжнародних стандартів аудиту та 
внутрішньо фірмових особливостей аудиторських 
та супутніх послуг.  Системами аудиторських фірм 
«великої четвірки», є наступні [2]: так KPMG 
використовує програму Vector 6, Ргіcewaterhouse 

Coopers працює із системою My Client та Deloitte & 
Touche користується спеціальною інформаційною 
системою Audit System/2. 

оскільки, застосування таких систем лише 
частково може оптимізувати проведення аудиту 
ефективності ділового партнерства, то одними 
з головних інструментів аудитора, як і раніше, 
залишаються Word та Excel, в той час як обсяг аудиту 
ділового партнерства об’єктивно потребує окремого 
спеціально розробленого програмного забезпечення.

Серед аудиторського програмного забезпечення 
наявного в Україні виділяють наступні програми: 
програмний продукт «асистент аудитора» (розробник 
фірма «Сервіс-аудит»), програмний продукт «Помощник 
аудитора» (фірма «гольдберг-аудит»), програмний 
продукт „Abacus Professional”, програмний комплекс 
«Экспрессаудит: ПРоФ» та програмний продукт «IT 
Audit: аудитор» (КСб «Мастер-Софт»). Розглянувши 
детальніше ці програми можна зробити висновок, що 
в загальній кількості вони мають іноземне похоження. 
Наприклад, «асистент аудитора» та «Помощник 
аудитора» мають країну-виробника – Росію [2, с. 21]. 
одним із відомих національних продуктів є українська 
аудиторська програма  «Івахненков & Катеньов аудит» 
[3], основними принципами роботи якого є можливість 
аналізу облікових даних підприємств в автоматичному 
режимі і при потребі гнучке налагодження під 
конкретну програму аудиторської перевірки. Комплекс 
дозволяє формувати стандартний пакет робочих 
документів для загального аналізу стану справ на 
підприємстві (експрес-аналіз), а також працювати з 
ним у діалоговому режимі в разі творчого підходу до 
потреб окремої перевірки.

Таким чином, аудит ефективності ділового 
партнерства вимагає якщо не створення специфічного 
програмного забезпечення, то проведення окремих 
спеціалізованих доробок у існуючому програмному 
забезпеченні щодо налаштування системи оцінки 
діяльності ділових партнерів та врахування усіх 
фінансових та нефінансових показників.
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в умовах нестабільного та недосконалого 
законадавства  розвиток підприємств і їх ефективність 
великою мірою залежать від повноти і достовірності 
інформації, для прийняття управлінських рішень. 
Тому потрібно  більше приділити уваги інформації про 
витрати підприємства, а саме  трансакційним витратам,  
оскільки   витрати це  визначальна економічна категорія  
для  розрахунку фінансового результату.

На  даний  момент  є  різноманітне  трактування 
економічної  сутності  трансакційних  витрат, але 
вченим так і не вдалося дійти спільної думки щодо того, 
що все ж таки доцільно відносити до трансакційних 
витрат. 

в. С. литвиненко надає таке визначення 
трансакційним витратам: «це витрати, що забезпечують 
взаємодію підприємства із зовнішнім середовищем з 
метою здійснення трансакцій і включають витрати на 
пошук інформації, проведення переговорів, контрактів 
і забезпечення їх виконання» [2, с. 150].

зі зростанням  рівня трансакційних витрат постає 
потреба їх відокремленого обліку. зокрема, П. І. 
гайдуцький та в. М. Жук наголошують: «Проблема 
відслідковування в бухгалтерському обліку умов 
ведення бізнесу цілком є зрозумілою і логічною на 
теоретичному рівні. в інституціональній теорії ми 
стверджуємо: в бухгалтерському обліку такі витрати 
потрібно виділяти і контролювати» [1, с. 15].

І. б. Садовська зауважує, що у традиційному 
бухгалтерському обліку трансакційні витрати не 
виділені окремою групою витрат і здебільшого 
відображаються в складі адміністративних або витрат 
на збут. Це негативно впливає на процес прийняття 
управлінських рішень щодо трансакційних витрат і 
управління ними [3, с. 119].

 Для аналізу  рівня, динаміки, структури  та 
ретельної оцінки трансакційних витрат підприємства 
необхідно виокремити склад даних витрат  із 

загальних витрат підприємства.  На нашу думку, облік 
трансакційних витрат  доцільним вести  на рахунку 
93 «витрати на збут» із виділенням субрахунків – 
931 «витрати на збут» та 932 «Трансакційні витрати» 
за відповідними елементами. за дебитом рахунку 
932 вважаємо доцільно відображати нарахування 
витрат у кореспонденції з кредитом таких рахунків, 
як 20 «виробничі запаси», 13 «знос (амортизація) 
необоротних активів», 66 «Розрахунки за виплатами 
працівникам», 65 «Розрахунки зі страхування» й інші, 
а за кредитом – списання у кінці звітного періоду на 
рахунок 79 «Фінансові результати».

отже,  не зважаючи на зростання значення 
трансакційних витрат, у бухгалтерському обліку їм не 
приділяється належна увага. Трансакційні витрати є 
інноваційним об’єктом обліку і контролю, які повинні 
відображуватися на окремому синтетичному рахунку, 
що покращить інформаційне забезпечення управління 
витратами підприємства.
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ДІагНоСТУваННЯ йМовІРНоСТІ баНКРУТСТва 
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Науковий керівник: Проскурович о.в.

к.е.н., доцент кафедри аСМЕ
Хмельницького національного університету

в умовах нестабільного економічного середовища 
діяльність багатьох суб'єктів господарювання в Україні 
знаходяться на межі банкрутства. відповідно до даних, 
які надходять до Державного департаменту з питань 

банкрутства, протягом 2012р. порушено 14642 справ 
про банкрутство підприємств різної форми власності, 
тоді як у 2011р. ця кількість становила 15642 справ, 
тобто відбулось певне зменшення. з них справ про 
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банкрутство державних підприємств та підприємств 
з державною часткою понад 25% порушено на 6% 
більше, ніж за 2011р. (204 та 217 відповідно). Станом 
на кінець 2013р. загальна кількість підприємств, які 
перебували у процедурах банкрутства, становила 
17178, що на 2536 більше, ніж у2012р., та на 1536 – ніж 
у 2011р. [6]. 

Під банкрутством розуміється пов'язана з 
браком активів у ліквідній формі неспроможність 
юридичної особи суб'єкта підприємницької діяльності 
задовольнити в установлений для цього строк 
пред'явлені до нього з боку кредиторів вимоги та 
виконати зобов'язання перед бюджетом [4].

Ефективність функціонування підприємств різних 
видів економічної діяльності оцінюють за допомогою 
індикаторів, що характеризують їхній фінансовий 
стан та його окремі складові (платоспроможність, 
прибутковість, структуру капіталу, оборотність тощо) 
[3]. 

Діагностика діяльності підприємства на засадах 
фінансових індикаторів є найбільш показовою 
та найпростішою у плані доступу до інформації 
[1]. Уточнивши попередньо перелік найбільш 
репрезентативних показників, що характеризують 
фінансовий стан та результати діяльності суб'єктів 
господарювання, сформуємо модель для розрахунку 
інтегрального показника ймовірності банкрутства 
підприємства, яка включатиме основні етапи [2]:

1) побудова вихідних даних у вигляді матриці (аij);
2) визначення еталонних показників (maxjaij); 
3) стандартизація показників матриці (аij/maxjaij);
4) розрахунок локальних інтегральних показників;
5) обчислення загального інтегрального показника 

оцінки ймовірності банкрутства підприємства.
Розрахунок локальних інтегральних показників за 

групами коефіцієнтів за формулами:

Для прогнозування ймовірності банкрутства 
обчислюють загальний інтегральний показник на базі 
інтегральних групових показників за формулою:

Якщо R > 0, то загроза банкрутства мінімальна, в 
іншому разі – висока.

Покращувати свій фінансовий стан підприємство 
спроможне за рахунок нарощування власного капіталу, 
зміцнення ділової активності, підвищення рівня 
платоспроможності та кредитоспроможності. 

вчасне прогнозування кризових явищ на 
підприємстві дасть змогу встановити причини й 

чинники розвитку небажаних тенденцій, а також 
розробити систему заходів для покращення ситуації.
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ЕФЕКТивНІСТЬ ФУНКЦІоНУваННЯ ІНСТиТУТУ баНКРУТСТва в УКРаїНІ
агрес о. г.,

к.е.н., старший викладач кафедри фінансів і кредиту
львівського національного аграрного університету

Інститут банкрутства виступає традиційним 
інструментом державного регулювання функціонування 
збиткових і фінансово неспроможних підприємств. У 
зв’язку з фінансовою кризою проблема банкрутства 
є досить актуальною для суб’єктів господарювання. 
Процеси трансформації економіки призводять до 
докорінних змін як у зовнішньому, так і внутрішньому 
середовищі функціонування підприємств. У той же час 
механізм банкрутства в Україні ще є недосконалим і 
потребує глибокого і ретельного дослідження, в першу 
чергу з точки зору оцінки ефективності забезпечення 
ним виведення неплатоспроможних суб’єктів 
господарювання зі стану кризи або їх ліквідації. 

однак, поряд з цим особливої уваги потребує вибір 
і аналіз показників, за допомогою яких можливо та 
доцільно аналізувати  процеси банкрутства в економіці, 
що дозволяє в подальшому формувати рекомендації 
щодо удосконалення механізмів антикризового 
управління та фінансового оздоровлення підприємств.

Як економічне явище банкрутство підприємства 
безпосередньо пов’язане зі зниженням ефективності 
їх діяльності. У 2013 р. значно збільшилась кількість 
збиткових підприємств, що призвело до зросту 
офіційного та прихованого безробіття.

Справдились слова економіста любомира 
Шавалюка: «2013 року найбільше постраждає і 
середній бізнес, зорієнтований на внутрішній ринок 
і зосереджений здебільшого у торгівлі, операціях із 
нерухомим майном у сільському господарстві», що 
прозвучали у спецпроекті «Світ у 2013». Поєднання 
таких негативних чинників, як податковий та 
адміністративний тиск з об’єктивними економічними 
обставинами, змусили підприємців іти в тінь або 
масово припиняти діяльність, заморожувати бізнес 
до кращих часів. Таким чином варто виділити досить 
високу кількість збиткових суб’єктів господарювання, 
що функціонують в економіці України. 

вже у 2011 р. спостерігається значне зниження 
частки збиткових підприємств, що свідчить про те, що 
стабілізаційні процеси торкнулися не лише великих 
промислових підприємств, але і підприємств малого 
та середнього бізнесу. Найбільша кількість збиткових 
підприємств протягом аналізованого періоду припадає 
на січень-червень 2013 р. (42,2 %) [1]. При цьому варто 
зазначити, що зростання частки збиткових підприємств 
прослідковується саме з 2008 року. Це пов’язано з 
початком та наслідком світової економічної кризи, 
розпочатої у 2008 році, що стало причиною ослаблення 
вітчизняної економіки.

 Таким чином, можемо відзначити, що за 
останні 13 років частка збиткових господарюючих 
суб’єктів в економіці становила не менш третини. 
Така висока їх кількість знижує ефективність 

всієї економічної системи держави й , безумовно, 
гальмує процес загального економічного зростання. 
Це і підтверджує висновок про те, що однією з 
найважливіших проблем в економіці України є низька 
ефективність функціонування значної кількості 
господарюючих суб’єктів, що, у свою чергу, спричиняє 
їх низьку фінансову стійкість і неплатоспроможність, 
а, отже, потребує удосконалення інституту банкрутства 
як інструмента антикризового управління та правового 
механізму регулювання відносин боржника та 
кредитора.

У період, що відповідає терміну дії першої редакції 
закону України «Про банкрутство» (1996-2000 рр.), 
інтенсивність процесів банкрутства наростала. 
Набрання чинності новою редакцією закону 
привело до зниження кількості справ, пов’язаних з 
банкрутством підприємств у 2000-2002 роках, у зв’язку 
з невідпрацьованістю нового законодавчого механізму, 
але з 2003 року знову спостерігається постійний і 
досить значний рівень даного показника. У 2012-2013 
роках кількість розглянутих господарськими судами 
справ про банкрутство склала понад15,6 тисяч [2]. Це 
свідчить про те, що інтенсивність процесів банкрутства 
мала стійку тенденцію до підвищення. з одного боку, 
це відповідає світовим тенденціям (так, наприклад, у 
СШа банкрутами стають щорічно 3-5 % компаній). 

У результаті проведеного дослідження можна 
зробити наступні висновки, що законодавство України 
щодо відновлення платоспроможності та банкрутства 
підприємств демонструє вкрай низьку ефективність 
та результативність відповідно до цілої низки 
об’єктивних показників. Щоб процедура банкрутства 
в Україні відповідала досягненням світової практики 
в цій сфері, потрібно скоротити її тривалість і 
вартість, покращити відсоток повернення вимог 
кредиторів, а також максимально забезпечити реальну 
направленість на відновлення платоспроможності 
суб’єктів господарювання. Слід зазначити, що в 
2011 р. в Україні вже було реалізовано певні кроки, 
спрямовані на удосконалення механізму банкрутства, 
а саме покладення повноважень по формуванню та 
забезпеченню реалізації держаної політики з питань 
банкрутства на Міністерство юстиції (з 21 листопада 
2011 р.), прийняття у грудні 2011 р. нової редакції 
закону України «Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом», яка має 
принципово покращити процедуру банкрутства. 
Реалізація даних заходів покликана забезпечити 
підвищення ефективності інституту банкрутства як 
правового та економічного інструменту оздоровлення 
функціонування підприємств України.
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Кашперська ольга віталіївна
Хмельницький кооперативний коледж Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

з огляду на глобальну економічну систему 
світу в умовах гострого економічного суперництва, 
інноваційний тип економічного розвитку є 
визначальним шляхом країн, що розвиваються. 
Саме тому підвищення інноваційного потенціалу 
підприємств, як і країни в цілому, є пріоритетним 
напрямом діяльності.

На сьогодні недостатня правова і фінансова 
інфраструктура інноваційної діяльності, відсутність 
ефективних ринкових інструментів для залучення 
інвестицій, перманентний дефіцит фінансування 
інноваційного розвитку підприємств споживчої 
кооперації України є чинниками, що перешкоджають її 
розвитку.

Інвестиційно-інноваційний розвиток підприємств 
України повинен базуватися на: 

• активній участі держави задля підтримки сталості 
інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств; 

• визначенні пріоритетних галузей для зовнішнього 
і внутрішнього інвестування;

• обранні ефективної довготривалої стратегії 
економічного зростання підприємства;

• ефективному моніторингу ринку, вивченню 
конкурентного середовища;

• ресурсозабезпеченості підприємства [1].
основними негативними факторами, що впливають 

на стан інвестиційно-інноваційного розвитку 
підприємств споживчої кооперації є:

• відсутність державної підтримки кооперативного 
руху за європейською аналогією;

• затримка у проведенні радикальних галузевих 
реформ як на республіканському рівні, так і на рівні 
первинних ланок;

• дефіцит фінансових та інвестиційних ресурсів 
для забезпечення інноваційного розвитку системи 
споживчої кооперації;

• великий термін окупності інвестицій та юридична 
невизначеність механізмів залучення інвестицій та 
розподілу результатів впровадження інновацій;

• відсутність сучасного ефективного вертикального 
та горизонтального менеджменту для результативності 
окупності інвестицій;

• відсутність ефективних механізмів матеріального 
стимулювання персоналу для впровадження інновацій 

у діяльність окремих галузей, підприємств та 
структурних підрозділів тощо [5, с.18].

Успіх інноваційної діяльності значною мірою 
встановлюється формами її організації і способами 
фінансової підтримки. При цьому поширюється 
різноманітність методів фінансування інноваційної 
діяльності і спектр заходів з непрямої підтримки 
інновацій.

Система фінансування інноваційної діяльності є 
складним переплетенням форм і джерел фінансування. 

згідно закону України «Про інвестиційну 
діяльність» інвестиційна діяльність може здійснюватись 
за рахунок:

• власних фінансових ресурсів інвестора (прибуток, 
амортизаційні відрахування, відшкодування збитків 
від аварій, стихійного лиха, грошові нагромадження і 
заощадження громадян, юридичних осіб тощо);

• позичкових фінансових коштів інвестора 
(облігаційні позики, банківські та бюджетні кредити);

• залучених фінансових коштів інвестора (кошти, 
одержані від продажу акцій, пайові та інші внески 
громадян і юридичних осіб);

• бюджетних інвестиційних асигнувань;
• безоплатних та благодійних внесків, пожертвувань 

організацій, підприємств і громадян [4]. 
основні джерела коштів, які використовуються для 

фінансування інноваційної діяльності відображені в 
таблиці 1.

Таблиця 1
Структура джерел фінансування інноваційної 

діяльності

Джерело: [2]
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Економічна дійсність і особливості економіки 
України не дозволяють застосовувати джерела 
фінансування, які притаманні і доступні підприємствам 
зарубіжних країн.

Розглянемо економіко-правові основи формування 
власних ресурсів розвитку споживчої кооперації 
через аналіз чинного кооперативного законодавства                
(таблиця 2).

Таблиця 2
Джерела формування власних ресурсів для 

інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств 
кооперації

Джерело: [5, с.18-19]
У розвинутих країнах більше половини підприємств 

займаються інноваційною діяльністю. Такий активний 
розвиток інноваційної діяльності можливий лише за 
активної державної підтримки. Державна політика 
розвинутих країн світу в інноваційно-інвестиційній 
сфері включає методи прямого і непрямого 
стимулювання.

До прямих методів належать:
 надання кредитів на пільгових умовах 

підприємствам і організаціям, що здійснюють наукові 
розробки;

 безоплатна передача або надання на пільгових 
умовах державного майна та земельних ділянок для 
організації інноваційних підприємств;

 створення наукової інфраструктури в регіонах;
 у рамках більшості урядових відомств існують 

різноманітні програми, спрямовані на підвищення 
інноваційної активності бізнесу;

 створення спеціальних науково-технічних зон 
із режимом інноваційно-інвестиційної діяльності.

 До непрямих належать:
 податкові пільги та інвестиції, що здійснюють 

в інноваційну сферу;
 розвиток науки та системи вищої освіти;
 законодавчі норми, які стимулюють науково-

дослідну активність [3, с.166].
в усіх розвинутих країнах держава прямо чи 

опосередковано сприяє діяльності кооперації, у тому 
числі через формування її інвестиційної привабливості. 
Найефективніші способи – надання кооперації статусу 

неприбутковості, преференції зі сторони держави 
(пільгові оподаткування, землекористування тощо).

отже, інвестиційний інноваційний розвиток 
споживчої кооперації – основа успішного 
функціонування в ринковій економіці. Кооперативна 
діяльність має власні джерела для такого розвитку. 
Для їх розширення, підвищення ефективності 
пропонується запровадження неприбутковості 
статутної діяльності споживчої кооперації (за 
аналогією функціонування кредитної кооперації) 
та надання об’єктивно необхідних преференцій для 
діяльності споживчої кооперації переважно у сільській 
місцевості за аналогією підтримки кооперативного 
руху в розвинутих європейських країнах.
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Міжбюджетні відносини в Україні є однією 
з визначальних складових бюджетного процесу, 
важливим інструментом удосконалення фінансових 
відносин між центральними та місцевими органами 
влади, визначальним чинником економічної та 
політичної стабільності в України. Міжбюджетні 
відносини можуть бути двох видів: федеративні та 
унітарні. бюджетний федералізм – це система, що 
передбачає автономне функціонування бюджетів, які 
знаходяться на одному рівні на всіх етапах бюджетного 
процесу.

бюджетний унітаризм – така форма внутрішніх 
міжурядових фінансових відносин, основні принципи 
організації яких визначає центральна влада. Місцева та 
регіональна влади при цьому, як правило, відіграють 
досить пасивну роль.

Таким чином зрозуміло, що головною відмінністю 
бюджетного федералізму та бюджетного унітаризму 
є залежність місцевої та регіональної влади від 
центральної влади. 

Проте унітаризм має певні недоліки, пов'язані 
з тим, що в унітарній державі відповідальність за 
надання суспільних послуг здебільшого покладається 
на центр, а тому недостатньо враховуються локальні 
особливості потреб громадян та фірм на суспільні 
послуги, оскільки територіальні одиниці значною 
мірою позбавлені автономії, яка б надавала їм змогу 
відповідним чином реагувати на місцеві відмінності 
у структурі попиту. Реалізація ж загальнодержавних 
програм на всій території країни вимагає наявності 
значного бюрократичного апарату у центрі та на 
місцях, процес централізованого надання послуг 
внаслідок цього ускладнюється, підвищуються витрати 
на одиницю послуг і знижується ефективність процесу 
управління.

Нестача фінансових ресурсів змушує органи 
місцевого самоврядування майже всі наявні кошти 
направляти на фінансування поточних потреб установ, 
що утримуються з місцевих бюджетів, а також на 
соціальний захист населення. водночас для вирішення 
потреб розвитку залишається обмаль коштів. 
Невеликими є капітальні видатки місцевих бюджетів і 
їх бюджети розвитку, у багатьох бюджетах місцевого 
самоврядування їх узагалі немає.

головним негативним явищем таких депресивних 
бюджетів є те, що бюджети міст сіл і селиш не мають 
стимулу до збільшення власних нагромаджень у 
бюджеті.

Таким чином, виділяючи кошти з центрального 
бюджету до місцевих бюджетів органи державного 

управління змушують регіони-донори зменшувати свої 
частини у бюджеті, а це в, свою чергу, призводить до 
дефіциту державного бюджету. за таких умов країна 
вимушена отримувати позики, кредити та допомоги 
інших країн. Це спричиняє заборгованість України 
перед іншими країнами, що є негативним явищем для 
населення країни. 

зазначених недоліків можна уникнути 
застосовуючи механізм бюджетного федералізму. 
Слід зазначити, що основними моделями бюджетного 
федералізму є модель американського федералізму та 
континентальна модель, яка впроваджена у систему 
державних фінансів в Німеччині. американська 
модель сформована на самостійності окремих штатів. 
зазвичай вона розглядається як класична модель 
бюджетного федералізму. У СШа відсутня система 
горизонтального розподілу доходів, а більша частка 
федеральних субсидій штатам залежить від обсягів 
часткового фінансування штатними та місцевими 
органами влади. Така бюджетна політика не спрямована 
на вирівнювання соціально-економічних умов 
життєдіяльності регіонів. більш того, вона сприяє, 
перш за все, розвитку багатьох штатів.

окремі штати, місцеві органи влади мають право 
здійснювати власну податкову політику. Федерація, 
штати, муніципалітети мають власні непересічні 
податки. Регіони значно відрізняються за податками та 
видатками один від одного. Така істотна регіональна 
диспропорція по-різному оцінюється фахівцями 
з позиції її впливу на ефективність і економічне 
зростання.

Для німецької моделі бюджетного федералізму 
характерним є тенденція до однакового розподілу 
ресурсів між землями. бюджетна система базується 
на загальних податках, надходження від яких 
розподіляються між усіма її рівнями. До них 
відносяться: податок на заробітну плату, прямий 
прибутковий податок, податок з доходів корпорацій, 
непрямий прибутковий податок з дивідендів і 
процентних прибутків, податок на додану вартість. 
однак є такі податки, які застосовує тільки один рівень 
влади. зокрема, у федеральний бюджет надходять 
всі акцизи. До регіональних податків відносяться 
транспортний податок, податок на спадщину; до 
місцевих податків відносяться податок на нерухомість, 
місцевий підприємницький податок тощо.

Для вирівнювання умов між окремими землями 
використовується механізм диференціації нормативів 
відрахувань від загальних податків. однак, основні 
фінансові ресурси для вирівнювання соціально-
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економічних умов життєдіяльності земель надходять 
через федеральні і спільні програми регіонального 
розвитку.

Перехід від бюджетного унітаризму до бюджетного 
федералізму для України є досить актуальним на 
сьогодні. Переваги застосування різних моделей 
бюджетного федералізму вказують на необхідність для 
України його впровадження, що надасть можливість 

регіонам більш ефективніше розвиватися. однак, на 
сьогодні для України це досить затратний і тривалий 
проект, розгляд якого відкладається, тим самим 
програючи більш розвинутим країнам. бюджетний 
федералізм сприяв би стимулу місцевих, селищних 
та сільських бюджетів до збільшення власних 
доходів та цільового використання коштів у зв’язку з 
автономністю. 

ПРоблЕМи Та ПЕРСПЕКТиви РозвиТКУ СТРаХового РиНКУ УКРаїНи
брищенко о.о.

студентка групи Ф-379
Миколаївського національного університету імені в.о.Сухомлинського
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Миколаївського національного університету імені в.о.Сухомлинського

актуальною проблемою страхового ринку, яка 
найбільше впливає на всі показники ринку, є відсутність 
довіри населення до господарських суб’єктів, до 
фінансових установ і до страхових компаній. Роль і 
місце вітчизняного страхування залишаються дуже 
незначними та не відповідають тим завданням,  які 
стоять перед Україною в сучасних умовах формування 
ринкової економіки. 

Метою є обґрунтування основних напрямків 
удосконалення законодавчої та методологічної 
бази ринку страхових послуг, визначення сутності 
страхового ринку та перспектив його подальшого 
розвитку.

впродовж останніх докризових років страховий 
ринок динамічно розвивався, зростала капіталізація 
страховиків. водночас, рівень її розвитку не відповідає 
зростаючим потребам національної економіки та 
масштабам реформ у соціальній сфері. У структурі 
валового внутрішнього продукту частка класичного 
страхового ринку є невиправдано малою і складає 
близько 0,9 відсотків, в той час як середньосвітовий 
показник – 7 відсотків. При цьому, держава не 
здійснила жодного заходу не тільки щодо запобігання 
та протидії негативного впливу фінансової кризи на 
страховий ринок, а й щодо подолання наслідків кризи 
на цьому ринку. Таке ставлення держави, є наслідком 
недооцінювання вагомої суспільної ролі, яку може і 
повинно відігравати страхування в Україні, і яку воно 
відіграє в розвинутих країнах [2].

водночас, як у період розвитку, так і сьогодні багато 
проблем страхового ринку залишаються не вирішеними. 
Як наслідок, страховий ринок не забезпечує потреб 
суспільства в сучасних страхових послугах. На ринку 
існують страхові компанії, які практикують демпінг, 
не забезпечуючи при цьому виконання взятих на себе 
зобов’язань, прикриваючись недостовірною звітністю, 
яка не дає змоги оцінити реальний фінансовий стан 
таких страховиків, що створює можливість споживача 
зробити  не усвідомлений вибір.

Розвиток страхового ринку гальмує недосконале, 
застаріле законодавство, неефективні, непрозорі, 

непередбачувані та вибіркові правила державного 
регулювання і нагляд. заходів, що вживаються для 
фінансового оздоровлення страховиків, виведення 
з ринку тих страховиків, які не мають можливості 
найближчим часом покращити свій незадовільний 
фінансовий стан, не достатньо. На неналежному рівні 
забезпечуються потреби ринку в кваліфікованому 
персоналі, насамперед, страхових агентів, андерайтерів, 
актуаріїв, страхових інженерів, страхових детективів.

Через значний обсяг непокритих страхуванням 
ризиків у державі та в суспільстві бракує коштів 
на відшкодування шкоди або виникає необхідність 
використання коштів державного, місцевих бюджетів 
і суспільних фондів. водночас, розвиток страхування 
великих ризиків, зокрема, в енергетичній та будівельній 
сферах, аграрному секторі, ризиків за масовими 
видами страхування, зокрема, медичного страхування, 
страхування життя та формування потужного 
довгострокового фінансового ресурсу через залучення 
заощадження домашніх господарств та корпорацій до 
інвестиційного процесу неможливий без реформування 
страхового сектору економіки.

У результаті проведеного аналізу проблем 
страхового ринку було з’ясовано, що необхідно глибоко 
осмислити події останніх років, оцінити реальний стан 
страхового ринку та, уникаючи помилок минулого, 
визначити шляхи його подальшого розвитку, залучивши 
до цієї роботи якнайширше коло фахівців, експертів, 
громадськість, які не тільки зацікавлені у прийнятті 
якісного документа, а й мають багато напрацювань у 
відповідних сферах.

зниження рівня платоспроможності населення й 
довіри до фінансового сектора в цілому і страховикам у 
2012-2013 рр. призвели до суттєвого зменшення попиту 
на страхові послуги. Перед страховиками сьогодні 
стоїть складне завдання по зростанню обсягу та якості 
страхових послуг, підвищення рівня кваліфікації 
та фінансової надійності страхових компаній, а 
також ліквідності їх активів. Створення розвиненої 
і платоспроможної системи страхування, здатної 
компенсувати збиток від непередбачуваних подій, 
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зміцнення довіри до українського страхового ринку 
з боку інвесторів, іноземних перестрахувальників та 
перестраховиків, а також страхувальників, і в першу 
чергу, населення, можливе тільки при правильній 
побудові механізму розвитку ринку. важливу роль 
в цьому відіграє державний страховий нагляд, 
формування системи саморегулювання, удосконалення 
податкового, антимонопольного, кримінального 
та цивільного законодавства, що регулюють сферу 
страхування.

Таким чином, про страховий ринок України 
можна сказати, що він ще молодий і перебуває у стадії 
формування. з кожним днем страхування в Україні 
стає все важливішим сектором ринкових економічних 

відносин. Через механізм страхового захисту 
страхування може забезпечити безпеку, стабільність, 
соціальні гарантії в суспільстві, а в перспективі 
може стати серйозним механізмом перерозподілу 
інвестиційних ресурсів і механізмом вирішення 
питання зайнятості населення.
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одним із важливих чинників економічного 
зростання країни є ефективна податкова система. 
Найбільш вагомими у формуванні податкових 
надходжень є непрямі податки. До  них входять: 
основний бюджетоутворюючий податок – ПДв, 
акциз та мито. багато науковців розглядали різні 
питання, які стосуються акцизного оподаткування: 
регулюючі властивості акцизного оподаткування 
відзначили о. Покатаєва, о. Фрадинський, П. боровик, 
І. Хлєбнінікова, Т. Мединська, проблеми оптимізації 
акцизного оподаткування з позиції фіскальної 
достатності та економічної ефективності розглядали в. 
андрущенко, в. буряковський, г. бєх, в. вишенський, 
в. Макаренко та інші.

акцизний податок є одним із різновидів 
непрямих податків на споживання окремих видів 
товарів (продукції), визначених як підакцизні, що 
включаються до ціни таких товарів (продукції) [4]. 
акциз, як і будь який інший податок виконує фунції: 
фіскальну -  акцизи мають визначальне значення 
у формуванні доходної частини бюджету України. 
основною метою запровадження акцизів в Україні 
(ПДв та акцизного податку) було саме забезпечення 
фіскального наповнення дохідної частини бюджету 
країни [2, с. 307], регулюючу – проявляється у декількох 
напрямках: вплив на обсяги виробництва і споживання 
підакцизних товарів; вплив на структуру виробництва, 
стимулювання зростання його ефективності, 
підвищення якості виробленої продукції, покращення 
споживчих характеристик продукту; регулювання 
рентабельності виробництва підакцизних товарів.

з 1 січня 2011 р. в Україні діє новий Податковий 
кодекс, в якому "акцизний збір" було перейменовано 
на "акцизний податок". На сьогодні, виходячи із 
Податкового кодексу України, до підакцизних товарів 

належать [4]:
1) спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, 

алкогольні напої, пиво;
2) тютюнові вироби, тютюн та промислові 

замінники тютюну;
3) нафтопродукти, скраплений газ;
4) автомобілі легкові, кузови до них, причепи та 

напівпричепи, мотоцикли.
Ставки акцизного податку встановлені у твердих 

сумах з одиниці товарів, що реалізовані. Ці ставки 
диференційовано залежно від якісних характеристик 
товару і визначено в гривнях та в євРо. акцизний  
податок  за алкогольні  напої  та  тютюнові  вироби  
сплачують шляхом  придбання  акцизних марок (знак, 
що наклеюють на продукт, свідчить про сплату акцизу) 
[3, с. 209]. Нище розглянемо структуру податкових 
надходжень до бюджетів України ( табл. 1).

Таблиця 1
Структура податкових надходжень до бюджетів 

України за 2012-2014 рр.* 
(у %)

*Складено автором за даними [1].
за проведеними розрахунками ми спостерігаємо, 

що суттєвою зміною в структурі доходів як зведеного, 
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так і державного бюджету стало зменшення частки 
податкових надходжень на 5,6% та 9,3% відповідно. 
зміни які відбулись в частині податкових надходжень 
пов’язані із зменшенням частки всіх основних 
податкових джерел: податку на прибуток підприємств 
– на 3.5%, ПДв – на 2,7%, акцизного податку – на 1,7%, 
податку на зовнішні операції та міжнародну торгівлю й 
податку на доходи фізичних осіб – на 0,5%.

отже, акцизний податок є один із головних 
наповнювачів державного бюджету і крім цього 
за допомогою нього можна впливати на попит та 
пропозицію, контролювати виробництво і реалізацію 
підакцизних товарів. Контроль за сплатою акцизного 
податку здійснює Державна фіскальна служба України. 
У зв’язку  із погіршення платіжної системи України 
потрібно шукати нові джерела надходження, одним із 
них може бути підвищення ставок акцизного податку 
та розширення бази оподаткування. Це позитивно 
вплинуло б на здоров’я людей, адже підвищення 
цін призвело б до зниження продажу тютюнових 
і алкогольних виробів, серед молоді особливо, а з 
іншого боку збільшення надходжень до бюджету. 
На сьогодні акцизний податок є невід’ємна частина 

податкової системи, але яка потребує реформування 
та удосконалення шляхом посилення регулюючих 
властивостей та розширеннябази оподаткування.
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Під депозитарною системою в світі розуміють 
певну облікову та розрахунково-клірингову складову 
інфраструктури ринку цінних паперів (ЦП). Цей 
інфраструктурний сегмент є обслуговуючою системою 
виконання договорів (угод) щодо цінних паперів. 
основними інститутами депозитарного забезпечення 
у світі є: депозитарії, кастоді (зберігачі), клірингові 
організації,  реєстратори (функціонують не у всіх 
країнах) [2].

 Усi випуски цiнних пaпepiв в Укpaїнi дo пoяви 
ДКЦПФP були здiйснeнi в дoкумeнтapнiй фopмi. 
Пepшi зapeєстpoвaнi в ДКЦПФP випуски цiнних 
пaпepiв у 1996 poцi вiдбулися тaкoж шляхoм випуску 
сукупнoстi сepтифiкaтiв цiнних пaпepiв. вiдсутнiсть 
бeздoкумeнтapних випускiв булa oбумoвлeнa 
нaявнiстю слaбкoгo нopмaтивнo-пpaвoвoгo пiдґpунтя 
тa нeдoскoнaлiстю дeпoзитapнoї систeми, сepeд 
iнститутiв якoї нe булo ствopeнo жoднoгo дeпoзитapiю, 
який би вiдiгpaвaв виpiшaльну poль в oбслугoвувaннi 
тaких випускiв цiнних пaпepiв. Для дeпoзитapнoгo 
oбслугoвувaння дoкумeнтapних цiнних пaпepiв був 
зaпoчaткoвaний iнститут peєстpaтopiв влaсникiв 
iмeнних цiнних пaпepiв. 

важливим кpoкoм у фopмувaннi дeпoзитapнoї 

iнфpaстpуктуpи укpaїнськoгo фoндoвoгo pинку 
пepeхiднoгo й пoстдoкумeнтapнoгo пepioдiв 
стaлo ствopeння пepшoгo дeпoзитapiю – вAТ 
«Міжрегіональнй фондовий союз» (МФС) у бepeзнi 
1997 poку. I вжe в лютoму 1998 poку дo ньoгo булo 
дeпoнoвaнo пepшi глoбaльнi сepтифiкaти випускiв 
цiнних пaпepiв у бeздoкумeнтapнiй фopмi.

          У тpaвнi 1999 poку згідно з зaкoнoм Укpaїни 
«Пpo Нaцioнaльну дeпoзитapну систeму тa oсoбливoстi 
eлeктpoннoгo oбiгу цiнних пaпepiв в Укpaїнi». булo 
ствopeнo Національний депозитарій України (НДУ) як 
цeнтpaльну лaнку Нaцioнaльнoї дeпoзитapнoї системи. 
основними  йoгo функцiями було:

 стaндapтизaцiя дeпoзитapнoгo oблiку цiнних 
пaпepiв вiдпoвiднo дo мiжнapoдних нopм; 

 стaндapтизaцiя дoкумeнтooбiгу щoдo oпepaцiй 
з цiнними пaпepaми i нумepaцiя (кoдифiкaцiя) 
цiнних пaпepiв, випущeних в Укpaїнi, вiдпoвiднo дo 
мiжнapoдних нopм; 

 встaнoвлeння вiднoсин i нaлaгoджeння 
пoстiйнoї взaємoдiї з дeпoзитapними устaнoвaми iнших 
кpaїн, уклaдaння як двoстopoннiх, тaк i бaгaтoстopoннiх 
угoд пpo пpямe члeнствo aбo кopeспoндeнтськi 
вiднoсини для oбслугoвувaння мiжнapoдних 
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oпepaцiй з цiнними пaпepaми учaсникiв Нaцioнaльнoї 
дeпoзитapнoї систeми. 

в травні 2008 року учасниками вітчизняного 
фондового ринку, включаючи Національний банк 
України було створено ПраТ "всеукраїнський 
депозитарій цінних паперів " (вДЦП) 

за таких обставин функції Національного 
депозитарію України де-факто дублювалися іншими 
учасниками депозитарної системи, зокрема ПраТ 
«всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (вДЦП) 
та Національним банком України [2].

з пpийняттям зaкoну Укpaїни «Пpo дeпoзитapну 
систeму України» від 6 липня 2012 року № 5178-
VI poзпoчався нoвий eтaп poзвитку депозитарного 
забезпечення країни – постдокументарний. закон 
пepeдбaчaє, щo eмiтeнти eмiсiйних цiнних пaпepiв 
мoжуть oбpaти лишe бeздoкумeнтapну (eлeктpoнну) 
фopму iснувaння  цiнних пaпepiв [1].

в економічно розвинутих країнах світу обіг 
цінних паперів характеризується функціонуванням 
центральних депозитаріїв цінних паперів  і високим 
рівнем розвитку автоматизованих систем клірингу 
та розрахунків [1]. На такий зразок після введення 
в дію закону розпочалася розбудова депозитарного 
забезпечення й в Україні: на базі НДУ створено 
Центральний депозитарій, а ПраТ «вДЦП» 
перетворений в Розрахунковий центр. 

Система депозитарного обліку цінних паперів має 
такий вигляд:

вищий рівень – Центральний депозитарій України 
та Національний банк України (щодо державних цінних 
паперів); 

середній рівень – депозитарні установи;
нижній рівень – депоненти.
в процесі реформування ліквідований інститут 

реєстраторів ЦП.
Розрахунки за правочинами, укладеними на 

фондових біржах та поза ними, здійснюваними за 
принципом «поставка цінних паперів проти оплати», 
провадить Розрахунковий центр з обслуговування 
договорів на фінансових ринках.

в країні наразі завершується реалізація в 
аналізованій інфраструктурній частині ринку цінних 
паперів загальносвітової тенденції до уніфікації, 
стандартизації, об'єднання. впроваджена депозитарна 
модель відповідає міжнародним практикам, функції 
обліку цінних паперів і клірингу розділені відтепер між 
двома відповідними установами, ведеться один єдиний 
реєстр власників цінних паперів, що збільшує захист 
прав інвесторів та мінімізує ризики рейдерства.

Список використаних джерел
1 Про депозитарну систему України: закон України 

№ 5178-VI від 6 липня 2012 р. / [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://www. rada.gov.ua.

2. охріменко І.в., Стасіневич С.а. Депозитарна 
система України: становлення та реформування. – К.: 
Тов «ЦП «КоМПРиНТ». – 2014. – 167 с.

3. Стасіневич С.а., Яворська Ю.в. Реформування 
депозитарного забезпечення функціонування ринку 
цінних паперів в Україні // С.а. Стасіневич, Ю.в. 
Яворська / Формування ринкових відносин в Україні. – 
2014. – № 3 (154). – С. 59-62.

вНЕСоК ПРогРаМи USAID У РозвиТоК ФНаНСового СЕКТоРУ ЕКоНоМІКи 

УКРаїНи
венгер Н. о.

студентка 2- го курсу, групи Е-219 ск
Миколаївського національного університету ім. в. о. Сухомлинського 

Науковий керівник Клименко С. о.,
к.е.н., доцент кафедри обліку  

Миколаївського національного університету ім. в. о. Сухомлинського 

Фінансовий сектор України на сьогодні належним 
чином не виконує функцію фінансового забезпечення 
стабільного економічного розвитку. Характерними для 
нього є: зменшення обсягів надання фінансових послуг, 
особливо обсягів кредитування бізнесу й населення,  
брак довгострокових фінансових ресурсів; низький 
рівень розвитку й низька прозорість фондового ринку. 
велике значення має діяльність п’ятирічної програми 
USAID з технічної допомоги «Розвиток фінансового 
сектору» (Проект «FINREP-II) яка впроваджується 
компанією «Файненшіал Маркетс Інтернешнл, Інк.» 
(FMI). її мета - сприяти підвищенню рівня прозорості, 
ефективності і безпеки фінансової системи України 
і відповідності українського ринку міжнародним 
стандартам і практикам, а також зниженню рівня ризиків, 

пов’язаних із фінансовою кризою. Строк реалізації 
проекту 01.10.2012 по 30.09.2017. його вартість 
12,4 млн. доларів СШа.  Протокол про співпрацю 
між Міністерством фінансів України та Програмою 
USAID з технічної допомоги «Розвиток фінансового 
сектору» підписано 20 червня 2013 року. Технічним 
завданням Проекту передбачені надання технічної 
допомоги Міністерству фінансів за такими напрямами: 
посилення нагляду і регулювання фінансового сектору, 
включаючи удосконалення нормативно-правової 
бази і системи моніторингу у фінансовому секторі; 
застосування міжнародних норм і стандартів; розвиток 
фінансового ринку і ринку деривативів, включаючи 
створення сприятливого середовища; фінансові 
інструменти.  очікуваними результатами виконання 
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Проекту «FINREP II» є удосконалення стратегії 
управління державним боргом та системи управління 
ризиками державного боргу, розвиток фінансових 
інструментів; удосконалення нагляду та регулювання з 
метою покращення контролю за фінансовим сектором 
та підвищення його прозорості; підвищення рівня 
поінформованості громадян про фінансові продукти, 
послуги та їхні права як споживачів фінансових послуг; 
а також впровадження МСФз на національному рівні з 
метою підвищення рівня прозорості фінансового ринку 
України.  У глобально інтегрованому фінансовому 
світі більшість регуляторних органів вимагають 
від публічних компаній подавати інформацію 
в електронній формі. Це забезпечує для ринків 
капіталу вчасне надання інформації за стандартною 
процедурою. Так подання інформації в електронній 
формі полегшує доступ інвесторів до цієї інформації, 
що є важливим для будь-якого ринку капіталів, який 
успішно розвивається. На сьогоднішній день, згідно 
з завданнями проекту (програми) здійснюється 
підтримка зусиль Міністерства фінансів України у 
галузі впровадження МСФз на національному рівні 
та підтримка зусиль Мінфіну у галузі впровадження 
міжнародно визнаних технологій підготовки звітності 
відповідно до МСФз. Розвиток фінансового сектору. 
в Україні реалізується друга фаза проекту технічної 
допомоги агентства СШа з міжнародного розвитку 
«Програма розвитку фінансового сектору (FINREP 
ІІ)», яка розрахована до 2017 року.  в рамках проекту 
проводиться впровадження наступних компонентів: 
посилення нагляду і регулювання фінансового сектору, 
розвиток фінансового ринку і ринку деривативів, 
підвищення рівня фінансової грамотності широкого 
загалу населення. FINREP відіграє ключову роль у 
заходах, що здійснюються цілою групою міжнародних 
донорів, аби сприяти Україні у зміцненні її фінансового 
сектору та реалізації широкої програми економічних 
реформ, оголошеної діючим Урядом. Програма сприяє 
більш досконалій діяльності Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб, Пенсійного фонду, Міністерства 
фінансів (передусім у питаннях обігу державних цінних 
паперів), регуляторних установ фондового ринку та 
сфери фінансових послуг, а також Національного 
банку України. Україна зробила великий крок вперед 

запровадивши у 2010 році Електронну систему 
комплексного розкриття інформації (ЕСКРІН). 
Система ЕСКРІН була змодельована на зразок системи 
розкриття інформації EDGAR, що функціонує у Комісії 
з цінних паперів СШа. ЕСКРІН дозволяє українським 
публічним компаніям подавати фінансову звітність в 
електронній формі. Це важливий крок до покращення 
прозорості фінансової інформації та запобігання 
хибній торговельній практиці, яка грунтується на 
інсайдерській інформації. ЕСКРІН запровадила вільний 
доступ громадськості до інформації, щоб компанії 
могли продемонструвати свій потенціал інвесторам, 
які прагнуть отримати належний інвестиційний дохід 
на свій капітал. 1 січня 2011 року Державна комісія з 
цінних паперів та фондового ринку України зобов’язала 
усі публічні компанії та ті компанії, що випускають 
корпоративні облігації, які знаходяться в лістингу 
фондових бірж, подавати свою фінансово-господарську 
звітність через ЕСКРІН. Наразі 160 найбільших 
публічних акціонерних компаній в Україні подають свою 
квартальну та іншу фінансову звітність через систему 
ЕСКРІН. Система розкриття інформації ЕСКРІН 
забезпечить безпрецедентну прозорість, фінансову 
звітність та корпоративну відповідальність на ринках 
капіталу України. вона значно покращує здатність 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
забезпечувати належне та ефективне регулювання 
ринків. Найважливішим є те, що вона забезпечує 
інвесторів вчасною фінансово-господарською 
інформацією, яка необхідна для поінформованості та 
прийняття інвестиційного рішення. USAID продовжує 
підтримувати функціональність системи ЕСКРІН через 
Проект FINREP.
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організація повноцінного та ефективного 
управління підприємством передбачає формування 
чіткої організаційної структури та розробку механізмів 
взаємовідносин між його структурними підрозділами.

У сучасних економічних умовах, коли виникає 

необхідність у знаходженні оптимального варіанту 
господарської самостійності структурних підрозділів, 
чіткому визначенні доходів та витрат кожного 
підрозділу підприємства та оцінки його впливу на 
загальний результат діяльності, проблема дослідження 
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та застосування трансфертного ціноутворення набуває 
все більшого значення.

Трансфертне ціноутворення – це процес визначення 
трансфертної ціни, сукупність економічних відносин, 
які виникають у процесі визначення трансфертної 
ціни на будь-який об’єкт торгівлі між пов’язаними 
компаніями або структурними підрозділами однієї 
компанії, якщо об’єкт торгівлі перетинає митний 
кордон. 

європейські країни з розвиненим законодавством 
у сфері трансфертного ціноутворення об’єднує 
те, що всі вони взяли за основу Рекомендації 
з трансфертного ціноутворення, розроблені 
організацією з Економічного Співробітництва та 
Розвитку (Рекомендації оЕСР). Цей документ не є 
обов’язковим для застосування, але більшість його 
положень можна побачити у законодавстві різних 
країн європи. Українське податкове законодавство у 
сфері трансфертного ціноутворення, а саме, стаття 
39 Податкового кодексу України (ПК), що набрала 
чинності 1 січня 2013 року, також частково базується 
на Рекомендаціях оЕСР, але має свої особливості. а 
7 серпня 2013 року був опублікований закон України 
«Про внесення змін до податкового кодексу України 
щодо трансфертного ціноутворення», прийнятий 7 
липня 2013 року верховною Радою України (далі – 
закон). вказаний нормативно-правовий акт набув 
чинності вже з 1 вересня 2013 року. 

ПК містить досить широкий перелік контрольованих 
операцій з метою трансфертного ціноутворення, що 
не відповідає ані Рекомендаціям оЕСР, ані передовій 
світовій практиці. зокрема, в Україні контрольованими, 
крім операцій із пов’язаними особами, є також 
бартерні операції та операції з неплатниками податку 
на прибуток на загальних умовах (крім фізичних осіб, 
що не є суб’єктами підприємницької діяльності). 
Такий перелік включає усіх нерезидентів, суб’єктів 
із пільговим оподаткуванням, незалежно від того, 
чи є вони пов’язаними, отже, й чи є передумови 
для «неринкових» відносин. ПК також передбачає 
можливість застосування п’яти методів визначення 
звичайної (ринкової) ціни, встановлених оЕСР. Проте, 
чинна редакція ПК не містить порядку застосування цих 
методів, тому їх адекватне застосування без вивчення 
Рекомендацій оЕСР є практично неможливим. При 
цьому, застосовуючи ці методи, платники податків 
мають брати до уваги інформацію про ціни в операціях 
із непов’язаними особами за порівняних умов. На які 
критерії слід зважати для визначення порівнянності 
умов, ПК не пояснює.важливим нововведенням 
українського податкового законодавства є можливість 
укладати договори про ціноутворення між великими 
платниками податків і податковими органами з метою 
попереднього узгодження рівня цін у контрольованих 
операціях. Проте, наразі таку процедуру узгодження 
цін чітко не визначено, що створює перешкоди для 
ефективного використання таких договорів. У ПК 
також відсутній ефективний механізм контролю 

дотримання вимог законодавства із трансфертного 
ціноутворення. Платники податків не зобов’язані 
готувати документацію з трансфертного ціноутворення, 
а податкові органи мають перевіряти цю сферу в рамках 
загальної податкової перевірки.

Для того щоб механізми трансфертного 
ціноутворення працювали в Україні ефективно, 
податкові органи мають визначити низку ключових 
аспектів, зокрема: що саме контролювати (аби 
максимально ефективно адмініструвати трансфертне 
ціноутворення і не створювати при цьому зайвого 
навантаження для бізнесу); як саме контролювати 
(тобто, створити й затвердити на законодавчому 
рівні чітку методологію застосування трансфертного 
ціноутворення, а також прозору процедуру контролю їх 
дотримання).останнім часом податківці розглядають 
трансфертне ціноутворення як один із пріоритетних 
напрямів розвитку української податкової системи. 
Це засвідчив нещодавно розроблений проект закону, 
що вносить зміни до статті 39 ПК і більше відповідає 
Рекомендаціям оЕСР та передовим світовим практикам 
у цій сфері.

У проекті закону перелік контрольованих операцій 
значно звужено, до нього входять лише операції з 
пов’язаними особами й операції з резидентами країн 
із низьким рівнем оподаткування. І такі операції 
визнаватимуть контрольованими лише в тому разі, 
якщо сукупний обсяг операцій з одним контрагентом 
перевищує 50 млн грн за календарний рік. Це дасть 
податковим органам змогу зосередитись на найбільш 
значущих операціях і максимально ефективно 
використовувати свої ресурси.

Нововведенням проекту закону є обов’язкова 
річна звітність про контрольовані операції, а також 
обов’язкове для великих платників податків надання 
документації щодо трансфертного ціноутворення. 
Це відповідає передовим світовим практикам у сфері 
трансфертного ціноутворення і дасть бізнесу змогу 
обґрунтовувати ціни у своїх контрольованих операціях. 
Проект закону також встановлює перехідні положення 
для операцій з експорту-імпорту певних видів 
продукції, що діятимуть до 2018 року. Ці положення 
застосовуватимуть, зокрема, до галузей сільського 
господарства, металургійної та хімічної промисловості. 
згідно з перехідними положеннями платники податків 
матимуть вибір: використовувати інформацію про 
біржові ціни (за їх відсутності — про позабіржові ціни 
із визначеного Кабінетом Міністрів переліку джерел 
інформації) і дотримуватися припустимого відсотка 
відхилення або користуватися загальними правилами 
трансфертного ціноутворення.

Трансфертні  ціни  в  сучасній  ринковій  економіці  
–  широко  поширений варіант  ціноутворення.  
Найбільшого  застосування  ці  ціни  набули  в  результаті 
використання  в  межах  так  званої  внутрішньофірмової  
торгівлі  (торгівля  між відділеннями транснаціональних 
компаній). Таким чином, проект закону створює 
передумови для наближення українських правил 
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трансфертного ціноутворення до світових стандартів 
— оподаткування доходу там, де він є економічно 
обґрунтованим.

Список використаних джерел
1. http://zakon4.rada.gov.ua/laws

Секція 3. Функціонування фінансового сектору економіки
в умовах євроінтеграційних процесів

2. Дзюба П. Транфертне ціноутворення: 
економічний зміст і специфіка // Економіка України. – 
2009. – №1. –С.14-22.

3. Терещенко о.о., волошанюк Н.в. Транфертне 
ціноутворення як інструмент контролінгу. // Фінанси 
підприємств. – 2010. –С. 127-135.

ФаКТоРиНг ЯК ЕлЕМЕНТ НовиХ ФІНаНСовиХ ТЕХНологІй в УКРаїНІ
глущенко а.в.,

студентка групи 35-ФК
Харківського інституту банківської справи УбС НбУ

Науковий керівник: біломістна І.І.,
к.е.н., доцент кафедри фінансів та економічної безпеки

Харківського інституту банківської справи УбС НбУ

в своїй комерційній діяльності багато суб'єктів 
підприємництва в Україні зустрічаються з проблемами 
недостатності капіталів, все більших ризиків 
банківського кредитування, високою дебіторською 
заборгованістю, зростанням неплатежів, вказівок 
іноземних клієнтів щодо купівлі товарів по відкритим 
рахункам і т. і. Подолати ці труднощі можливо 
звернувшись до одного із самих перспективних 
видів фінансово-банківських операцій, яка найбільш 
пристосована до сучасних процесів розвитку економіки 
і носить назву факторингу.

Факторинг – це різновид торгово-комісійної 
операції, поєднуваної з кредитуванням обігового 
капіталу клієнта, включає інкасування дебіторської 
заборгованості клієнта, кредитування і гарантію від 
кредитних та валютних ризиків.

Сутність факторингу полягає в тому, що 
факторингова компанія купує у своїх клієнтів платіжні 
вимоги до покупців на умовах негайної оплати 80-90% 
вартості прямих поставок (за винятком комісійних) 
незалежно від терміну надходження виторгу від 
покупців [1].

Факторинг  необхідний  компаніям,  діяльність  
яких  здійснюється  з використанням відстрочення 
платежу терміном від 15 до 90 днів, а також, коли 
компанія знаходиться на етапі інтенсивного розвитку 
(нарощує об’єми продажів, освоює новий ринок). 
в такій ситуації, як правило, внутрішні ресурси не в 
змозі на всі 100 % забезпечити потреби, що ростуть, 
в оборотних коштах. в першу чергу, це підприємства 
харчової, хімічної і легкої промисловості. в цьому 
випадку факторинг є ефективним інструментом 
поповнення оборотних коштів. 

Факторинг не потрібен тільки тоді, коли компанія 
здійснює всі відвантаження виключно по передоплаті і 
не потребує додаткових оборотних коштів [1]. 

вагомим моментом для підприємств є те, 
що факторингове фінансування, на відміну від 
звичайного кредитування, доступне високоризиковим, 
інформаційно-непрозорим підприємствам, оскільки 
ризик неповернення боргів лежить не на них, а на 
їх покупцях, і кредитоспроможність постачальника 
стає менш важливою, ніж кредитоспроможність його 

покупців.  
Іншим важливим моментом факторингу є те, що 

він не виключає одночасне використання традиційних 
боргових інструментів та може  застосовуватися 
паралельно з ними, оскільки не передбачає надання 
залогу та гарантій.

На  останні роки  на  ринку факторингу в Україні 
лідирують  чотири  банки:  ПаТ  «Swed-bank», ПаТ 
«UniCreditBank», ПаТ «Укрсімбанк» (ці банки 
охоплюють 60 % факторингового  ринку), та ПаТ  
«Райффайзен  банк  аваль» (12 %  факторингово 
ринку). Також важливими учасниками фінансового 
ринку є банки: «банк Петрокоммерц-Україна», 
«європейський», «Індекс-банк», «VAB  банк», 
«Кредитором-банк», «СЕб банк», «Приватбанк»,  
«бІг  Енергія», факторингові  компанії  «Факторинг»,  
«арма  Факторинг», «Перша факторингова компанія», 
інвестиційна компанія  «Українська  фінансова  група». 
«Сведбанк»  надає  факторинг  тільки  з регресом  і  
лише  великим  компаніям,  що  давно  працюють  
на  ринку. їх  частка становить 28 %. [2]. Схематично 
зобразимо це на рис.1

Рис.1. Частка банків у  структурі факторингових 
послуг на 01.01.2014 р .  

(складено на основі [2])

Негативною  рисою  розвитку  факторингових  
послуг  в  Україні  є  велика частка перевідступлення 
боргу, котрий сьогодні застосовують вітчизняні банки 
у тарифах за обслуговування. У розвинених країнах 
вартість факторингу становить у середньому близько 
1,5-2 % від суми постачання. в Україні середньозважена 
частка для ринку сьогодні, зазвичай, на 2-4 % перевищує 
проточну банківську  ставку,  яку  використовують  
під  час  короткотермінового  кредитування клієнтів з 
аналогічним оборотом [1].

Проведений аналіз свідчить, що факторинг – 
досить зручний вид угоди, що дозволяє розвиватись 
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малим та середнім підприємствам і є одним із способів 
гаранування повернення коштів. але разом з тим, 
особливо в Україні, існують значні неточності та двоякі 
тлумачення поняття факторингу. Тому законодавцю 
потрібно переглянути попередньо прийняті закони і 
пристосувати їх до вимог міжнародних стандартів.
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Фінансовий сектор – одна з найважливіших 
сфер національної економіки, де відбувається 
формування та розподіл фінансових ресурсів і послуг, 
і в якій здійснюється діяльність фінансових установ. 
Фінансовий ринок забезпечує накопичення і розподіл 
інвестиційних ресурсів та надання фінансових 
послуг, взаємодію надавачів і споживачів цих послуг 
за правилами, визначеними законами та іншими 
нормативними актами. Страховий ринок є невід’ємною 
складовою фінансового ринку України. Успішний його 
розвиток залежить від розширення переліку страхових 
послуг, підвищення їхньої конкурентоспроможності, 
удосконалення порядку оподаткування страхової 
діяльності, підвищення вимог до порядку створення 
діяльності страхових компаній, подальшої 
інтеграції країни у міжнародні структури, залучення 
страхового ринку до вирішення найважливіших 
питань економічного розвитку. Подальший розвиток 
вітчизняного страхового ринку та підвищення ролі 
страховиків мають забезпечувати сталий розвиток 
національної економіки в умовах її інтеграції у 
світове економічне господарство, виступати важливим 
компонентом її національної безпеки, а також сприяти 
зацікавленню іноземних інвесторів в розширенні 
власного бізнесу в Україні. 

Страхування – це вид цивільно-правових відносин 
щодо захисту майнових інтересів фізичних та 
юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових 
випадків), визначених договором страхування або 
чинним законодавством, за рахунок грошових 
фондів, що формуються шляхом сплати фізичними та 
юридичними особами страхових платежів (страхових 
внесків, страхових премій) та доходів від розміщення 
коштів цих фондів [5].

запорукою економічного зростання і забезпечення 
відшкодування збитків у разі настання страхового 
випадку є стійкий і динамічно розвинутий страховий 
ринок країни. Тому, аналіз сучасного стану страхового 
ринку України, вивчення стримуючих чинників, які 

обмежують його розвиток та виявлення перспектив 
подальшого розвитку є актуальними в сучасних умовах.  

Світовий досвід показує, що страхові компанії 
можуть акумулювати фінансові ресурси у декілька 
разів більше, ніж середні комерційні банки, за певних 
економічних умов при високому рівні розвитку 
фінансового і, передусім, фондового ринку, при 
зростанні добробуту населення [2]. Страхування в 
багатьох країнах світу розглядається як могутній 
стабілізаційний фактор та суттєве джерело 
забезпечення довгострокових інвестицій в економіку 
держави. Співвідношення активів страхового ринку 
до ввП складає: у великобританії – 96,5 %, у СШа – 
45,2 %, Японії – 66,9 %, Франції – 63,0 %, Німеччині 
– 45,5 %, в Україні ж цей показник становить                                                
лише 3,2 % [3, 4].

Станом на 30.09.2013 в Україні працювали 411 
страхових компаній, проти 414 на кінець 2012 року, що 
на 28 страхових компаній менше [3, 6 – 9]. за 2012 рік за 
рішенням Нацкомфінпослуг та за власною ініціативою 
страховиків було ліквідовано 26 компаній ризикового 
страхування та дві зі страхування життя. Ще близько 
200 страхових компаній знаходяться в замороженому 
стані (сукупно на них припадає менше 1 % ринку) 
і навряд чи зможуть найближчим часом створити 
конкуренцію на ринку[6].

При зменшенні страхових компаній за три роки на 
32 одиниці обсяг реалізованого страхового продукту 
зріс на 5162,7 млн. грн в 1,4 рази з 12374,9 до 17537,6 
млн. грн; прибутки від фінансової діяльності страхових 
компаній України зросли в 2,7 рази, сальдо фінансової 
діяльності – додатне і зросло з 1677,8 в 2010 р. до 
5916,0 млн. грн. в 2012 р.; чистий прибуток фінансової 
діяльності в 2012 р. мають 70,6 % страховиків проти 
62,4 % в 2010 р., незважаючи на високий рівень 
конкуренції [3].

Станом на 30.09.2013 в Україні зареєстровано 94 
страхових компаній з іноземним капіталом (22,6% усіх 
зареєстрованих страховиків), із них 78 – «ризикових» 



198

страхових компаній, та 16 страховиків зі страхування 
життя [9]. На вітчизняному страховому ринку кількість 
страхових компаній з іноземним капіталом у 2012 р 
становила 112 компаній (27,1 % усіх зареєстрованих), 
з яких 84 – ризикових та 28 – страхувальників життя 
[6]. Стратегія скорочення числа страхових компаній 
в 2013 році в умовах недостатнього матеріального та 
кадрового забезпечення регулятора дозволить не тільки 
знизити навантаження на персонал, але і підвищити 
якість нагляду і в цілому інвестиційну привабливість 
вітчизняного страхового ринку[6].

На сьогоднішній день вітчизняна страхова галузь 
лише частково виконує свою соціально-економічну 
роль і не є значимим елементом розвитку фінансового 
сектора [7]. обсяг страхових платежів найбільшого 
страховика України в сегменті ризикового страхування 
відповідає показнику шостої компанії з болгарії 
та Словенії, дев'ятої – з Румунії, шістнадцятої – з 
Польщі. Сукупний показник вітчизняних компаній 
зі страхування життя відповідає четвертій компанії 
з Угорщини, п'ятій - з Чеської Республіки, 15-й – з 
Польщі [7].

Розвиток українського страхового ринку 
об’єктивно супроводжуватиметься хворобами росту: 
недостатність фінансового потенціалу українських 
страховиків, якості активів та управління ризиками; 
низький рівень технологічності здійснення 
страхових операцій та використання інформаційних 
технологій;недосконалість організаційної структури 
та економія управлінських витрат; відсутність 
нормального конкурентного середовища та соціально-
економічної відповідальності перед суспільством. 
впровадження стрес-тестування надасть змогу 
страховій компанії знизити ризики можливої 
неплатоспроможності, пов'язані із зовнішніми 
обставинами, підвищення відкритості конкурентів та 
рівня довіри до страхового бізнесу [8].
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аНалІз Та оЦІНКа ФІНаНСового СТаНУ ПІДПРиєМСТва: 

ШлЯХи ПоКРаЩЕННЯ
голубнич о.о.,

студентки групи оа-1211
одеського інституту фінансів УДУФМТ

Науковий керівник: лебедєва а.М.
 доцент кафедри обліку, аудиту і статистики

одеського інституту фінансів УДУФМТ

аналіз фінансового стану підприємства є 
необхідним етапом  для  розробки  планів  і  прогнозів  
фінансового  оздоровлення підприємства. Фінансовий  
стан  підприємства треба  систематично  й  усебічно 
оцінювати  з  використанням  різних  методів,  прийомів  
та  методик  аналізу. Також,  головним завданням 
кожного підприємства є виявлення шляхів покращення 
фінансового стану.  отже,  тема  аналізу  та  оцінки  
фінансового  стану  підприємства  є   актуальною.

Дослідженню  значення  та особливостей  
оцінювання  фінансового  стану  на  підприємстві  
присвячено  ряд праць таких вітчизняних і зарубіжних 
вчених, як: баканова М.І., бутинця Ф.Ф., Івахненко 
в.М., Коробова  М.Я., лахтіонової  л.а.,  Мних  є.в., 
Савицької г.в., Сайфуліна Р.С.,  Шеремета  а.Д.,  Яріш 
о.в., та інших.

Мета  роботи  полягає  в  визначенні  поняття  
«фінансовий  стан підприємства»,  в  розгляданні  
методики аналізу фінансового стану підприємства.

Фінансовий  стан  підприємства  характеризує  
здатність  підприємства саморозвиватися на певний 
момент часу. він характеризується системою 
показників, що дозволяють  оцінити  наявність,  
розміщення  і  ефективність  використання фінансових 
ресурсів [1].

Інформаційною базою аналізу фінансового стану 
підприємства є фінансова звітність. 

Традиційна практика аналізу фінансового стану 
підприємства опрацювала певні прийоми його 
здійснення. виділяють такі основні прийоми аналізу:1) 
горизонтальний (часовий) аналіз - порівняння 
кожної позиції звітності з попереднім періодом; 2) 
вертикальний  (структурний)  аналіз - визначення  
структури  показників для  оцінки  впливу  різних  
факторів  на  кінцевий  результат; 3) трендовий  аналіз  
-  обов’язковим  є  наявність  інформації  за  певний 
ретроспективний  період,  що  дозволяє  вивчити   основні  
тенденції  динаміки показників; 4) аналіз відносних 
показників (коефіцієнтів) - розрахунок відношень між 
окремими  даними  балансу  підприємства,  звіту  про  
фінансові  результати  та інших  форм  звітності.  Данні  
відношення  характеризують   певний фінансовий стан; 

5)  порівняльний  аналіз — для  визначення  
реального  фінансового  стану підприємства необхідно 
провести порівняння із розрахунковими показниками, 
із середніми галузевими, із показниками конкурентів;  

6) факторний  аналіз  -  проводиться  для  визначення  
впливу  окремих факторів  (причин)  на  результативний  

показник  детермінованих  (розділених  у часі) або 
стохастичних (що не мають певного порядку) прийомів 
дослідження; 7) спеціальний   аналіз  -  прогноз  
наявних  грошей,  аналіз  взаємозв’язку прибутку - 
обсягу реалізації - ціни, аналіз руху грошових коштів 
тощо [ 2].

Конкурентне  ринкове  середовище  вимагає  від  
підприємства  постійного вдосконалення.  Для  того  
щоб  бути  конкурентоспроможним,  підприємство 
повинно мати конкурентні переваги. основним  
засобом  отримання  конкурентних  переваг  є  пошук  
шляхів підвищення  ефективності  власної  діяльності  
та  удосконалення  фінансового стану. головним 
завданням аналізу є виявлення шляхів покращення 
фінансового стану за рахунок мобілізації внутрішніх 
резервів підприємства явних та прихованих.

Пошук резервів, які можуть бути використані 
для покращення фінансового стану  підприємства,  
проводиться  шляхом  ґрунтовного  аналізу  всіх  
складових його діяльності [3].

Удосконалення  фінансового  стану  підприємства  
можливе  за  рахунок збільшення  вхідних  та  
зменшення  вихідних  грошових  потоків.  Підвищення 
розмірів вхідних грошових потоків можливе за 
рахунок: збільшення виручки від реалізації; продажу 
частини основних засобів; рефінансування дебіторської 
заборгованості. Скорочення вихідних грошових потоків 
можливе за рахунок зниження операційних витрат.

основним  заходом  покращення  фінансового  
стану  є  збільшення  виручки від реалізації. в свою 
чергу розмір виручки від реалізації можна збільшити 
за рахунок резервів збільшення обсягу реалізації 
продукції. Також  одним  із  важливих  шляхів  
удосконалення  фінансового  стану  є мобілізація 
внутрішніх резервів. [4].

отже, покращення фінансового  стану  підприємства  
можливе шляхом  підвищення  результативності  
розміщення  та  використання  ресурсів підприємства. 
задовільний  фінансовий  стан  є найважливішою  
характеристикою  діяльності  підприємства,  яка  
відображає конкурентоспроможність  підприємства  та  
його  потенціал  у  діловому співробітництві,  оцінює  
якою  мірою  гарантовані  економічні  процеси  самого 
підприємства та його партнерів за фінансовими та 
іншими відносинами.
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Розвиток світової економіки свідчить, що у 
структурі економіки розвинених країн (Сполучених 
Штатах америки, Японії) саме мале підприємництво 
відіграє важливу роль. забезпечення необхідних 
умов розвитку малих підприємств в Україні потребує 
формування та розроблення механізмів використання 
фінансових джерел для їх ефективного функціонування 
та економічного зростання, які застосовуються в 
економічно розвинених країнах. 

Малим підприємством вважається підприємство із 
середньообліковою річною чисельністю працівників не 
більш як 50 чоловік і обсягом річного валового доходу 
не більш як 10 мільйонів євро [2].

Малі підприємства посідають надзвичайно важливе 
місце серед всіх підприємств в Україні та за її межами. 
Пропонуючи свою продукцію на товарний ринок для 
реалізації,  малі підприємства сприяють повнішому 
задоволенню споживчого попиту населення. вони 
створюють нові робочі місця, сприяють формуванню 
середнього класу суспільства. 

в Україні малі підприємства по своїй кількості в 
рази перевищують великі і середні підприємства разом 
взяті. Так на 2013 рік загальна кількість підприємств 
становила 393327, з яких малі підприємства становили 
373809 підприємств, або 95,04 %. Серед малих 
підприємств виділяють також мікропідприємства 
-  підприємства із середньообліковою річною 
чисельністю працівників не більш як 10 чоловік 
і обсягом річного валового доходу не більш як 2 
мільйони євро [2]. Кількість мікропідприємств на 2013 
рік становила 318477, або 80,97 % у загальній кількості 
підприємств за даний рік.

У секторі малого підприємництва працює близько 
2 млн. осіб, що становить більше 10% зайнятого 
населення України.

Хоча малих підприємств в Україні є досить 
велика кількість, а саме 373 тисячі, проте їхній 
обсяг реалізованої продукції є в 2 рази меншим, ніж 
у середнього і великого бізнесу.  за 2013 рік обсяг 
реалізованої продукції малими підприємствами 
становив 670,26 млрд. грн., в той час, як великими – 
1717,39 млрд. грн.

в Україні малим підприємствам є властивий й ряд 
негативних рис [3]:

1) як правило, нижча продуктивність праці, ніж на 
великих підприємствах;

2) малі підприємства не можуть впроваджувати 
важливі капіталомісткі досягнення науки і техніки у 
виробництво;

3) підприємці зіштовхуються із значними 
труднощами при пошуках фінансування або при 
спробах отримати кредит;

4)  малі підприємства мають низький рівень 
ліквідності та підвищений рівень ризиків (процент 
банкрутств серед МП дуже високий).

Пошук стартового капіталу – це найболючіше 
питання для майбутніх підприємців. Пояснюється це 
тим, що власних коштів у власника малого підприємства 
як правило недостатньо, тому необхідно звертатись до 
зовнішніх джерел фінансування. в той же час зовнішнє 
фінансування залишається недоступним із-за високого 
кредитного ризику. банки досить неохоче видають 
кредити на такі досить ризикові цілі – оскільки 80 – 
90 % малих підприємств банкротує в перший рік своєї 
діяльності. Ситуацію в розвинених країнах рятує 
наявність спеціальних державних програм. в України 
подібне фінансування з боку держави відсутнє.

Малі підприємства в Україні отримують досить 
мізерні кошти у вигляді прибутку від основної 
діяльності. оборотні кошти в них є теж невеликими. 
Також ці підприємства  зазвичай не мають достатніх 
коштів для купівлі цінних паперів.

Розвиток малого підприємництва здійснюється в 
результаті проведення послідовної державної політики 
у цьому секторі ринкової економіки. але незважаючи 
на ряд прийнятих вищими органами державної влади 
і управління нормативних документів, розвиток 
малого ідприємництва в Україні здійснюється у 
несприятливому макро- та мікросередовищі, є багато 
проблем, які необхідно вирішувати на різних рівнях. 

Найболючішими проблемами є зниження мотивації 
до підприємницької діяльності через невисокі 
фінансові результати господарювання, низький рівень 
захищеності майна та права власності суб’єктів 
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підприємництва, складність та обмеженість доступу 
діючих і новостворюваних суб’єктів підприємництва 
до ресурсів та ринків.

Наша держава не підтримує достатньою мірою 
діяльність малих підприємств, але нам є в кого вчитись. 
Прикладом цього є, в першу чергу, високорозвинені 
країни такі, як СШа і країни єС [4].

з метою вдосконалення державної політики 
регулювання розвитку підприємництва в нашій державі 
доцільно реалізувати такі заходи [1]:

1) Підвищення ефективності державної політики 
протидії рейдерству та забезпечення достатнього рівня 
захисту права приватної власності.

2) Посилення стимулів суб’єктів підприємництва 
до інвестиційно-інноваційної активності шляхом 
збільшення обсягів держзамовлення у інноваційно 
активних малих підприємств та законодавчого 
закріплення такої квоти. 

3)   зниження рівня трансакційних витрат суб’єктів 
бізнесу.

4) Робота з підвищення рівня прозорості і 
ефективності дозвільної системи.

5) Формування та розбудова ефективної 
інституційної інфраструктури фінансово-ресурсного та 
інвестиційного забезпечення підприємництва.

6) Формування системи ефективної міжгалузевої 
кооперації.

7) Формування економічних стимулів для створення 
локальних інтегрованих виробничих систем.

8) збільшення частини витрат, направлених на 
формування мережі інституцій а також програм 
фінансово-кредитного сприяння.

9) Надання інформаційної та консультаційної 
підтримки населення щодо започаткування власного 
бізнесу.

отже, одним із стратегічних напрямів в організації 
успішного малого бізнесу в нашій країні має бути 
дієва підтримка з боку держави та великих компаній, 
пошук нових методів фінансування малих підприємств 
і створення орієнтованої на них фінансової 
інфраструктури.
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Іпотека - слово, яке настільки щільно увійшло 
в наш побут, що сприймається як щось дуже звичне, 
знайоме, звичайне, що викликає неоднозначні думки і 
нарікання, але при цьому стало невід’ємною частиною 
життя для багатьох націй.

Іпотечне кредитування на території України 
функціонує досить давно і являє собою досить 
складну правову, організаційно-економічну і соціальну 
структуру, яка б не змогла повноцінно функціонувати 
без наявності інших сучасних фінансових ринків. 
а безпосередньо в сучасній і незалежній Україні 
ринок іпотечного кредитування з’явився одночасно з 
проголошенням незалежності. Іпотечне кредитування 
займає досить велику частку ринку банківських 
послуг. На сучасному рівні економічних відносин 
використання іпотечного кредитування без іпотечного 
ринку є досить обмеженим.

Ринок іпотеки – це одна з важливих складових 
фінансового ринку, яка виконує певні функції з приводу 
купівлі-продажу фінансових зобов’язань, забезпечених 
нерухомістю та, на якому зосереджена значна частина 
фінансових ресурсів.

в Україні ринок іпотечного кредитування 
знаходиться на етапі свого розвитку. Український 
ринок іпотеки значно відстає від ринків Центральної і 
Східної європи, що негативно позначається на темпах її 
розвитку і вирішенні соціально-економічних проблем. 
На сьогодні значна кількість інвестиційно-будівельних 
компаній і банків України мають досвід упровадження 
іпотечних механізмів фінансування житлового 
будівництва. Що позитивно вплинуло на розвиток 
багатьох регіонів, розв’язання житлової проблеми та 
фінансовий стан суб’єктів господарювання.

Ринок іпотечного кредитування суттєво 
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відрізняється від інших ринків наявністю власної 
інфраструктури, інститутів, правового забезпечення, 
інструментів, стандартів та системи безпеки.

але, незважаючи на невеликі строки своєї роботи, 
ринок іпотечного кредитування України, як і інші 
ринки, має свій ряд недоліків.

Також для ринку іпотечного кредитування України 
не вистачає ресурсів. зарубіжний досвід показує, що 
цим питанням займається держава. в Україні фінансової 
підтримки з боку держави немає і не передбачається. 

Наступна проблема ринку іпотечного 
кредитування: нерозвинутий ринок нерухомості майна 
комерційного призначення, який вміщує у собі також 
безліч недоліків, що заважають йому повноцінно 
функціонувати: недосконалість та недостатність дієвої 
інфраструктури, низька інформаційна відкритість, 
велика кількість некваліфікованих, а інколи навіть 
шахрайських учасників ринку, а головними недоліками 
залишаються низька платоспроможність населення, 
недосконалість правової бази для захисту прав 
інвесторів і зниження ризиків, нерегульованість 
процесів на ринку нерухомості з боку держави та після 
кризовий стан економіки усієї країни.

важливу роль також відіграє відсутність цілісної 
автоматизованої системи реєстрації прав на нерухоме 
майно. Реєстрація прав на різноманітні об’єкти 
нерухомого майна в Україні здійснюється різними 
органами і в різних базах даних. Так, скажімо, 
реєстрацію прав на земельні ділянки здійснюють 
органи з питань земельних ресурсів, реєстрацію 
прав власності на нерухоме майно, що розміщується 
на земельних ділянках, проводять бюро технічної 
інвентаризації, реєстрацію заборон та арештів на 
відчуження об’єктів нерухомого майна, іпотеку 
нерухомого майна здійснюють нотаріуси.

Для вирішення цих проблем необхідно уточнити, 
розширити, усучаснити правову базу іпотечного ринку, 
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в яку будуть включатися всі аспекти для вирішення 
будь-якої ситуації чи конфлікту щодо функціонування 
іпотечного ринку. Також для підвищення привабливості 
іпотечних кредитів потрібно значно зменшити ставки 
за ними, а для цього потрібна фінансова підтримка 
держави.
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Кредитування аграрних підприємств потребує 
нових підходів і рішень, реалізувати які як не 
парадоксально звучить дозволяє саме економічна 
криза, оскільки як показує досвід саме в кризові часи 
відбувались найбільші структурні зміни в економіці 
країн, приймались правильні, хоча і не популярні 
рішення , які в умовах економічного росту не могли 
буті прийняті. На деякі такі рішення в сфері кредитного 
забезпечення підприємств ми б хотіли звернути увагу:

- створення трьохрівневої системи кредитного 

забезпечення аПК на базі кредитної кооперації, з 
перспективою створення Державного аграрного банку, 
що має стати спеціалізованою галузевою кредитною 
установою; 

- створення ринку землі в Україні (першочерговим 
є прийняття законів України «Про ринок землі» та 
«Про земельний кадастр» ), щоб земля де-юре стала 
товаром і відповідно могла виступати кредитним 
забезпеченням. При цьому слід розробити чіткі і 
прозорі методи відчуження права власності на землі 
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сільськогосподарського призначення при забезпеченні  
цільового характеру їх використання. зрозуміло, що не 
може аграрне підприємство бути кредитоспроможним, 
коли його основний засіб і предмет виробництва є 
фактично неліквідним.  важливим є питання вартісної 
оцінки землі якщо брати до уваги що в Україні 27,5 
млн. га сільськогосподарських угідь, то станом на 
01.01.2008р. їхня грошова оцінка становила 252 
млрд. грн. чи 50 млрд. дол. по тодішньому курсу. з 
урахуванням індексації Нго станом на 01.01.2009р. 
і при нинішньому курсі НбУ  зараз в грошовому 
еквіваленті цей показник складає 291 млрд. грн. чи 
17,6 млрд. дол. Як видно завдяки індексації гривнева 
вартість земель зросла, тоді як в доларовому виразі сума 
вартості всіх земельних паїв зменшилась за рахунок 
девальвації гривні, що є стимулом в першу чергу для 
закордонних інвесторів. Крім цього потрібно уникнути 
такого явища, як масовий продаж земельних ділянок, 
що може негативно вплинути на ринкову вартість землі 
і обвалити весь її ринок;

- одним аспектом фінансової активізації діяльності 
підприємств аПК є лізинг, як прогресивна форма 
кредитування основного капіталу. Що дозволяє 
підприємствам отримувати основні засоби в оренду з 
правом подальшого викупу під певні відсотки. зараз 
ці відсотки коливаються від 16 до 23% річних, що в 
порівнянні з кредитними (в липні ставки за гривневими 
кредитам домогосподарствам складали 20.0-25,0%, 
згідно даних НбУ)[1]. Істотним недоліком лізингу 

наразі є досить великий перший знос на рівні 30-35% 
залежно від лізингодавця, тоді як ще 4 роки тому він 
взагалі не вимагався. Це в свою чергу робить більш 
привабливим для підприємств саме фінансовий лізинг, 
а не оперативний.

На нашу думку, основним завданням для 
забезпечення розвитку і еволюції кредитного 
забезпечення, є усвідомлення того, що перш за все 
кредит це є довіра, довірчі відносини між сторонами. 
Побудова таких відносин унеможливить різного роду 
спекуляції і фікції, крім того це має дати поштовх до 
подальшого дослідження цієї економічної категорії, 
з можливою перспективою вироблення єдиної теорії 
кредиту. Також слід відзначити, що важливим аспектом 
кредитного забезпечення є ефективність використання 
кредитних коштів підприємствами. вказані нами 
заходи можна вважати позитивними тільки тоді, коли 
зростуть не тільки суми кредитів наданих аграрним 
підприємствам, але і результат від їх використання – 
збільшення обігових коштів, зростання капітальних 
вкладень, виробництва, фінансових результатів, в 
першу чергу звісно прибутку. Тоді можна говорити 
про вдосконалення кредитного забезпечення. оскільки 
саме ефективність є запорукою розвитку як кожного 
економічного суб’єкта зокрема так і економіки загалом.
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в останні кілька років податкова система України 
зазнала істотних змін, але вона досі залишається 
недосконалою. Для того, щоб покращити її сучасний 
стан, потрібно вирішити ряд проблем, основні з яких 
наведено нижче.

Податкова система України – це сукупність 
загальнодержавних та місцевих податків і зборів, що 
справляються в установленому Податковим кодексом 
України порядку [1, с. 31].

Податковий кодекс України – це кодифікований 
закон України, прийнятий 2 грудня 2010 року, який 
регулює відносини, що виникають у сфері справляння 
податків і зборів, визначає вичерпний перелік податків 
та зборів, що справляються в Україні, та порядок 
їх адміністрування, платників податків та зборів, 
їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих 
органів, повноваження і обов’язки їх посадових 
осіб під час здійснення податкового контролю, а 

також відповідальність за порушення податкового 
законодавства [2; 3, с. 5].

У наш час у дослідження стану податкової системи 
України вагомий внесок зробили такі науковці як: о. 
бандурка, Т. Мединська, в. Понікаров, а. Соколовська, 
а. Яценюк, тощо. 

з моменту прийняття Податкового кодексу, 
податкова система України зазнала численних реформ. 
Так, до кінця червня 2014 року відбулося впровадження 
системи електронної звітності ПДв та електронізація 
подання звітності [4]. І, хоч ці реформи мали позитивний 
ефект, наразі у податковій системі України все ще існує 
достатня кількість проблем, основними з них є:

• високі соціальні внески, пов’язані з 
дотриманням податкового законодавства, що 
становлять 47-51% від фонду оплати праці;

• завищена вартість та бюрократизація вимог до 
звітності;
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• повернення ПДв та авансова форма виплати 
податку на прибуток [5]. 

Наявні проблеми в українській податковій системі 
знаходять відображення у статистичних даних щодо 
легкості сплати податків різними країнами за 2013 рік 
(табл. 1).

Таблиця 1
Рейтинг ведення бізнесу за 2013 р. [6]

Як видно з порівняльної таблиці рейтингу ведення 
бізнесу різних країн, Україна має найгірші показники 
по всіх критеріях, що окреслює ряд проблем у її 
податковій системі.

відповідно до актуальних проблем у податковій 
системі України розроблено також шляхи їх вирішення. 
Так, на засіданні Кабінету Міністрів України 6 серпня 
2014 р., арсеній Яценюк презентував комплексний 
план змін у податковій системі, який представлений 
такими положеннями [7]:

• розроблення та сприяння прийняттю змін 
до бюджетного кодексу України і Податкового 
кодексу України щодо передачі органам місцевого 
самоврядування додаткових бюджетних повноважень і 
стабільних джерел доходів для їх реалізації (I квартал 
2015 р.);

• зниження податкового навантаження на 
малий та середній бізнес шляхом двократного 
зменшення ставки єдиного податку (I квартал 2015 
р.) та встановлення заборони на проведення протягом 
2015-2016 рр. перевірок суб'єктів господарювання 
контролюючими органами;

• запровадження змішаної системи 
оподаткування енергетичного сектору відповідно до 
міжнародних стандартів (2015 р.).

згідно із законопроектом «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких законів (щодо 
податкової реформи)» передбачено, що до 1 жовтня 
2015 року платники податків повинні відзвітувати про 
зароблені кошти. Контролюючий орган має порівнювати 
доходи і витрати фізичних осіб, аналізувати динаміку 
вартості активів, оптимальним рівнем оподаткування 
вважатиметься ставка оподаткування – 30%. 

Таким чином, завдяки вже проведеним реформам 
у податковій системі, порівняно з минулим роком, 
Україна, за даними Doing Business, піднялась на 16 
позицій за процедурами підключення до електромереж 
підприємців, ведення міжнародної торгівлі та 
вирішення питань неплатоспроможності.

отже, якщо заплановані на поточний рік податкові 
реформи матимуть успішне завершення, і з 1 січня 
2015 року у Податковий кодекс України будуть 
внесені всі необхідні зміни, шанси України покращити 
стан економіки та стати повноправним членом 
європейського Співтовариства зростуть.

Список використаних джерел
1. Мединська Т. в. Податкова система : навч. 

посіб. / Т. в. Мединська, Н. І. власюк. – [3-є вид. 
перероб. та доповнене]. – львів : “Магнолія – 2006”, 
2012.  – 424 с.

2. Податковий кодекс України від 11.08.2014 
року: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

3. бандурка о. М. Податкове право: навч. посіб. 
/ о. М. бандурка, в. Д. Понікаров. – К.: Центр учбової 
літератури, 2012. – 312 с.

4. Doing Business: інтернет-видання «Слово і 
діло»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
www.slovoidilo.ua/articles/6281/2014-12-11/doing-
business-v-ukraine-gonka-za -rejtingom-ili-stimul-reform-
ekspert.html.

5. бухгалтерські новини – інтернет-видання: 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.
dtkt.ua/ua/taxation/common/31457.

6. Таблиця рейтингу ведення бюджету у 2014 
р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.
doingbusiness.org.

7. Державна фіскальна служба України : 
офіційний портал: [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: //sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/158489.html.

оСобливоСТІ аНалІзУ лІКвІДНоСТІ Та ПлаТоСПРоМоЖНоСТІ ПІДПРиєМСТв
Дуленко І.С.,

студентка групи б-10
Харківського державного університету харчування та торгівлі

Науковий  керівник: Польова Т.в., 
к.е.н., доцент, доцент кафедри економічного аналізу та статистики

Харківського державного університету харчування та торгівлі

Фінансовий стан підприємства з позиції 
короткострокової перспективи оцінюється 
показниками ліквідності і платоспроможності, які у 

загальному вигляді характеризують його спроможність 
своєчасно і у повному обсязі здійснювати розрахунки 
за строковими зобов’язаннями перед контрагентами. 
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в умовах масової неплатоспроможності підприємств, 
об’єктивна та точна оцінка здатності відповідати за 
поточними зобов’язаннями і підтримувати цю здатність 
набуває першочергового значення. 

Мета аналізу ліквідності та платоспроможності 
– це пошук потенційних можливостей підвищення 
їх рівня і поліпшення платіжно-розрахункової 
дисципліни підприємства. зазначимо, що терміни 
«платоспроможність» і «ліквідність», на сьогоднішній 
день не мають однозначного визначення. вони дуже 
схожі і досить часто змішуються, підмінюючи один 
одне. Разом з тим, між ними існує певна відмінність. 
Якщо «ліквідність» більш наближена до внутрішньої 
характеристики підприємства, що обирає форми 
і методи підтримки своєї платоспроможності на 
рівні встановлених або загальноприйнятих норм, 
то «платоспроможність», як правило, стосується 
зовнішніх функцій і свідчить про можливість 
виконувати зобов’язання.

в економічній зарубіжній літературі автори, 
які займаються традиційним аналізом ліквідності 
балансу (бенке Р.а., бригхем Е., ван Хорн Дж. 
К.,                    Уолл а., блісс Дж., альтман Е., Тафлер 
Р., Тішоу г.) зазначають, що платоспроможним 
вважається  підприємство, яке здатне вчасно виконати 
власні зобов'язання. Тут поняття платоспроможності 
охоплює не лише абсолютну чи короткострокову, але 
і довгострокову платоспроможність. На думку інших 
зарубіжних авторів (аренс а., Холт Н., Уилсон П., 
Фолк Р.), відповідь на питання про платоспроможність 
дається з погляду «правила мінімальної фінансової 
рівноваги», тобто платоспроможне те підприємство, 
у якого достатньо власних джерел формування 
оборотних коштів.

У вітчизняних економістів існують різні точки зору 
щодо змісту понять платоспроможності і ліквідності 
[1-5]. Узагальнення поглядів науковців на визначення 
сутності категорій «платоспроможність» і «ліквідність» 
дозволяє зробити такі висновки: платоспроможність – 
це здатність юридичної чи фізичної особи за рахунок 
грошових коштів вчасно і у повному обсязі виконувати 
всі платіжні зобов'язання, що виходять з торгових, 
кредитних і інших операцій грошового характеру; 
ліквідність – це можливість підприємства підтримувати 
платоспроможність шляхом перетворення своїх активів 
на гроші для відшкодування необхідних платежів в міру 
настання їх строків, та швидкість цього перетворення. 

Таким чином, платоспроможність свідчить 
насамперед про фінансові можливості підприємства 
цілком розрахуватися за своїми обов'язками в міру 
настання терміну погашення боргу. ліквідність виступає 
як необхідна і обов’язкова умова платоспроможності, 
контроль за дотриманням якої бере на себе не лише 
сама юридична особа, але і визначений зовнішній 
суб’єкт, зацікавлений у підконтрольності.

основними ознаками платоспроможності є: 
наявність у достатньому обсязі коштів на поточному 
рахунку; відсутність простроченої кредиторської 

заборгованості. отже, платоспроможність є 
більш широким поняттям. Якщо ліквідність дає 
бухгалтерську уяву про співвідношення активів і 
капіталу, і характеризує поточний та перспективний 
стан розрахунків, то платоспроможність дає економічну 
уяву про активи і капітал, що є у розпорядженні 
підприємства, і характеризує стан розрахунків на певну 
дату.

Недостатня ліквідність, як правило, свідчить, 
що підприємство не в змозі скористатися новими 
вигідними комерційними можливостями. На цьому 
рівні недостатня ліквідність означає, що відсутня 
свобода вибору, і це обмежує дії керівництва. більш 
значна нестача ліквідності свідчить, що підприємство 
не може оплатити свої поточні борги та зобов'язання. 
Це може призвести до інтенсивного продажу 
довгострокових вкладень та активів, а за найгіршого 
сценарію – до неплатоспроможності та банкрутства.

Для власників підприємства недостатня ліквідність 
може означати зменшення прибутковості, втрату 
контролю та часткову або повну втрату капіталу. 

зважаючи на вищезазначене, завдання і 
послідовність аналізу ліквідності і платоспроможності 
такі: оцінка стану платіжно-розрахункової дисципліни 
підприємства (за складом та структурою надходжень і 
витрат грошових коштів); оцінка ліквідності балансу 
підприємства; оцінка рівня платоспроможності 
підприємства; пошук і визначення причин зміни 
платоспроможності і ліквідності підприємства; 
виявлення потенційних можливостей підвищення рівня 
платоспроможності і ліквідності, розробка заходів щодо 
їх впровадження у діяльність підприємства; розробка 
заходів щодо поліпшення структури оборотних активів 
підприємства і підвищення рівня їх використання. 
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Сьогодні усі розвинуті країни намагаються 
максимально зменшити кількість готівкових операцій і 
готівкової маси в обігу. з цією метою уряди та центральні 
банки переважної більшості країн світу використовують 
цілий ряд заходів, одним з яких є розрахунки за 
допомогою платіжних систем з пластиковими картками. 
безпечні платіжні системи мають важливе значення для 
функціонування економіки та забезпечення фінансової 
стабільності. Ефективне функціонування платіжних 
систем забезпечує своєчасне та безпечне здійснення 
операцій. 

використання під час розрахунків готівки 
супроводжується постійними витратами для всіх 
економічних суб’єктів, натомість розвиток безготівкових 
платіжних систем сприяє зростанню продуктивності, 
збільшенню споживання, скороченню витрат на 
проведення платежів. все це спонукає до більшого 
використання електронних платіжних інструментів. 
Електронна торгівля виявилась досить успішною, так як 
пропонує значні переваги для споживачів та підприємств 
торгівлі і може у майбутньому суттєво змінити економічну 
діяльність та соціальне середовище. 

за наявною статистичною інформацією з наявних 
у світі в обігу банківських карт різних видів, близько 
третини випущено під брендом China UnionPay і 
приблизно стільки ж під маркою Visa. за даними 
дослідницької компанії Retail Banking Research, China 
UnionPay обігнала Visa, ставши найбільшою світовою 
платіжною системою, проте Visa зберігає лідерство за 
широтою сфер застосування карт. 

China UnionPay (національна платіжна система 
Китаю) була заснована 26 березня 2002 як міжбанківська 
асоціація КНР. Ініціаторами створення виступили 
Держрада КНР і Народний банк Китаю. її акціонерами 
є більше 200 фінансових установ, найбільшому 
акціонерові належить до 6% акцій, з статутним капіталом 
1,65 млрд юанів (близько 260 млн дол.). за підсумками 
2013 р. загальний обсяг операцій по банківських картах 
китайської платіжної асоціації China UnionPay досяг 
32,3 трлн юанів (5,3 трлн дол.), що на 48% більше, ніж в 
2012 р основний оборот припадає на операції всередині 
країни, а UnionPay займає перше місце в світі за кількістю 
випущених пластикових карт. Так, сукупна емісія карт 
UnionPay в світі досягла 3,4 млрд карт. Станом на кінець 
2013 р. платіжні карти UnionPay приймалися в 142 країні 
світу, зокрема, в більш ніж 1 млн банкоматів [1,5].

На сьогоднішній день система China UnionPay 
щодня обробляє в середньому понад 20 млн операцій 
по банківських картах. Практично всі банки на 
території материкового Китаю, в тому числі більшість 
муніципальних та сільських банків, сільських кредитних 
кооперативів та інші місцеві грошово-кредитні установи 

Китаю є учасниками UnionPay. У гонконгу і Макао місцеві 
грошово-кредитні установи також використовують 
систему UnionPay. Крім того, в Японії, в Південній Кореї, 
Сінгапурі, Казахстані, Монголії, а також і в Росії є банки, 
які випускають банківські карти стандарту UnionPay, з 
тим щоб для жителів цих країн зробити більш зручним 
перебування в КНР. 

банківські картки - один з ключових інструментів 
розширення споживчого фінансування, яке позитивно 
впливає на ріст економіки. за заявою експертів платіжної 
системи China UnionPay, тільки в 2012 р торговельні 
угоди за допомогою банківських карток сприяли 
зростанню споживання населення в країні на 1,15%, 
при збільшенні ввП на 0,44%. в останні роки навіть в 
такому віддаленому і важкодоступному районі Китаю, 
як Тибет швидкими темпами зростав обсяг операцій з 
використанням банківських карт і цьому сприяло те, що в 
останні роки пожвавився туристичний ринок Тибету. 

Темпи зростання випуску банківських карт в Китаї 
в 2013 р виросли. На кінець 4-го квартал 2013 року 
загальний накопичений обсяг випуску банківських карт 
сягнув 4,214 млрд карт (зростання на 6,25%). У тому 
числі загальна кількість дебетових банківських карт 
досягла 3,823 млрд штук (зростання на 6,5%); кредитних 
банківських карт – 391 млн штук (зростання на 3,87%) 
[1].

Інтернаціоналізація банківської карти даної 
платіжної системи йшла дуже швидкими темпами, а 
вихід за кордон самої платіжної системи почався у 2004 
р. Спочатку в 2004 р. сфера використання даної платіжної 
системи обмежувалася країнами і територіями, найбільш 
часто відвідуваними громадянами Китаю, а саме: гонконг 
і Макао. Потім карта набула поширення в таких країнах, 
як Республіка Корея, Камбоджа, Монголія, Португалія, 
Данія, ПаР і Росія. відповідно росли і обсяги операцій по 
даній банківській карті, на зріст яких не вплинула навіть 
криза [3]. 

в якості дочірньої компанії при «China UnionPay», 
«UnionPay International» уже проводить свої операції в 
більш 140 країнах і регіонах світу, реалізує карти «Union 
Pay» в понад 30 країнах і регіонах шляхом розвитку 
співробітництва з більш 300 світовими організаціями. 
охоплення різних країн цією системою йде дуже 
швидкими темпами. Так в квітні 2009 р користування 
даною платіжною системою стало можливим на 
близькому Сході, західній європі та на африканському 
континенті. 

Таким чином, платіжна система China UnionPay 
поступово перетворюється на світову незалежну, 
обслуговуючу не лише громадян КНР, але все більше 
країн і територій світу міжнародну банківську карткову 
систему, що користується впливом на світовому рівні. 
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Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Протягом останніх років проводилася активна 
робота, спрямована на укладення міжрегіональних 
угод про торговельно-економічне, науково-технічне 
та культурне співробітництво з регіонами іноземних 
держав, здійснювалися заходи щодо виконання в 
області державних цільових програм інформування 
громадськості з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції України, прийнято участь у різноманітних 
міжнародних конференціях, семінарах, виставках [1, 
c.240].

з метою налагодження нових та підтримку вже 
існуючих зв’язків з іноземними країнами особлива роль 
приділяється організації ділових та офіційних зустрічей 
керівництва облдержадміністрації, підприємницьких 
структур з представниками іноземних делегацій, 
послами іноземних держав. У 2011 році проведено ряд 
офіційних зустрічей з представниками Чехії, Польщі, 
Росії, Ірландії, австрії.

На основі наведених результатів досліджень слід 
зробити ряд принципових висновків. 

По-перше, незважаючи на потенційно сприятливу 
економічну кон’юнктуру для збільшення обсягів 
інвестицій в господарську сферу області ряд чинників 
гальмують інвестиційні процеси. Факторами, які 
найбільш впливають на інвестиційний клімат області, 
є втручання органів влади у демократичний процес, 
створення пільгових умов для інвесторів і корупція. 

По-друге, створення необхідних для інвесторів умов 
полягає у тому, що необхідно перейти до обслуговування 
інвестиційного процесу, цілеспрямованого формування 
позитивного і конкурентоспроможного інвестиційного 
клімату, а також підтримки підприємництва та 

інвестиційної діяльності. 
По-третє, для формування сприятливого 

інвестиційного клімату слід розробити програму 
інвестиційного розвитку області.

Поліпшення інвестиційного клімату забезпечить 
не тільки нормальні умови роботи інвесторів, а й 
перспективний розвиток області. Іншого шляху 
для стабільного розвитку економіки і підвищення 
добробуту населення немає. отже, органи влади 
повинні зосередити зусилля на створення сприятливих, 
рівних і прозорих умов для роботи всіх без винятку 
інвесторів - вітчизняних і іноземних.

Перспективи подальшого дослідження вбачаються 
в області пошуку дієвих підходів подолання чинників 
стримування притоку інвестицій, становлення 
ефективного інвестиційного механізму для розвитку 
пріоритетних галузей і структурної перебудови 
економіки Хмельницької області [2].

отже, запорукою покращення інвестиційного 
середовища є злагоджена робота різних гілок влади 
(як горизонтальна, так і вертикальна взаємодія), 
покращення інвестиційного середовища регіонів 
перебуває, в першу чергу, в інституційній площині, 
процес децентралізації супроводжуватиметься також і 
збільшенням відповідальності. 
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підприємства є наявність у нього достатнього обсягу 
оборотних коштів. визначення оптимальної величини 
оборотних активів досягається завдяки нормуванню. 

Потреба в нормуванні оборотних коштів виникає 
спочатку на етапі підготовки діяльності підприємства, 
коли необхідно визначитися з величиною грошових 
коштів, які мають бути авансовані у створення 
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необхідних виробничих запасів. в подальшому в 
процесі діяльності  потрібно переглядати затверджені 
нормативи оборотного капіталу, необхідного для 
забезпечення безперервної діяльності підприємства 

важливості  нормування оборотних активів 
присвячено ряд наукових праць таких відомих вчених-
економістів, як афанасьєв М.в., белоусенко г.Ф., 
бечко в.П., болдіна Н.Н., беркут а.П., бутинець Ю.в., 
герасимова л.М., губіна І.а., Дем'яненко М.Я., Демчук 
л.а., Дропа Я.б., Малік М.й., Ковбасюк М.Р., Коваленко 
М.М., Кондратюк о.І., Мусіяка Ю.г., Полозенко Д.в., 
лісіціан Н.С., Панич С.П., Сопко в.в. та інші.

Нормування - це процес планування потреб 
підприємства в оборотних коштах, результатом якого 
має бути оптимальна сума капіталу, інвестованого 
у створення виробничих запасів та інших елементів 
оборотних коштів [4].

Нормуються такі елементи оборотних засобів: 
виробничі запаси; незавершене виробництво; витрати 
майбутніх періодів; готова продукція на складі 
підприємства; засоби в касі на збереженні [1].

величина кожного з цих елементів має відповідати 
потребам і можливостям підприємства зі створення й 
реалізації продукції. Тому при нормуванні оборотних 
засобів необхідно враховувати залежність норм від 
наступних факторів:

• тривалості виробничого циклу виготовлення 
продукції;

• погодженості і чіткості в роботі заготівельних, 
обробних і випускаючих цехів;

• умов постачання (тривалості інтервалів 
постачання, розмірів партій, що поставляюся,);

• віддаленості постачальників від споживачів;
• швидкості перевезень, виду і безперебійності 

роботи транспорту;
• часу підготовки матеріалів для запуску їх у 

виробництво;
• періодичності запуску матеріалів у виробництво;
• умов реалізації продукції;
• системи, форми розрахунків, швидкості докуме-

нтообігу, можливості використання факторингу[3] 
Норма оборотних активів – це відносна 

величина, що відповідає мінімальному, економічно 
обгрунтованому обсягу запасів товарно-матеріальних 
цінностей. Як правило, встановлюється в днях, але 
можуть використовуватись також інші відносні 
значення [1].

Норматив оборотних активів – це мінімально 
необхідна сума грошових коштів, що забезпечує 
підприємницьку діяльність підприємства. На відміну 
від норми, норматив оборотних активів встановлюється 
на конкретний період: квартал, рік [1]. 

основними принципами нормування (формування 
норм та нормативів) є: 

• прогресивність - відображення в нормах і 
нормативах досягнень наукової організації праці, 
виробництва, управління, досвіду, нової техніки; 

• обгрунтованість - розробка норм на основі 

технічних розрахунків та аналізу виробництва; 
• комплексність - охоплюються всі нормативи і 

норми в їх взаємозв'язку; 
• гнучкість і динамічність - систематичне 

оновлення нормативної бази; 
• порівнянність - забезпечення узгодження 

нормативної бази на різних рівнях управління та 
виробництва [5].

На сьогодні існує три найпоширеніших методи 
нормування оборотних засобів: аналітичний, 
коефіцієнтний та прямого розрахунку.  При аналітичному 
методі виключається розрахунок нормативу за 
окремими елементами оборотних активів, а сукупний 
норматив на запланований рік обчислюється виходячи 
з чинного нормативу в поточному році, скоригованого 
на зміну обсягу виробництва (обсягу товарної 
продукції) та розміру прискорення обігу оборотних 
активів у запланованому році Коефіцієнтний полягає в 
коригуванні фактичних запасів і товарно-матеріальних 
цінностей на величину коефіцієнта,  що розраховується 
на основі динаміки розвитку підприємства впродовж 
кількох попередніх років. Метод прямого розрахунку 
ґрунтується на розрахунках нормативів по кожному 
нормованому елементу оборотних засобів. останій 
метод є найпоширенішим, оскільки він дає змогу 
точніше пронормувати оборотні засоби підприємства, 
враховуючи специфіку виробництва та умови його 
розвитку [2]. 

використання того чи іншого методу розрахунку 
нормативу власних оборотних активів залежить від 
сфери та  галузі виробництва, економічного становища 
підприємств, конкретних умов господарювання, 
специфіки відносин з партнерами і інших факторів [2].

 Правильне визначення необхідного обсягу 
оборотних фондів  забезпечує безперервність і 
безперебійність процесу виробництва, а також  дає 
змогу ефективно використовувати оборотні кошти 
на кожному підприємстві  , у чому і полягає основне 
завдання нормування. від правильно встановленого 
нормативу оборотних коштів залежить виконання плану 
виробництва, реалізації продукції, прибутку та рівня 
рентабельності. обґрунтовані нормативи оборотних 
коштів сприяють зміцненню режиму економії, 
мінімізації ризику підприємницької діяльності.

 заниження величини оборотних активів 
призводить до виникнення нестійкого фінансового 
стану, затримки у виробничому процесі і, як 
наслідок, зниження обсягів виробництва і збуту. в 
свою чергу, завищення норми оборотних активів 
викликає нагромадження надмірних запасів сировини, 
матеріалів і відповідно зростання витрат на зберігання 
надлишків запасів  та знижує можливість підприємства 
здійснювати капітальні вкладення з метою розширення 
виробництва. 

отже, метою нормування оборотних активів 
є необхідність визначити такий їх рівень, який би 
забезпечував рівномірність і ритмічність випуску 
продукції. Нормування оборотних засобів є важливою 
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складовою планування, яке передбачає визначення 
джерел фінансування оборотних засобів у межах 
нормативів, так як зайва величина оборотних активів 
може знизити ефект використання фінансових ресурсів. 
Недолік оборотних грошових коштів призводить до 
збою процесу виробництва, його затримку.
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До 2005 р. оподаткування доходів фізичних 
осіб базувалося на використанні шкали ставок 
оподаткування, тобто виконання соціальної функції 
здійснювали прогресивно. закон України «Про податок 
з доходів фізичних осіб» змінив шкалу оподаткування 
єдиною основною ставкою 13, а з 2007 р. – 15 %. У 
такий спосіб виконання соціальної функції цього 
податку з прогресивної було змінено на лінійну, тобто 
на суму сплачених податків впливає лише сума доходу, а 
ставка податку є сталою. Спробою відновити соціальне 
значення цього податку є впровадження Податковим 
кодексом двох основних ставок 15 % та за відповідних 
умов – 17 %, тобто знову виконання соціальної функції 
цього податку розвернули в бік прогресивності.

але вирішити проблему в такий спосіб не вдалося. 
Річ у тім, що ставку податку в 17 % застосовують до 
оподатковуваного доходу, якщо його розмір перевищує 
десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня звітного податкового 
року (у 2014 р. – 12180 грн). виникає закономірне 
питання: а для кого ж встановлено ставку 17 % і 
де виконання принципу соціальної справедливості 
ПДФо?

Цей податок не справляється зі своїм стратегічним 
завданням перерозподілу доходів між прошарками 
населення. Навпаки, податкове навантаження на 
громадян, котрі не мають високих доходів, серйозно 
зросло (від 10 до 15%). Саме на цю категорію населення 
зараз покладено основний тягар сплати податку із 
доходів фізичних осіб. а ось заможні громадяни 
отримали максимально комфортні умови [2].

отже можна стверджувати, що система 
оподаткування доходів фізичних осіб в Україні 
залишається надалі недосконалою і потребує 
подальшого поступового та послідовного 
реформування.

Серед основних кроків на шляху вдосконалення 
процесу справляння ПДФо може бути впровадження 
регресивної шкали оподаткування. більшість країн 
користується прогресивною шкалою, оскільки вона 
стимулює попит на масові товари і послуги, водночас 
скорочуючи на предмети розкоші (табл. 1). 

Таблиця 1
Ставки податку на доходи фізичних осіб у деяких 

країнах світу [3]

Для реформування оподаткування доходів фізичних 
осіб необхідно здійснити такі основні кроки:

1. Перейти до використання прогресивної шкали 
оподаткування, що дасть змогу забезпечити дотримання 
принципу соціальної справедливості;

2. Не оподатковувати доходи громадян, що не 
перевищують розмір мінімального прожиткового 
мінімуму, встановленого для працездатних осіб;

3. При плануванні ставок податку на доходи 
фізичних осіб враховувати доходи сім’ї з розрахунку на 
кожного її члена через проведення річного перерахунку 
сплаченого податку. 
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На сучасному етапі розвитку економіки України 
все більшого значення набуває наявність ефективно 
організованого фінансованого ринку, здатного 
забезпечити потреби економіки в інвестиціях шляхом 
акумуляції тимчасово вільних-фінансових-ресурсів.

Дослідженням фінансових ринків займалось 
чимало вітчизняних та зарубіжних вчених та науковців, 
серед них: Н.в.Параниця, г.М. Пурій, о.М. Мозговий, 
а.М. Мороз, о.І. Рогач, М.І. Савлук, а.С. Філіпенко, 
в.М. Федосов, І.о. Школьник та ін..       

Фінансовий ринок — це складова фінансової 
системи держави, яка може успішно розвиватися і 
функціонувати лише в ринкових умовах. Розвиток 
фінансового ринку значною мірою відображає 
гнучкість фінансової системи та швидкість з якою 
вона може пристосовуватися до змін в економічному 
і політичному житті країни, а також до різноманітних 
процесів, що відбуваються за-її-межами-[1].

Подальший розвиток економіки є не можливим без 
розвинутого, стабільного, надійного та ефективного 
фінансового ринку нашої держави. Таким чином, 
однією з найважливіших цілей нинішнього етапу 
розвитку економіки країни є втілення обґрунтованих 
та системних реформ у фінансовому секторі для 
забезпечення додаткових джерел фінансування 
економічного зростання. Це в свою чергу 
потребує розробки та послідовного впровадження 
довготермінової комплексної стратегії розвитку 
фінансового сектора України, враховуючи існуючі 
економічні реалії та стратегічні пріоритети України в 
умовах глобалізації світових фінансових ринків.

Розвиток фінансового ринку значною мірою 
відображає гнучкість фінансової системи та швидкість, 
з якою вона може пристосовуватися до змін в 
економічному та політичному житті країни, а також 
до різноманітних процесів, які-відбуваються-за-її-
межами-[3].

Ефективність реалізації фінансових угод 
забезпечується фінансовими інститутами, які доцільно 
класифікувати за критерієм участі у фінансових 
процесах. Так, інститутами, що забезпечують 
перерозподіл вільних грошових ресурсів, виступають 
комерційні банки, кредитні спілки, фінансові компанії; 
інститутами, що забезпечують перерозподіл ризиків, 
– страхові компанії, пенсійні фонди; інститутами, що 

вітчизняний досвід [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://sts.gov.ua/modernizatsiya-dps-ukraini/
mijnarodniy-dosvid-rozvitk/ svitovui-dosvid/edunvnesok/.

3. Ставки оподаткування доходів фізичних осіб 

(прибуткового податку) у країнах світу [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://www.worldwide-tax.
com/.

забезпечують перерозподіл прав власності, – інститути 
спільного інвестування. 

Наявність ефективного фінансового ринку 
сприяє тому, що фінансова система країни здатна 
виконувати функції, які притаманні саме з точки зору 
ринкової економіки, тобто спрямовувати тимчасово 
вільні фінансові ресурси від тих, у кого вони в 
надлишку, до тих, кому їх не вистачає, зменшувати 
ризик і заощадників і позичальників, забезпечувати 
необхідний рівень ліквідності, надавати об’єктивну та 
прозору інформацію суб’єктам фінансового ринку-[4].

Слід відзначити, що вирішальну роль у 
формуванні фінансового ринку повинні відігравати 
саме заощадження домогосподарств, але в Україні 
економічна активність населення є досить низькою, 
оскільки, по-перше, довіра населення до державних 
інститутів, банківської системи фондового ринку 
відновлюється досить повільно і весь час знаходиться 
в дуже тісній залежності від змін, що відбуваються в 
політичному житті країни, по-друге, значна частина 
населення просто не володіє необхідними знаннями з 
приводу того, як в умовах ринкової економіки необхідно 
розпоряджатися тимчасово вільними коштами. все 
це певною мірою знижує ліквідність та ефективність 
функціонування фінансового ринку-країни.

Практичними напрямами вдосконалення 
інституційної структури фінансового ринку України 
є розширення пропозиції фінансових інструментів 
та створення нових форм фінансових інститутів. 
зокрема, більш широке використання цінних 
паперів у банківській практиці можливе завдяки 
сек’юритизації банківських депозитів. Механізм 
сек’юритизації повинен забезпечити випуск і обіг 
депозитних сертифікатів, для забезпечення обігу 
яких запропоновано створення спеціальної державної 
установи – агенції з обігу депозитних сертифікатів, 
основним завданням якої буде організація обігу 
депозитних сертифікатів між емітентами (банками) та 
власниками сертифікатів (інвесторами). 

в сучасних умовах для запобігання та подолання 
кризових явищ необхідно вдосконалити діяльність 
вітчизняних фінансових інститутів шляхом 
реструктуризації регуляторної діяльності інститутів-
регуляторів, щоб створити дієвий механізм розвитку 
фінансового ринку України.
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Рис. 1. Модель вдосконалення інституційної 
структури фінансового ринку України

однією з найважливіших передумов швидкого 
розвитку фінансового ринку в Україні є також успішне 
освоєння досвіду розвинених країн українськими 
бізнесменами й економістами як на основі вивчення 
друкованих джерел, прямих контактів і консультацій 
із зарубіжними фахівцями, так і через обмін кадрами, 
проходження стажування або навчання у світових 
фінансових центрах. Це дасть можливість сформувати 
кваліфіковані кадри бізнесменів і вчених, поширити 
в Україні вітчизняний та зарубіжний науковий і 
практичний досвід організації, функціонування та 
регулювання фінансових ринків .

Таким чином,  фінансовий ринок є життєво 
важливим фундаментом для зростання, розвитку 
і стабільності національної ринкової економіки. 

Становлення і розвиток фінансового ринку має 
стати ключовим елементом сильного економічного 
середовища, який підтримуватиме корпоративні 
ініціативи, забезпечуватиме фінансування реального 
сектора економіки через залучення інвестицій, 
здійснення платежів та перерозподілу капіталів. Як 
каталізатор економічного зростання – фінансовий ринок 
буде істотно впливати на забезпечення суверенітету 
держави та реалізацію її національних інтересів в 
умовах-глобалізаційних-процесів.
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Перша міжнародна організація по боротьбі з 
легалізацією «брудних» коштів є група з розробки 
фінансових заходів (FATF), створена у 1989 р.. До неї 
увійшли країни – члени великої Сімки, європейська 
Комісія та вісім інших країн (австралія, австрія, 
бельгія, Іспанія, голландія, люксембург,  Швейцарія і 
Швеція) [5 - с. 129].

На міжнародній арені в справі боротьби з 
відмиванням грошей найбільша сила впливу FATF, 
тому що в неї входять представники практично всіх 
розвинутих країн світу [1 - с. 37]. 

Кілька разів на рік група видає так званий «чорний 
список» країн, які не співробітничають з іншими в 
протидії відмиванню грошей (non-cooperative countries 
and territories - NCCTs), що в подальшому погрожує 
введенням санкцій (контрзаходів) з боку фінансових 
установ країн - членів FATF [3 – с. 453]. «Чорний 
список» FATF ведеться з 2000 року [1 - с. 37].

Політика включення до «чорного списку» може 
застосовуватися як до країн-членів FATF, так і до тих 
країн, які потрапили під перевірку, не маючи членства 
у FATF.  Метою цієї політики є посилення «імунітету» 
фінансової системи щодо відмивання грошей шляхом 
створення таких умов, за яких усі фінансові центри 
вживатимуть заходів щодо запобігання йому.

за допомогою «чорного списку» FATF закликає 
фінансові установи ретельно досліджувати операції з 
особами , діловими установами чи банками із внесених 
до списку країн чи територій. FATF визначила 25 
критеріїв, за якими певні країни оцінюються як такі, 
що не співпрацюють із нею [3 – с. 454].

Як уже було вище зазначено, FATF  розглядає не 
лише країн-членів даної організації, а і інші країни, до 
яких відноситься і Україна. 

Українське законодавство закріпило ряд базових 
принципів, визначених «Сорока рекомендаціями 
FATF». з огляду на зволікання з прийняттям цих 
принципів Україна 1 вересня 2001 р. була включена до 
«чорного списку» FATF.

Причини включення України (номер у переліку - це 
відповідний номер з «40 рекомендацій FATF»):

№ 4 - відсутність обов'язкового моніторингу усіх 
фінансових систем;

№ 8 - відсутність законів з приводу регулювання 
фінансових інститутів;

№ 10 - ненадання фінансової звітності щодо 

гРУПа з РозРобКи ФІНаНСовиХ заХоДІв Та її «ЧоРНий СПиСоК» 
Коваленко л. І.,

студентка групи ЕКН-114м 
Науковий керівник : Солоха Д.в.,

професор, зав. кафедри економіки та менеджменту 
Київського національного університету культури і мистецтв

вісник Чернівецького національного університету: 
збірник наукових праць. Серія: Економіка. – 2004. – 
вип. 195-196. – С. 103–108.

3. Параниця  Н. в. Стан фінансового ринку в Україні 
та його вплив на розвиток економіки / Н. в. Параниця // 

Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. –-№-
10.-–-С.=41-45.

4. Пурій  г. М. Інституційне забезпечення розвитку 
фінансового ринку України / г. М. Пурій // Економіка 
аПК. – 2010. – № 2. – С. 95-101

підозрілих фінансових операцій;
№ 11 - небажання фінансового сектору допомагати 

відповідним органам з приводу перешкоджання 
відмивання брудних грошей;

№ 14 - існування фіктивних компаній;
№ 15 - складність визначення власників компанії, 

їхньої особи тощо;
№ 16 - складність визначення керівного складу 

компанії;
№ 23 - участь злочинних угруповань у відмиванні 

грошей;
№ 24 - відсутність законів, які б регулювали 

обмін інформацією між міжнародними правовими 
організаціями;

№ 25 - небажання вживати адекватні заходи у 
відповідь на порушення законодавства.

отже, можемо зробити висновок, що без 
стимулювання FATF та функціонування її «чорного 
списку» - ефективної співпраці країн чи територій, 
міжнародних та локальних організацій - неможлива. 
І це не лише економічний тиск на країни, а в більшій 
мірі – репутаційний. Жодна держава  не допустить 
на економічному та політичному поприщі значні 
необругнтовані втрати. в деякій мірі (демократичній) 
FATF закриває міжнародний простір для слабкої 
країни, що не може встановити механізми боротьби 
із відмиванням, легалізуванням «брудних» коштів та 
фінансуванням тероризму. Що в подальшому спричиняє 
різкий спад інвестиційної привабливості, фізичні та 
юридичні особи тієї країни не в змозі легко легально 
проводити значні грошові перекази в інші країни, 
доступно контактувати із громадянами іноземних 
країн, та інші, доволі неприємні наслідки чекають ту 
країну, що потрапляє в «чорний список» FATF.
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Податки є важливою фінансовою категорією, 
за допомогою яких держава регулює соціально – 
економічні процеси в суспільстві.

Питання сплати податків є постійним предметом 
вивчення, адже податки є основною частиною 
надходжень до бюджету. Держава прагне залучити 
більшу частину податкових надходжень до державної 
скарбниці, а от платники податків, навпаки, утриматися 
від їх сплати, щоб поліпшити своє фінансове 
становище. У світі, в тому числі і в Україні є тенденція 
до зростання ухилень від оподаткування.

Проблеми уникнення сплати податків 
досліджували у своїх працях такі українські вчені, 
як: в. вишневський, о. воронкова, Н. главацька, Т. 
Мединська, а. Тодосейчук, о. Трущенко та ін. 

в. вишневський під уникненням від сплати 
податків розуміє діяльність господарюючих суб’єктів, 
спрямовану на мінімізацію податкових зобов’язань 
усіма допустимими законом способами. Існує багато 
способів уникнути сплати податків легальним шляхом. 
Під ухиленням від сплати податків автор розуміє 
протиправні дії зі зменшення податкових зобов’язань, 
виявлення яких тягне за собою відповідальність 
(штрафні санкції, адміністративну, дисциплінарну та 
кримінальну) за порушення податкового законодавства 
[1, с. 10].

Ухилення від оподаткування може відбуватися 
двома шляхами: легальним і нелегальним. Уникнення 
податків – це легальний шлях зменшення податкових 
зобов’язань, який ґрунтується на використанні 
законодавчих можливостей шляхом зміни своєї 
діяльності. Ухилення від податків – це нелегальний 
шлях зменшення податкових зобов’язань, який 
базується на адміністративно-кримінальних методах 
приховування обліку доходів і майна та створення 
бухгалтерської і податкової звітності [4, с. 310].

високе податкове навантаження і його 
нерівномірний розподіл, непрозорість і нестабільність 
податкового законодавства призводить до того, що 
частина платників податків іде у "тінь". Тіньова 
економіка негативно впливає на всі сфери суспільного 
життя – економічне, політичне, соціальне, правове, 
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міжнародне, загрожує обсягу і структурі ввП, і 
вкрай негативно позначається на іміджі країни, її 
конкурентоспроможності.

зменшити масштаби цього явища можна 
шляхом формування такої податкової системи, яка 
б не спонукала податкоплатників уникати своїх 
податкових зобов’язань. в свою чергу великий рівень 
тінізації економіки, постійне збільшення кількості 
зареєстрованих підприємств, їх реорганізація та 
переведення в офшори не дозволяють податковим 
органам належним чином здійснювати дієвий контроль 
за обчисленням та сплатою податків [2, с. 42].

Ефективність боротьби з тіньовою економікою 
безпосередньо залежить від розробки та впровадження 
державних заходів детінізації, які повинні бути 
комплексними, тобто мають поєднувати політичні, 
правові, організаційні та регулятивні заходи, що 
відповідали б новим реаліям ринкової економіки [6].

Серед основних чинників, котрі спонукають 
платників уникати сплати податків, виділяють [5]:

• погіршення фінансового становища бізнесу та 
населення; 

• складність у розрахунках податкових сум;
• особливості податкової системи та податкової 

політики в країні;
• нераціональна структура оподаткування;
• рівень довіри платників до владних структур, 

котрі виконують функцію розподілу коштів, отриманих 
від податків; 

• брак досвіду боротьби с податковими 
правопорушеннями законодавства;

• недостатня захищеність працівників органів 
контролю при виконанні ними службових обов’язків.

Для зменшення масштабів ухилення від сплати 
податків слід удосконалити податкове законодавство, 
підвищити рівень податкової культури та податкової 
дисципліни, посилити боротьбу з корупцією, ефективно 
використовувати податкові надходження. за умови 
реформування податкової системи в напрямі зниження 
реального податкового навантаження й запобігання 
ухиленню від сплати податків Україна матиме шанс 
стати серйозним суб’єктом податкової конкуренції у 
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ПЕРЕДУМови Та МоЖливоСТІ ввЕДЕННЯ в ДІЮ обов'ЯзКовиХ ПРоФЕСІйНиХ 

ПЕНСІйНиХ СиСТЕМ в УКРаїНІ
Колодій а.в.,

к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту
львівський національний аграрний університет, м. львів

Створити стабільну пенсійну систему лише 
реформою всередині неї самої є важким завданням, 
оскільки всі резерви її стабільності і стійкості 
знаходяться поза межами самої системи. збалансувати 
її шляхом примітивного маніпулювання ззовні 
тарифами страхових внесків також неможливо. Це 
свідчить про те, що пенсійна система України сьогодні 
є розбалансованою.

Сприйняття пенсійної системи як певним чином 
ізольованої структури від усіх інших економічних 
складових держави (на мікро і макрорівні) є 
помилковим, оскільки пенсійна система апріорі 
є абсо¬лютною похідною як від економіки, так і 
від демографії і ринку праці. Для того, щоб стати 
ефективною пенсійна система повинна взаємодіяти 
з економікою на паритетних умовах, а не, як це 
часто буває, діяти по залишковому принципу та 
не використовуватися як інструмент регулювання 
дефіциту державного бюджету. Соціально-економічні 
параметри розвитку країни повинні бути орієнтовані 
на створення об’єктивних економічних умов стійкого 
довгострокового виконання державою накопичених 
пенсійних зобов’язань.

Перехід України до ринкової системи 
господарювання зумовив виникнення соціальних 
та економічних передумов щодо докорінних змін у 
системі пенсійного страхування. базовим чинником, 
що повинен стати наріжним каменем реформування 
пенсійної системи є процес формування надійної 
фінансової системи, яка могла б гарантувати гідний 
рівень життя особам похилого віку. 

світовому просторі [3, с. 81].
отже, питання ухилення від сплати податків 

завжди було, є і буде невирішеним, якщо держава не 
здатна розробити відповідні методи регулювання 
оподаткування. І подолання цієї проблеми хоча б на 
один крок приблизить економіку нашої держави до 
економіки високо розвинутих країн світу.
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Напрями реформування пенсійної системи в Україні 
закріплені у прийнятих верховною Радою України у 
2003 р. законах України “Про загально¬обов’язкове 
державне пенсійне страхування” та “Про недержавне 
пенсійне забезпечення”. згідно із затвердженою 
моделлю системи пенсійного забезпе¬чення 
передбачалося створити 3-рівневу пенсійну систему: 
солідарну систему загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування (І рівень); накопи¬чувальну 
систему загальнообов’язкового державного пенсійного 
страхування (ІІ рівень); систему недержавного 
пенсійного забезпечення (ІІІ рівень). з 2004 року 
впроваджено солідарну систему загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування та систему 
недержавного пенсійного забезпечення.

Накопичувальну систему планувалося запровадити 
ще в 2007 р., потім терміни були перенесені на 2010-
2011 рр., тепер відповідно до «Концепції подальшого 
проведення пенсійної реформи» [6] запровадження 
другого рівня відкладається до 2014-2017 рр., однак і досі 
конструктивних кроків в даному питанні не зроблено. 
відтермінування пов’язано з багатьма причинами, 
оскіль¬ки запровадження другого рівня планується 
лише після формування необхідних економічних 
передумов та створення налагодженої й ефективної 
системи державного нагляду та регулювання у цій 
сфері, а також необхідної інфраструктури [2]. 

Система НПз протягом останніх років демонструє 
поступальний розвиток. відповідно до даних 
Державної комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг України, станом на 31.12.2013 р. в Державному 
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оРгаНІзаЦІЯ МоНІТоРиНгУ ФІНаНСовиХ РизиКІв баНКУ
Костак зоряна  Романівна

к.е.н., ст. викл. кафедри банківської справи 
львівської комерційної академії

Сьогодні вітчизняні банки змушені функціонувати 
в надзвичайних умовах, знаходячись у центрі 
суперечливих кризових і важко прогнозованих процесів, 
що відбуваються в економіці, політиці і соціальній 
сфері, які посилюють ризикованість банківського 
бізнесу. Тому, прагнучи забезпечити гарантії повного 
і своєчасного виконання власних зобов’язань перед 
клієнтами, акціонерами та інвесторами, банки 
перебувають у постійному пошуку  шляхів виживання і 
адаптації до умов змінюваного середовища та способів 
забезпечення безперервності  успішної банківської 
діяльності. вирішення зазначених завдань можливе за 
умови ефективної організації моніторингу фінансових 
ризиків вітчизняних банківських установ. 

На думку провідних науковців [2-5], моніторинг 

реєстрі фінансових установ містилася інформація про 
81 недержавний пенсійний фонд та 28 адміністраторів 
НПФ.

Як альтернатива, або навіть доповнення до 
систем другого та третього рівнів уже понад 10 років 
ведуться дискусії щодо запровадження в Україні 
обов'язкових професійних пенсійних сис¬тем (оППС). 
запровадження обов’яз¬кової професійної пенсійної 
системи передбачає додаткове навантаження на 
роботодавця, у тому числі на державний бюджет, 
пов’язане із сплатою обов’язкових професійних 
пенсійних внесків на користь учасників цієї системи.

значення даної проблематики для Укра¬їни 
підтверджують розрахунки: за умови її існування 
в минулому вже у 2012 р. кількість потенційних 
учасників оППС становила б 2578,6 тис. осіб, або 
19,6% від загальної кіль-кості нинішніх пенсіонерів [1, 
с.36]. 

Ще у 2007 році в парламенті було заре¬єстровано 
проект закону «Про обов'язкову професійну пенсійну 
систему» в якому визначено, що обов’язкова 
професійна пенсійна система – складова частина 
системи накопичувального пенсійного забезпечення, 
яка ґрунтується на засадах обов’язкової участі 
роботодавців у формуванні пенсійних накопичень 
на користь окремих категорій осіб, які працюють на 
роботах із шкідливими та важкими умовами праці, 
або на посадах і в професіях, зайнятість на/в яких 
дає право на призначення пенсії на пільгових умовах 
чи за вислугу років, з метою отримання учасниками 
обов’язкової професійної пенсійної системи додаткових 
до загальнообов'язкового державного пенсійного 
страхування пенсійних виплат.

Таким чином, можна цілком погодитися з дум¬кою 
експертів, які вважають, що оППС як компенсаційний 
механізм має бути запроваджена в Україні. але таке 
запровадження повинно відбутися винятково після 

узагаль-нення і критичного осмислення кількарічно¬го 
досвіду функціонування накопичувальної системи.
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фінансового ризику означає процес функціонування 
регулярної незалежної системи оцінювання та 
контролю за ризиком з механізмом зворотного зв’язку.

 Моніторинг здійснюється завдяки інформаційним 
звітам структурних підрозділів та окремих посадових 
осіб, внутрішньому і зовнішньому аудиту та 
аналітичній діяльності спеціалізованих служб банку. 
звітність, застосовувана в рамках моніторингу, 
забезпечує менеджерам зворотний зв’язок, а також 
надає докладну зведену інформацію. Така інформація 
допомагає аналізувати поточну діяльність як з 
погляду ризиковості, так і щодо прийняття загальних 
управлінських рішень[5, с.49]. 

Слід підкреслити, що вітчизняні банки проблему 
створення ефективних систем управління ризиками 
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ще мають вирішити. При цьому важливо використати 
міжнародний досвід та пам’ятати, що становлення 
практики управління фінансовими  ризиками ще не 
завершене. Створити універсальну методику побудови 
зазначених систем не можна в принципі, оскільки 
кожний банк по-своєму унікальний, орієнтований на 
власну ринкову нішу, можливості своїх співробітників, 
усталені зв’язки. Механічне копіювання вдалої моделі 
управління ризиком, створеної конкретним банком, 
призведе швидше до негативних наслідків  в іншому 
банку[ 4, с.11]. 

  У програмі ефективного контролю за банківськими 
фінансовими ризиками мають бути враховані  такі 
пункти [2, с.157]: 

- захист банку і забезпечення безпеки людей — 
захист від нещасних випадків, викрадення і захоплення 
заручників, розробка процедур у різних форс-мажорних 
обставинах; 

- збереження власності — заходу щодо захисту 
власності фінансового посередника від фізичного 
збитку; 

- контроль процесу обробки інформації й 
операційного центру - забезпечення конфіденційності, 
швидкості та безпомилковості роботи; 

- попередження та виявлення потенційних втрат 
через внутрішні та зовнішні злочини; 

- контроль зобов'язань за контрактами та угодами 
— юридичні консультації за умовами контракту (з 
урахуванням умов, які змінюються), систематичний 
моніторинг контрактів; 

- контроль фінансових ризиків; 
- планування ймовірних подій, які неможливо 

передбачити — розробка процедур виходу з 
різноманітних кризових ситуацій, враховуючи сферу 
обробки інформації . 

  останнім часом спостерігаються суттєві 
зрушення у сфері управління ризиками в банківській 
системі України. однак, як показують проведені 
дослідження, на сьогоднішній день організаційно-
функціональні структури ризик-менеджменту в 
українських банках здебільшого існують у спрощеному 
вигляді й недостатнім чином впливають не результати 
діяльності банків та рішення, що приймаються. багато 
в чому їх поява викликана нормативно-законодавчими 
вимогами, а не внутрішніми потребами банків і 
розумінням керівництва та акціонерів необхідності 
та важливості управління ризиками, особливо в 
умовах сучасної фінансово-економічної та політичної 
нестабільності. У цьому зв’язку необхідно звернути 
увагу на нормативно-регулятивний  інструментарій, 
в рамках якого здійснюється управління ризиками на 
державному рівні та Національним банком України, 
зокрема [1]. 

використовуючи зарубіжний досвід у напрямку 
активізації моніторингу фінансових ризиків, 
вітчизняним банкам необхідно:

- раціонально використовувати інформацію 
про ризики, використовуючи її з метою підвищення 

ефективності бізнесу і скорочення витрат, що 
досягається шляхом  максимального використання  
технологічних інструментів та автоматизації процесів, 
включаючи моніторинг і контроль управління даними;

- здійснити централізацію  зазначеного процесу, 
тобто зосередити функції з управління ризиками 
в окремому централізованому спеціалізованому 
підрозділі (офісі) банку. 

вищезазначені заходи дозволять значно підвищити 
ефективність і оперативність прийняття  відповідних 
управлінських рішень та поліпшить менеджмент у 
банку.
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в умовах сучасного розвитку економіки 
підприємств, загальним стало впровадження системи 
складання фінансової звітності на підприємствах 
за міжнародними стандартами. велика кількість 
підприємств перейшли саме на цю систему, але є 
ще не мала сукупність підприємств, які теж хочуть 
впровадити її. але є низка проблем, які заважають 
впровадженню обліку певного підприємства до 
міжнародних підприємств. 

До таких проблем відносять:
 1. відсутність на підприємстві кваліфікованих 

фахівців, які можуть застосовувати і розуміти МСФз;
 2. необхідність у зборі додаткової інформації, яку 

вимагають МСФз, включення до посадових обов’язків 
працівників підрозділів додаткових функцій;

 3. виникнення додаткових витрат внаслідок 
потреби у придбанні нового програмного забезпечення, 
за допомогою якого складання звітності значно 
полегшило роботу персоналу та зменшило можливість 
допущення помилок;

 4. складність окремих стандартів. Найбільш 
важкі для сприйняття на сьогодні елементи МСФз 
– стандарти, присвячені відображенню у звітності 
фінансових інструментів, зокрема вкладень у цінні 
папери, похідних інструментів, дебіторської та 
кредиторської заборгованості. 

Крім того, власнику або керівнику підприємства 
необхідно розробити  правильну стратегію 
впровадження МСФз. Фінансову звітність за 
міжнародними стандартами регулюють три стандарти, 
основним з яких є МСбо 1 «Подання фінансових звітів». 
його метою є визначення основ подання фінансових 
звітів загального призначення суб’єкта господарювання 
для забезпечення зіставності та порівняння їх за 
попередні періоди, а також з фінансовими звітами 
інших суб’єктів господарювання [1]. відповідно до 
стандартів, інформація у фінансовій звітності повинна 
відповідати наступним характеристикам: зрозумілість; 
доречність; суттєвість; достовірність; превалювання 
сутності над формою; обачність; повнота; зіставність; 
своєчасність; співвідношення вигід та витрат. 

Якщо ж в міжнародних стандартах, регулювання 
фінансової звітності здійснюється як для малих 
підприємств, так і для середніх підприємств, 
то в національному регулюванні існує певна 
відокремленість даних понять. 

відповідно до господарського кодексу України до 
малих підприємств відносять, ті в який середньооблікова 

чисельність працюючих за звітний рік не перевищує 
50 осіб та обсяг валового доходу від реалізації товарів 
не перевищує 70 млн. грн. Середні підприємства - 
середньооблікова чисельність працюючих сягає в 
межах від 50 до 200 осіб, а обсяг валового доходу від 
реалізації товарів від 70 до 100 млн. грн. 

в національному положенні бухгалтерського 
обліку 25 «Фінансова звітність суб’єктів малого 
підприємництва» фінансові звіти для малих 
підприємств є дещо спрощеними, що включають меншу 
сукупність статей в звітності та заповненню підлягають 
лише дві форми звітів, а саме звіт про фінансовий стан 
та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний 
дохід, на відміну від фінансової звітності для середніх 
підприємств. 

На відміну від деяких національних правил 
складання звітності, МСФз становлять стандарти, 
засновані на принципах, а не на чітких правилах. Мета 
МСФз полягає в тому, щоб у будь - якій практичній 
ситуації укладачі звітності могли дотримуватися цих 
принципів, а не намагатися знайти в чітких правилах 
шляхи, які б дали змогу обійти базові положення 
МСФз. Міжнародні стандарти не надають типових 
форм заповнення фінансової звітності, тому їх 
використовують виходячи з національних. але, все 
ж таки міжнародні стандарти  надають рекомендації 
про те, які статті повинна включати звітність, за якою 
оцінкою здійснювати облік активів, власного капіталу, 
зобов’язань та фінансових результатів на підприємств, 
а також включають інформацію про вплив інфляції 
на валюту балансу. з переліченого, можна зазначити 
про те, що міжнародні стандарти розкривають більше 
інформації про облік активів, капіталу, зобов’язань та 
фінансових результатів, а ніж національні стандарти 
обліку. 

отже, в сучасному розвитку економіки підприємств, 
особливе значення потрібно надати впровадженню 
заміни національних стандартів міжнародними. 
оскільки, міжнародні стандарти надають можливості 
підприємству, перш за все вийти на міжнародний рівень 
реалізації своїх можливостей та конкурувати з іншими 
підприємствами різних країн. основною позитивною 
ноткою впровадження міжнародних стандартів є 
залучення іноземних інвестицій в діяльність певного 
підприємства, що є хорошим відбитком як для розвитку 
підприємства, так і для економіки всієї країни.
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банківська система — сукупність різних видів 
національних банків і кредитних установ, що діють 
в рамках загального грошово-кредитного механізму. 
варто розуміти, що банківська система України 
нині функціонує в несприятливих умовах розвитку 
держави. відповідно до закону України «Про 
банки і банківську діяльність» у нас створена і діє 
дворівнева система. Перший рівень включає в себе 
Національний банк України з його територіальними 
обласними відділеннями та розрахунково-касовими 
центрами в містах, регіонах, а другий представлений 
комерційними банками. Станом на 1 січня 2014 року в 
Україні налічується 180  діючих комерційних банків. 
з них 1 банк має ліцензію санаційного банку. 2 банки 
знаходяться у стадії реорганізації шляхом приєднання 
до інших банків, 11 знаходяться у стадії ліквідації  
загальні активи всіх банків складають 1 трильйон  278 
мільярдів гривень, що на 13.38% більше ніж роком 
раніше (1,127 трлн грн на 01.01.2013). 

Найбільше активів зосереджено в місті Києві та 
Дніпропетровській області.

На Донецьку і луганську області припадає по 74,43 
млрд гривень і 8,65 млрд гривень активів відповідно. 
Це − близько 6% від усієї банківської системи країни. 
відзначимо, що на 1 квітня 2014 року на ці області 
припадало стільки ж активів.

Кількість депозитів у Східному регіоні скоротилася. 
На 1 червня обсяг вкладів у банках Донецької та 
луганської областей становив 37,1 млрд гривень − 
проти більш 43,4 млрд гривень на початок другого 
кварталу. Тоді як в цілому по фінансовій системі 
кількість вкладів зменшилася до 338,6 млрд гривень. 1 
квітня обсяг депозитів у банках становив 354 млрд грн.

На територію Кримського півострова на початку 
літа припадало 9,2 млрд гривень активів. Кількість 
вкладів громадян у Криму склала трохи більше 2 млрд 
гривень. Це більш ніж у 4 рази менше, ніж на два 
місяці раніше: на 1 квітня в кримських банках українці 
зберігали 9,4 млрд гривень.

зростання і прибутковість у банківському 

секторі України залишається слабкою, і така ситуація 
ймовірно збережеться і в наступному році. Крім 
того, відзначаються істотні ризики, зважаючи на 
слабкість зовнішніх фінансів України, й, отже, 
можливості зниження обмінного курсу та посилення 
макроекономічної нестабільності. 

зараз банківський сектор має бути більш стійким 
до будь-яких негативних макроекономічних змін, 
ніж у 2008 році. Це припущення ґрунтується на 
рекапіталізації сектору за останні п’ять років, більш 
зрілих кредитних портфелях банків і нижчому 
зовнішньому борзі. Крім того, знижується частка 
валютного кредитування (36 % наприкінці III кварталу 
2013 року порівняно з 60 % наприкінці 2008-го), і 
протягом 2013-го банки загалом зменшили свої прямі 
валютні ризики за рахунок скорочення відкритих 
коротких валютних позицій.

Становлення банківської системи тісно пов’язане 
зі створенням ефективного механізму управління 
банківською діяльністю, дійової системи регулювання 
у контролю банківських операцій.

Метою забезпечення стабільного функціонування 
та розвитку банківської системи, доступності кредитів 
для підприємств та населення, їх здешевлення 
потрібні насамперед подальша розбудова банківської 
системи, підвищення її кредитоспроможності, для чого 
необхідно:

- вирішувати завдання щодо підвищення рівня 
капіталізації банківської системи, зміцнення й 
поліпшення її ресурсної бази;

- підтримувати збалансованість темпів зростання 
кредитного портфеля з темпами капіталізації;

- забезпечити впровадження сучасних систем 
управління фінансами підприємств з боку комерційних 
банків;

- заохочувати кредитні, насамперед інвестиційні, 
проекти комерційних банків, державних інвестиційних 
інститутів і приватних інвесторів;

- поліпшити кредитну політику, в тому числі щодо 
зниження рівня ризикованості здійснюваних операцій 



219

Секція 3. Функціонування фінансового сектору економіки
в умовах євроінтеграційних процесів

шляхом впровадження спеціальних інструментів 
страхування та резервування довгострокових 
кредитів. отже, для вирішення існуючих проблем 
необхідний жорсткий стиль управління банківською 
системою який був би побудований на ринково-
економічних засадах. окрім виконання Національним 
банком України основної конституційної вимоги 
- забезпечення стабільності грошової одиниці 
України - необхідно проводити цілеспрямовану 
політику управління банківською системою. На 

першому місці має бути захист банківської системи 
від недобросовісних позичальників, від шахраїв, 
корупціонерів тощо, підвищення довіри населення 
до політи¬ки Національного банку та діяльності 
банківської системи в цілому, яка б сприяла розвитку 
реального сектору економіки та зростанню добробуту 
населення України. Це також є одним з найважливіших 
і актуальних завдань, які стоять перед банківською 
системою України.

заСТоСУваННЯ ПДв в УКРаїНІ: ПЕРЕваги Та НЕДолІКи
Кравець о. в.,

студента групи 311
львівської комерційної академії

Науковий керівник: Мединська Т. в.,
к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту

львівської комерційної академії

Якщо розглядати податкову систему України в 
цілому, то податок на додану вартість (далі - ПДв) 
заслуговує на найбільшу увагу, оскільки він є основним 
джерелом наповнення Державного бюджету України і в 
той же час одним із найбільш «корумпованих» податків 
України. ПДв в Україні став стабільним джерелом 
доходів Державного бюджету, це зумовлено тим, що 
він є податком на споживання, і кінцевий споживач є 
платником цього податку [4, с 222].

ПДв дуже поширений у країнах західної європи. 
Першим описав механізм дії ПДв французький 
економіст Моріс лоре у 1954 р. він обґрунтував 
переваги ПДв перед іншими універсальними акцизами 
— податком з обороту і податком з продажу. У 1967 
р. ПДв вперше запроваджується у Данії, 1968 р. — 
у Франції та Німеччині, у 1969 — у Нідерландах та 
Швеції. На сьогодні ПДв стягується у 140 країнах 
світу, серед розвинутих країн ПДв немає лише у СШа 
та Японії, де стягується податок з продажів [1].

в Україні податок на додану вартість був введений 
в дію 1 січня 1992 року законом «Про податок на 
добавлену вартість» від 20.12.1991 і діяв лише до 
червня 1993 року, згодом був замінений декретом КМУ 
«Про податок на добавлену вартість» від 26 грудня 1992 
року. згодом, 3 квітня 1997 року, було прийнято закон 
України «Про податок на додану вартість», який набув 
чинності 1 липня 1997 і цей закон втратив чинність 
на підставі нового Податкового Кодексу України від 
02.12.2010 року [1].

Метою даного дослідження є вивчення практики 
застосування ПДв в Україні, виявлення його 
позитивних та негативних сторін, недоліків та переваг, 
а також надання пропозицій щодо усунення цих 
недоліків.

Проблема, пов’язана з оподаткуванням ПДв та його 
поліпшенням є вкрай актуальною, тому що перехід до 
сталого економічного зростання висуває підвищені 
вимоги до податкової політики України. У зв’язку з цим 
особливого значення набуває проблема удосконалення 

механізму оподаткування доданої вартості [3].
Через вагому суспільно-економічну роль податку 

на додану вартість в життєвому функціонуванні 
держави він активно обговорюється та розглядається 
у багатьох літературних джерелах. зокрема велику 
увагу вчені: Д. Топчий, о. Данілов, Т. Семенко, Ю. 
Мороз,  г. Причепа, Т. Мулик,  приділяють перевагам 
та недолікам застосування даного податку в Україні та 
питанням вдосконалення стягнення та реформування в 
цілому.

Податок на додану вартість характеризується рядом 
суттєвих переваг :

- визначає реальну вартість кожного товару;
- розширює базу оподаткування;
- вирішує проблему каскадного ефекту;
 - стабілізує надходження в бюджет [2];
- висока фіскальна ефективність;
- універсальні ставки полегшують обчислення 

податку для його платників та здійснення контролю 
ДФС;

- стягнення ПДв на всіх етапах руху товару, робіт 
і послуг дає рівномірний розподіл податкового тягаря 
між усіма суб'єктами підприємницької діяльності [3].

Проте необхідно врахувати такі негативні сторони 
ПДв : 

- регресивність щодо малозабезпечених громадян;
- встановлення ПДв на всю вартість товарів, а не на 

додану вартість;
 - є можливість від ухилення його сплати.
На сьогодні досить поширеним явищем є фіктивне 

підприємництво, незаконне відшкодування ПДв, яке 
є основою для особливого кримінального бізнесу, 
а також маніпулювання податковими пільгами і 
податковими відшкодуваннями, що пов’язано з 
недостатньою відпрацьованістю механізму справляння 
ПДв, внаслідок  чого відбувається відволікання значної 
частини оборотних коштів підприємств та з’являються 
cкладнощі з виконанням держбюджету [2]. Причини 
даної проблеми полягають у появі зобов’язань зі 
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сплати податку на додану вартість до безпосереднього 
надходження коштів на підприємство за принципом 
нарахування доходів і витрат бухгалтерського обліку, 
тоді як  фактичні платежі за поставлені товари  чи 
послуги мають тенденцію затримуватись [6].

У системі пільг спостерігаються затримки 
з повернення ПДв експортерам, що зумовлені 
масштабними обсягами експортних операцій і 
випереджаючим зростанням вимог з відшкодування 
ПДв у порівнянні з його надходженням до бюджету [7].

застосування ставок ПДв на рівні 20-28% стимулює 
як інфляційні процеси в цілому, так і негативно впливає 
на високотехнологічні і наукоємні виробництва.  Саме 
в зв’язку з цим оптимальну ставку ПДв економісти 
частіше за все пов’язують з рівнем 15 - 18 % [8; 9 с. 57]. 
Наявність проблемних питань пов’язаних зі сплатою 
ПДв, можна вирішити за допомогою таких основних 
підходів [3]:

1. Необхідно створити умови для виконання законів 
про податки, адже актуальною стала заборгованість 
багатьох організацій і підприємств бюджету, а іноді 
ухиляння від сплати податків.

2. за допомогою комп'ютерів і модемного зв'язку 
необхідно налагодити доступ податкової служби до 
бухгалтерії в будь – який момент і це може послужити 
зниженню навмисних і ненавмисних помилок 
останньої.

3. Потрібно зобов'язати всіх юридичних осіб 
відкривати в банках спеціальні рахунки й зараховувати 
на них суми по сплаті податку на додану вартість. 

Дедалі загострюється проблема несвоєчасного 
відшкодування ПДв з

 бюджету, що спонукає до збільшення ухилень від 
його сплати. Тому,

удосконалення дієвих засобів боротьби з такими 
негативними явищами має відбуватись поступово, з 
урахуванням національних правових традицій.

Рівнятись до промислово розвинених країн і 
переймати досвід застосування ПДв, не враховуючи 
особливостей розвитку не лише податкової системи, а й 
економіки України, неможливо. Проблему зловживань 
у сплаті ПДв необхідно ефективно вирішувати 
узгодженими діями органів виконавчої влади, на які 
покладено функції справляння ПДв [5, с. 191].

Таким чином, податок на додану вартість займає 
домінуючі позиції у світовій економіці, проте зберігає 
й негативні якості, пов'язані з можливістю відхилення 
від його сплати. Разом з тим, як свідчить вітчизняний 
досвід, практика нарахування й сплати податку 
неповною мірою відповідає вимогам ринкового 
середовища, що вимагає подальшого вдосконалення 
механізму справляння податку на додану вартість. Тому 
в системі ПДв виняткове значення має  реєстрація 
всіх операцій за допомогою комп’ютеризації, а також 
бухгалтерський облік, що підвищить ефективність 
роботи бухгалтерської звітності підприємств.
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У багатьох країнах світу є актуальним введення 
туристичного податку. Даним видом податку 
обкладаються всі туристи, які приїжджають в ту чи 
іншу державу і зупиняються в різних, призначених 
для проживання місцях, при чому оплачують податок 

відразу при в'їзді або виїзді з приймаючих структур. 
Кошти від надходжень за цим податком спрямовуються 
до міського бюджету, а потім використовуються для 
забезпечення мандрівникам більш комфортних умов 
проживання.
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У зв'язку з тим, що збором туристичного 
податку займається міський муніципалітет (а не 
готель, як багато хто помилково думають), податки 
утримуються і з водіїв туристичних автобусів та з осіб, 
які супроводжують групи відпочиваючих. Податок 
стягується не тільки з відпочиваючих, які подорожують 
самі по собі, але і з осіб, які вчиняють подорож у складі 
туристичних груп. Податковий тариф і термін його 
дії встановлюються муніципалітетом кожної держави 
в індивідуальному порядку і можуть бути змінені за 
рішенням адміністрації [3].

однією з перших зарубіжних країн, де з'явився 
подібний податок, стала Італія, першим цей податок 
запровадив Рим – з 1 січня 2011 року. згідно закону 
дозволено містам вводити туристичний податок на 
проживання в приймаючих структурах в розмірі не 
більше 5,00 євро за особу за ніч. Податок сплачується 
самими туристами при заїзді в готель чи виїзді. з 
причини того, що податок стягується не готелем, а 
муніципалітетом, таксу оплачують також особи, які 
проживають за договором безкоштовно (супроводжуючі 
груп, водії туристичних автобусів і т.д.). виручені кошти 
відраховуються до міських бюджетів і спрямовуються 
на розвиток турінфраструктури та сфери туристичних 
послуг [4].

У 2013 році туристичні збори стягували 300 міст, 
бюджети яких за рахунок цього отримали в цілому 
майже 400 млн. євро. Тільки в Римі у минулому році 
завдяки великому припливу віруючих, паломників і 
простих туристів, в казну надійшло майже 60 млн. євро. 
за словами мера столиці Італії, за рахунок збільшення 
тарифу, місцевий бюджет зможе заробити ще на 50 
млн. більше, що дозволить скоротити дефіцит міського 
бюджету без збільшення податкового навантаження на 
жителів.

загалом, станом на липень 2014 року, за даними 
журналу Espresso, "податок на перебування" введений 
в 510 містах Італії [2].

Пізніше туристичний податок був введений у 
Німеччині. У берліні ввели туристичний податок 
1 липня 2013 р. з туристів, що зупиняються в 
готелях столиці Німеччини і складає 5% від вартості 
проживання за кожну проведену ніч, починаючи з 
першої. Поширюватися податок буде не тільки на готелі, 
але й хостели та кемпінги. Туристи, які приїжджають в 
берлін в рамках ділових поїздок, будуть звільнені від 
сплати податку [5].

Далі цю тенденцію перейняли об'єднанні арабські 
Емірати. Так, із 31 березня 2014 року, в готелях емірату 
Дубай ввели туристичний податок на проживання 
в готелях, апартаментах і гостьових будинках, під 
назвою "Туристичний дирхам". Сума податку залежить 
від кількості "зірок" готелю, категорії апартаментів 
та кількості ночей проживання (від 2$ до 6$ кімната/
добу). Податок буде стягуватися з туристів у готелях 
при виїзді [1].

Також туристичний податок застосовують такі 
країни, як [3]:

• Франція, де до нинішнього літа туристичний 
податок в Парижі досягав максимальної позначки в 
1,50 євро за проведений в місті день. однак влада має 
намір підвищити ставку до 8 євро в день з кожного 
відпочиваючого і пов'язують причину такого підйому 
з поліпшенням транспортної інфраструктури міста 
(остаточне рішення щодо прийняття закону відкладено 
до 2015 р.);

• бельгія: податковий збір з туристів залежить 
від класу готелю і становить 2,15-8,75 євро з кожного 
відпочиваючого на добу;

• литва: в курортному місті Паланга з кожного 
іноземного туриста стягується 0,3 євро на добу;

• Іспанія: перебуваючи в барселоні, туристи 
повинні оплачувати 0,75-2,50 євро з кожного 
проживаючого за 1 добу;

• Нідерланди: за проживання в амстердамі 
кожен мандрівник повинен сплатити туристичний 
податок у розмірі 5% від вартості плати за готель;

• великобританія: на даний момент з туристів не 
стягується туристичний податок, однак влада лондона 
всерйоз замислюються над даним нововведенням.

отже, можна зробити висновок, що туристичний 
податок на проживання  в готелі або "готельний податок" 
– це популярний захід місцевої влади європейських 
мегаполісів. зазвичай, такі податки збирають саме в 
готелях, де вони становлять або фіксовану суму, або 
відсоток від ціни готельного номера за добу. Податок 
сплачується туристами в готелі і спочатку не вказується 
у вартості номерів і турів, його розмір залежить від 
категорії готелю/вартості номера. 

Перевагами туристичного податку є те, що виручені 
кошти використовують на розвиток турінфраструктури 
та сфери готельних послуг, недоліком є збільшення 
на незначну суму ціни за готельний номер та 
обслуговування. Тому рекомендується туристам перед 
подорожжю самостійно уточнити актуальний розмір 
податку в місцях відпочинку.
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Діяльність банків та масштаби їх операцій залежать 
від обсягу ресурсів, якими вони володіють. більшість 
ресурсів банку формуються завдяки залученню коштів. 
Саме депозитні вклади відіграють важливу роль у 
формуванні ресурсної бази банку і слугують мірилом 
довіри та визнання діяльності банку вкладниками. 
Перехід від адміністративно-командних методів 
управління банківською системою до економічних 
посилює роль конкуренції та зумовлює необхідність 
урахування потреб клієнтів грошово-кредитного ринку, 
розробки та реалізації ефективної депозитної політики. 

Розвиток банківської системи спричинив 
загострення конкуренції між банками за ресурси та 
ефективні напрями їх розміщення. Це призвело до 
поступового зниження прибутковості банківської 
діяльності. Тепер для успішного функціонування 
та розширення діяльності банківської установи 
недостатньо залучати кошти за нижчою ціною, 
а розміщувати за вищою, для цього необхідно 
створювати ефективну систему менеджменту банку. 
Для підтримки своєї конкурентоспроможності банки 
вимушені пропонувати своїм клієнтам усе нові послуги, 
застосовувати різноманітні фінансові інструменти та 
розширювати свою діяльність [4].

У банківській практиці України для налагодження 
депозитних послуг згідно з вимогами ринкової 
економіки велике значення має розробка і впровадження 
системи депозитних рахунків. До головних елементів 
цієї системи належать: форми депозитних розрахунків, 
режими здійснення депозитних операцій, порядок 
розміщення коштів на депозитах; умови їх вилучення, 
встановлення строків зберігання коштів, регулювання 
величини процентних виплат [3]. Ринок депозитних 
вкладів на сьогоднішній день достатньо насичений. 
Усі програми, які вимагає ринок, уже на ньому 
присутні. а ринок сьогодні вимагає лояльних умов і 
максимальних ставок. Тому нові високотехнологічні 
продукти поки що для нашої країни не актуальні. Це 
такі продукти, як комбінація банківських внесків зі 
страховими продуктами та інші складніші програми. 
Наприклад, в Україні не дуже активно працює програма 
довгострокових накопичувальних депозитів строком на 
10 – 20 років, тобто на такому рівні, як це відбувається 
в розвинених європейських країнах. в Україні більше 
користуються попитом короткострокові депозити – 
строком до двох років. банки сьогодні можуть, виходячи 
зі своїх можливостей, запропонувати депозити строком 
на 10 років. але, по-перше, процентна ставка по них 
буде нижча, ніж та, що існує по внесках строком на рік. 
По-друге, населення психологічно ще не готове до таких 

довгострокових внесків. Депозити серед населення 
потрібні, адже альтернатив не існує. люди розуміють, 
що інфляція буде у будь-якому випадку – розмістять 
вони гроші на депозит чи ні. але, помістивши гроші 
в банк, можна хоча б нівелювати вплив інформації і 
хоча б нічого не втратити [4]. Сьогодні депозити – це 
не спосіб заробітку, а швидше засіб зберегти те, що є, 
з найменшими втратами для себе. Хоча при високих 
відсотках заробити також можливо. згідно з останніми 
дослідженнями, більшість принаймні отримує назад 
вкладені кошти, навіть якщо втрачає на відсотках [5].

 «з початку місяця станом на 29 квітня 
спостерігається приріст депозитів фізичних осіб у 
вінницькій, Житомирській, Київській, Рівненській, 
Сумській, Херсонській та Хмельницькій областях (до 
1,5% приросту)», - йдеться у повідомленні прес-служби 
Національного банку України . 

У більшості регіонів України відтік коштів з 
депозитних рахунків громадян спостерігається в межах 
статистичної похибки. значно скоротився темп відтоку 
вкладів у закарпатській, запорізькій, Миколаївській, 
Тернопільській областях (близько мінус 1,5%). 

«враховуючи суспільно-політичну нестабільність 
складною ситуація на депозитному ринку залишається 
в східних областях країни, де триває відтік коштів 
з депозитних рахунків громадян: у Донецькій, 
луганській та Харківських областях: -4,6%, -4,4% і -4, 
0 % з початку квітня відповідно», - додали в НбУ. 

У Нацбанку нагадали, що з початку року проблема 
відтоку вкладів гостро з'явилася в регіонах з надмірно 
емоційним соціально-політичним фоном. Найбільший 
відтік спостерігався в східних областях та автономній 
республіці Крим. Так, станом на 29 квітня в аРК 
депозити скоротилися на 41%, у луганській і Донецькій 
областях - на 21% і 19% відповідно.  

На противагу цим регіонам динаміка відтоку 
вкладів в більшості областей була значно нижчою - на 
рівні 10-13%. Це такі області, як волинська, вінницька, 
Дніпропетровська, Житомирська, запорізька, Івано-
Франківська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, 
Чернігівська, львівська, Сумська, Тернопільська, 
Хмельницька, Черкаська та Чернівецька.

банківська система України знаходиться на етапі 
сегментації ринку банківських послуг між окремими 
банківськими інститутами, яка, у свою чергу, 
забезпечується відповідною політикою комерційних 
банків. Проведений аналіз дозволив визначити 
еволюцію банківської діяльності на ринку заощаджень 
та систематизувати особливості даних процесів в 
Україні. визначено тісний взаємозв’язок між розвитком 
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депозитного ринку та процесами стабілізації грошової 
одиниці, грошово-кредитного ринку, зростанням 
грошових доходів населення та соціально-економічним 
зростання загалом. важливим чинником зростання 
обсягів депозитного ринку в Україні є зростання 
грошових доходів юридичних та фізичних осіб, що за 
умови відсутності фінансового ринку як альтернативи 
інвестування визначає депозитні вклади як головне 
джерело портфеля активів. 
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Світовий досвід господарювання в ринкових 
умовах свідчить, що серед організаційних форм 
інфраструктури товарного ринку одно з основних 
місць посідає біржова торгівля. однією з особливостей 
біржового ринку є стандартизованість: стандартизація 
спостерігається щодо угод, що укладаються на біржі, 
процедури торгів, товарів, які допускаються до 
продажу, а також процесу формування ціни. Цінова 
«стандартизація» поглиблюється, незважаючи на те, 
що біржі – це інституціональні структури ринкової 
економіки, якій притаманне вільне ціноутворення. 

в умовах інтеграції України в світове економічне 
середовище важливе значення має максимальна 
гармонізація з міжнародними вимогами підходів 
та методів ціноутворення на українські товари, 
що є об’єктом біржової торгівлі, в першу чергу які 
експортуються, а також на внутрішньому ринку (як 
фактор активної та успішної торгівельної діяльності, 
привабливості для залучення іноземного капіталу)[3].

одним з ключових елементів договору купівлі-
продажу, таким, що істотно впливає на логістичні 
витрати, а отже на ціну є зобов'язання з постачання-
приймання товару – базисні умови поставки.

з метою уніфікації процесу ціноутворення, 
ототожнення складових ціни товару та забезпечення 
однозначності її визначення в світовій практиці 
використовується видані Міжнародною торговою 
палатою Правила тлумаченням торгових термінів, 
що містить опис базисних умов поставки, відомий 
під назвою Incoterms (International Commercial Terms) 
(Інкотермс).

Інкотермс традиційно використовується в 
договорах міжнародної купівлі-продажу, коли товар 
перетинає кордон. використання правил Інкотермс є 
обов’язковою умовою для ціноутворення при укладанні 

біржових угод. вказані правила мають суттєве 
значення і як засіб ідентифікації понятійного апарату 
та розмірного визначення  умов та цін поставок товари 
при моніторингу, обліку та формуванні звітності про 
комерційну діяльність, як на державному рівні (зокрема 
державними органами статистики), так і  учасниками 
ринку (біржами, продавцями, постачальниками, 
покупцями та іншими операторами ринку) [1].

з 1 січня 2011 року діє Incoterms-2010, який містить 
13 базисних умов поставок. він включає дві групи 
термінів: 

– терміни, що використовуються при перевезенні 
будь-якими видами транспорту (EXW Ex Works – 
франко завод, FCA Free Carrier – франко перевізник, 
CPT Carriage Paid to – перевезення оплачено до, 
CIP Carriage and Insurance Paid to – перевезення і 
страхування оплачені до, DAT Delivered at Terminal 
– постачання на терміналі, DAP Delivered at Place – 
поставка в місці призначення, DDP Delivered Duty Paid 
– поставка з оплатою мита; 

– терміни, використовувані при морському і 
внутрішньому водному перевезення (FAS Free Alongside 
Ship – вільно вздовж борту судна, FOB Free on Board – 
вільно на борту, CFR Cost and Freight – вартість і фрахт, 
CIF Cost Insurance and Freight – вартість, страхування і 
фрахт).

– EXW покладає на продавця мінімальні обов'язки 
(рівноцінно поняттю «самовивіз»), термін DDP 
припускає максимальні обов'язки продавця.

– згідно термінам EXW, FCA, DAT, DAP, DDP, 
FAS, FOB вказаний пункт представляє місце, де 
здійснюється поставка і перехід ризику на покупця. 
згідно термінам CPT, CIP, CFR, CIF зазначений пункт 
відрізняється від місця поставки: він означає місце 
призначення, до якого оплачується перевезення. Щоб 
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уникнути сумнівів або суперечок доречно детальніше 
визначати точки призначення у вказаному пункті чи 
місці. 

– згідно термінам CPT, CIP, CFR, CIF, DAT, DAP 
і DDP продавець зобов'язаний здійснити всі необхідні 
заходи для забезпечення перевезення товару до 
погодженого пункту призначення. 

Правила Інкотермс стосуються апріорі  договору 
купівлі-продажу, який в розвинутому ринковому 
середовищі укладається на організованому ринку 
– біржовому, що однак не є автоматичним, а 
потребує письмового зазначення в самому договорі 
інкорпорування на чинну версію документу[2].

Практичне застосування Інкотермс-2010 в Україні 
знайшло належне поширення лише на біржовому ринку. 
головною причиною такого «відставання» є недостатня 

інформованість суб’єктів торгівельної діяльності з 
сутністю правил. Слід забезпечити щоб не допустити 
формальних ускладнень для просування українських 
товарів на європейські та інші світові ринки.
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Трансформаційні перетворення на шляху до 
соціально орієнтованої ринкової економіки України 
вимагають становлення такої системи оподаткування 
доходів фізичних осіб, елементи якої б відповідали 
сучасним принципам оподаткування, визначеним 
цілям економічної політики, світовим тенденціям та 
будувалися з урахуванням існуючих економічних умов 
[5, c. 115] .

На сьогодні є потреба у: визначенні більш 
справедливої бази оподаткування за допомогою 
оптимізації звільнень від оподаткування, удосконаленні 
механізму податкового кредиту; збільшенні 
купівельної спроможності малозабезпечених 
шляхом удосконалення податкової соціальної пільги; 
оптимізації податкових ставок з метою справедливого 
перерозподілу; покращанні податкової дисципліни 
через реформу податкового адміністрування та 
створення зручних умов сплати податків.

в сучасних ринкових умовах його стратегічними 
завданнями є реалізація фіскального і регулюючого 
потенціалу особистого подоходного оподаткування 
[4, c. 31]. Це означає, що із ростом добробуту 
платників податків - фізичних осіб, розширенням 
бази оподаткування буде відбуватись збільшення 
надходжень до бюджету, що дасть змогу проводити 
активну соціальну політику.

важливого значення набуває теоретичне 
обґрунтування і практична реалізація фіскального 
потенціалу оподаткування доходів фізичних осіб, який 
є найістотнішою складовою податкового потенціалу 
регіону в цілому і характеризує його податкові 
можливості [3, с.7].

отже, фіскальний потенціал оподаткування 

доходів фізичних осіб представляє собою комплекс 
правових, організаційних та економічних заходів 
щодо повного використання наявних і прихованих 
можливостей справляння податків з особистих доходів 
та нарощування податкових надходжень з усіх джерел 
доходів з метою фінансового забезпечення місцевого 
самоврядування. Другим важливим призначенням 
механізму оподаткування доходів фізичних осіб є 
реалізація регулюючого потенціалу оподаткування 
особистих доходів, під яким слід розуміти здатність 
впливати на рівень життя громадян шляхом застосування 
соціальної пільги та прогресивного оподаткування, 
що забезпечить, з одного боку, зниження податкового 
навантаження для малозабезпечених верств населення, 
а з іншого - його поступове підвищення для заможних 
громадян.

Механізм оподаткування доходів фізичних осіб 
покликаний організувати, упорядкувати відносини з 
приводу мобілізації податкових платежів з громадян, 
які є одним з головних джерел доходів, до бюджету 
[2]. Метою податкового регулювання є динамічне 
збільшення податкових надходжень з фізичних осіб 
тобто посилення його фіскального значення, а також 
активізація регулюючої функції.

Для того, щоб оцінити ефективність механізму 
оподаткування доходів фізичних осіб потрібно 
визначити чи досягається в процесі оподаткування 
синхронізація інтересів держави і платників податків 
[1, c. 81].

 з цією метою необхідно проаналізувати 
існуючі механізми оподаткування окремих доходів 
фізичних осіб, оскільки саме вони є підсистемами 
загального механізму оподаткування. Це допоможе 
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встановити наскільки розкрито фіскальний потенціал 
оподаткування особистих доходів та виконується 
функція регулювання життєвого рівня населення.

оскільки всі елементи механізму знаходяться в 
тісній взаємодії один з одним, формою прояву якої є 
діючий порядок розрахунку податку з доходів фізичних 
осіб та фіксованого і єдиного податку з підприємців, 
розглянемо їх з метою виявлення можливостей та 
резервів нарощування податкових надходжень з 
особистих доходів.

На обсяг податкових надходжень від оподаткування 
доходів фізичних осіб впливають різні фактори. По-
перше, це фактори, що закладені в самому механізмі 
оподаткування доходів фізичних осіб, зокрема, 
розширення податкової бази і регулювання ставок 
податку та інші. По-друге, об'єктивні фактори 
ринкового економічного середовища, головними з яких 
є зростання доходів населення, збільшення кількості 
працюючих, на що в свою чергу впливає низка 
чинників, таких як рівень безробіття, трудової міграції. 

отже, необхідним є проведення двоступеневої 
оцінки стану справляння податку з доходів фізичних 
осіб шляхом обчислення не тільки фактичного рівня 
сплати, а й потенційного. Комплекс організаційних, 
правових та економічних заходів спрямований на 
використання наявних і прихованих можливостей 
справляння податків з особистих доходів представляє 
собою фіскальний потенціал оподаткування доходів 
фізичних осіб.

Можливість зниження податкового навантаження 
на малозабезпечені верстви населення і громадян, що 
отримують заробітну плату в межах прожиткового 
мінімуму та його помірковане підвищення для платників, 
що мають середні та високі доходи можна розглядати 

як регулюючий потенціал особистого оподаткування. 
Такий підхід забезпечуватиме приведення особистого 
прибуткового оподаткування у відповідність з 
принципами вертикальної і горизонтальної рівності.

Таким чином, прогресивне оподаткування, 
принаймні заробітної плати, є досить діючим засобом 
розв'язання як фіскальних, так і соціальних завдань 
державної податкової політики. 

важливою складовою податкової реформи в 
Україні має стати саме реформування справляння 
податку з доходів фізичних осіб на основі побудови 
більш досконалого механізму оподаткування кожного 
з доходів, що сприятиме реалізації як фіскального так 
і регулюючого потенціалу особистого оподаткування.
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Розвиток ринкових відносин неможливий без 
подальшого розвитку і використання інтелектуальної 
праці, новітніх технологій. Тому останнім часом в майні 
суб’єктів господарювання будь-якої організаційної 
форми і форми власності підвищується значення 
нематеріальних активів, а в суспільстві все частіше чути 
вислови «інтелектуальна власність», «інтелектуальний 
капітал» тощо. отже, з’являються і потреби в аналізі 
ефективності використання нематеріальних активів.

особливості економічного аналізу використання 
нематеріальних активів, їх наявності та руху на 
підприємстві, а також ефективність використання 
досліджували такі вчені-економісти, як Ф.Ф. бутинець, 
в.І. гагін, є.в. Мних, С.з. Мошенський, о.в. олійник, 
І.Ф. Прокопенко, П.Я. Попович, І.Т. Райковська, Н.в. 

Тарасенко та ін. [1, 2, 3, 4, 5]. Та все ж питання аналізу 
використання нематеріальних ресурсів на сьогодні є 
недостатньо вивченими та потребують всебічних та 
глибоких досліджень.

Сьогодні питання інтелектуальної власності все 
частіше стає предметом обговорення. По-перше, 
її використання має значно більший економічний 
ефект, ніж використання матеріальних активів. По-
друге, вона сама по собі має високу вартість і може 
служити об’єктом купівлі продажу. У більшості 
випадків нематеріальні активи – вкладення в об’єкти 
промислового призначення. Тому ефективність цих 
вкладень потрібно розглядати з позиції підвищення 
прибутковості виробництва [3].

Для проведення поточного аналізу ефективності 
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використання нематеріальних ресурсів 
використовується відповідна інформаційна база: 
первинні документи, рахунки бухгалтерського обліку, 
облікові регістри, фінансова звітність, статистична 
звітність та інші джерела.

Так як нематеріальні активи купуються з метою 
отримання економічного ефекту від їх використання в 
процесі виробництва, виконання робіт, надання послуг, 
то ефективність цих вкладень потрібно розглядати з 
точки зору підвищення прибутковості виробництва - 
за рівнем додаткового доходу на гривню вкладеного 
в нематеріальний актив капіталу (рентабельність 
нематеріального активу) [5].

Проведення аналізу ефективності використання 
нематеріальних активів підприємства здійснюється 
на основі розрахунку показників віддачі і доходності 
нематеріальних активів та проведення їх факторного 
аналізу для виявлення резервів підвищення 
ефективності використання нематеріальних активів 
(табл. 1) [4].

Таблиця 1
Показники ефективності використання 

нематеріальних активів

де ЧД – чистий дохід від реалізації продукції, робіт, 
послуг; СвНа – середньорічна вартість нематеріальних 
активів; ДНа – доходність нематеріальних активів;         
в Надіюч – віддача діючих нематеріальних активів;     
Д Надіюч – доходність діючих нематеріальних активів; 
ЧП – чистий прибуток;   в зв – витрати підприємства на 
збільшення вартості нематеріальних активів, понесені 
у звітному періоді; Р чиста – чиста рентабельність 
продажу продукції, робіт, послуг; в Надіюч – 
віддача діючих нематеріальних активів; К викНа – 
коефіцієнт використання нематеріальних активів (К 

викНа=Надіюч/Нанаявн ).
Рентабельність нематеріального активу 

пропонується оцінювати за загальноприйнятою 
формулою:

де RНа - рентабельність нематеріального активу.
величина цього показника залежить від 

рентабельності продажу і фондовіддачі нематеріального 
активу за період [5].

На основі проведеного аналізу можна зробити 
висновок, що запропоновані методики дозволяють 
одержати об’єктивну оцінку ефективності використання 
нематеріальних активів, що дозволить мобілізувати 
резерви їх зростання.

однак, на нашу думку, при розрахунку 
рентабельності нематеріальних активів (формула 1) 
і при розрахунку доходності нематеріальних активів 
(таблиця 1) доцільно брати прибуток від основної 
операційної діяльності, а не чистий прибуток. адже, 
при визначенні віддачі нематеріальних активів 
застосовується чистий дохід від реалізації продукції 
(робіт, послуг), а отже, і показником, який відображав 
результати операційної діяльності цілком виправдано, 
щоб був показник прибуток від основної операційної 
діяльності.
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Прибутковою операцією комерційного банку є 
кредитування. але завжди поряд з прибутком є ризики, 
що пов’язані із втратою чи неотриманням прибутку.

один із важливих принципів банківського 
кредитування - повернення наданого кредиту у чітко 
обумовлені строки. Дотримання цього принципу є 
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запорукою успішної діяльності банку. Цілком очевидно, 
що при наданні кредиту перед банком постає проблема 
невизначеності того, чи буде його повернуто вчасно 
і більше того, чи буде його повернуто взагалі. звідси 
випливає, що основною задачею банку при наданні 
позики є перетворення невизначеності в ризик і його 
детальний аналіз [1].

отже кредитний ризик банку можна визначити як 
ймовірність отримання банком збитків від невиконання 
позичальником кредитної угоди. 

У вітчизняній літературі існує багато визначень 
терміну «кредитний ризик». основні з них наступні:

1. Кредитний ризик - це ймовірність неповернення 
взятої позичальником позики [2].

2. Кредитний ризик є одним із ризиків отримання 
збитків інвестором, які можуть певним чином настати, 
якщо боржник не здійснить відповідні розрахунки 
щодо умов договору [1].

Можна назвати безліч чинників, що спричиняють 
кредитний ризик, і на які необхідно звертати увагу, 
оскільки це питання в даний час досить актуальне. 

До основних ризикоутворюючих факторів 
кредитного ризику відносять:

• значний розмір кредитів, наданих вузькому 
колу боржників або галузей, тобто зосередження 
кредитної політики комерційних банків у певному 
сегменті економіки;

• часта зміна кредитної політики;
• збільшення коефіцієнта нових боржників: 

надмірна довіра до забезпечення кредитів. незадовільна 
диверсифікація кредитного ризику;

• високий рівень негативно класифікованих 
активів;

• агресивне розширення обсягів кредитування 
щодо структури, термінів, рівня зростання або способів 
розрахунків;

• зростання відношення кредитів і кредитних 
зобов'язань до регулятивного капіталу і до загальних 
активів банку;

• відсутність адекватної або достатньої 
інформації для аналізу і розуміння параметрів 
кредитного ризику;

• неправильне відображення внутрішніми 
рейтингами класифікації якості кредитного портфеля, 
недоліки в методології розрахунку резервів під можливі 
втрати по активних операціях: наявність великої 
кількості виключень з належних процедур і практики 
здійснення активних операцій та ін.

беручи до уваги вище названі чинники вважаємо за 
доцільне запропонувати їх всеохоплюючу класифікацію 
з вказівкою шляхів усунення їхнього негативного 
впливу.

виокремлено такі три групи чинників кредитних 
ризиків банківських установ:

1. Чинники зовнішнього середовища (тобто, щодо 
банків та контрагентів).

2. внутрішнього середовища банківських установ.
3. Чинники, які відносять до діяльності боржника 

[1].
На наш погляд основними чинниками кредитних 

ризиків при наданні короткострокових банківських 
кредитів є внутрішні чинники (неправильна оцінка 
ризиків, пов’язаних з позичальником; порушення 
принципів кредитування; відсутність належного 
контролю за процессом кредитування; помилки в 
юридичному оформленні кредитних угод; неефективні 
дії та шахрайство персоналу). в цьому контексті вагоме 
значення має регулювання кредитних ризиків на рівні 
банківських установ при здійсненні кредитування до 
одного року. 

зовнішні чинники мають більший вплив при 
довгостроковому кредитуванні (законодавчо-
нормативна база регулювання діяльності банків;стан 
судової та виконавчої систем; показники рівня 
економічного розвитку країни; політичне становище 
в країні; природні катаклізми, воєнні дії та акти 
громадського протестудіяльності позичальників). 
Проте на цю групу чинників банківські установи 
безпосередньо впливати не можуть,що є негативним 
явищем, але їхній вплив однозначно треба враховувати. 

Повне і всебічне врахування впливу вище 
зазначених чинників на рівень кредитних ризиків при 
наданні позички значною мірою сприятиме підвищенню 
ефективності кредитних операцій, допоможе своєчасно 
мінімізувати кредитний ризик у кризових ситуаціях [3].

в сучасних умовах треба визнати, що основним 
чинником впливу на кредитний ризик баку є 
загостренняполітичної ситуації в країні, зокрема на 
Сході та аР Крим.Кредити, видані в аР Крим та на 
Донбасі, — окрема проблемна історія для банківської 
системи. Сукупно частка кредитів цих регіонів за 1-ше 
півріччя скоротилася на 0,7 п.п. – до 8,0% від загального 
кредитного портфелю. Це відбулося через зменшення 
кримської складової (як за рахунок погашення частини 
заборгованості, так і продажу банками активів чи 
переведення їх на баланси переважно тією чи іншою 
мірою споріднених структур, що, насамперед, стосується 
відділень російських банків). Що правда, реальна 
залежність банків від зазначених регіонів відчутно 
вища – не лише з огляду на їх опосередкований вплив 
на всю українську економіку, але й враховуючи вищу 
«пряму» питому вагу того ж Донбасу в українському 
ввП (у 2013 році – біля 15%). Менша частка регіону 
в кредитному портфелі банку може пояснюватися тим, 
що кредити оформлювали через головні офіси бізнес-
груп, які часто-густо зосереджені в столиці (на яку 
разом з Київською областю припадає понад половина 
всього кредитного портфелю банківської системи).На 
кредитний портфель банків, за прогнозними даними 
вплив погіршення економічної ситуації в Україні 
найбільш відчутним буде в зимовий період, якщо в 
економіці не відбудеться істотних позитивних зрушень 
[4].

Для врегулювання питання банківських кредитних 
ризиків та проблемної заборгованості банків слід 
удосконалити законодавство в сфері захисту прав 
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кредиторів, надати безумовне право на швидке 
повернення кредитних коштів, в тому числі шляхом 
реалізації предмету застави в максимально стислі 
строки (до 3-х місяців) [3].

всебічне врахування впливу розглянутих 
чинників на рівень кредитних ризиків, значною мірою 
сприятиме підвищенню ефективності кредитних 
операцій,підвищить відповідальність за дотримання 
принципів банківського кредитування та дасть 
можливість банкам гідно виходити із кризових ситуацій 
у банківській діяльності. 
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Світовий досвід свідчить, що одним із найбільш 
дієвих механізмів інтенсифікації інноваційної 
діяльності в умовах ринкового господарювання 
є розширення обсягів венчурних інвестицій та 
формування системи венчурного інвестування в 
рамках національної інноваційної системи й економіки 
в цілому.  

венчурне інвестування на підприємствах 
розглядається науковцями, як процес акумуляції 
грошових, матеріальних та інтелектуальних ресурсів 
учасників венчурного інвестування, що спрямовуються 
в спеціально відібрані об’єкти інвестування 
(венчурні проекти), реалізація яких здатна принести 
підприємствам кошти для проведення модернізації, 
технологічного переоснащення виробничої бази, 
технічного супроводу наукоємної продукції, що є 
основою для зміни технологічного укладу інших 
галузей промисловості з метою задоволення нових 
потреб споживачів, а венчурним інвесторам – прибутки 
через декілька років у розмірі, вищому за середній по 
галузі, або за депозитну ставку комерційних банків у 
випадку їхньої успішної реалізації.

венчурні інвестори можуть отримувати 
надприбутки прямо після закінчення терміну 
венчурного проекту або опосередковано – шляхом 
одержання якісно нового обладнання, на якому можна 
виготовляти нову продукцію, тим самим зміцнюючи 
свої позиції на ринку й отримуючи високі прибутки 
вже від реалізації цієї продукції.

англосаксонська модель венчурного інвестування 
(СШа, Канада, великобританія) ґрунтується на 
розвиненому фондовому ринку та участі численних 
інституційних та індивідуальних інвесторів у 
фінансуванні інноваційної діяльності [1, c. 165]. 

Для країн англосаксонської моделі є характерним 
максимально широке коло інвесторів, формуючих 
ризиковий капітал. У СШа  більше 70-75%  венчурного 
капіталу створюють пенсійні та інші фонди, а також 

пожертвування індивідуальних вкладників, у Канаді 
основними джерелами фінансових ресурсів виступають 
пенсійні фонди і фонди заощаджень профспілок. 
Структура національних ринків венчурного капіталу 
має певні (за джерелами капіталу, за групами 
венчурних структур тощо) відмінності, які зумовлені 
особливостями фінансової та інноваційної систем.

аналіз національних особливостей функціонування 
і розвитку системи венчурного інвестування у 
СШа, Канаді та великобританії дозволив виявити 
вирішальне значення спеціальної інфраструктури 
(страхові компанії, аудиторські та екаутингові фірми, 
науково-технічні біржі, інжинірингові та консалтингові 
компанії, інноваційні бізнес-центри тощо) у підвищенні 
ефективності інноваційних процесів, а також 
відмітити зосередження основної частини венчурного 
інвестування у центрах інноваційної діяльності 
(наукових центрах, університетах, територіальних 
агломераціях інноваційної інфраструктури), де 
налагоджено механізми пошуку перспективних 
проектів і розвинена система комунікацій [2, c. 703] 

венчурне інвестування посідає важливе місце 
в інноваційному процесі країн єС та Японії. 
Японсько-німецька модель венчурного інвестування 
характеризується вирішальним впливом на процеси 
інвестування великих кредитно-фінансових установ, 
корпорацій, держави. На початку ХХІ ст. в європі 
налічується понад 500 венчурних фондів (20 країн і 
17 національних асоціацій), функціонує європейська 
асоціація прямих приватних інвестицій і венчурного 
капіталу, яка поширює свою діяльність на країни 
Центральної та Східної європи. 

Японсько-німецька модель венчурного 
інвестування має специфічні риси: спостерігається 
орієнтація на інноваційні проекти, ризик реалізації 
яких мінімальний, а також на проекти, реалізація яких 
не пов’язана з інноваціями; стабільно високою є роль 
і участь держави; спостерігається незначне залучення 
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коштів населення; венчурні компанії концентруються у 
технополісах і паркових структурах. У розвитку систем 
венчурного інвестування країн японсько-німецької 
моделі визначаючу роль зіграла держава, надаючи 
істотні пільги, фінансову й організаційну підтримку 
венчурним інститутам. обсяги венчурного капіталу 
нарощуються через спеціалізовані програми підтримки 
малого бізнесу, де держава виступає основним 
акціонером і гарантом, робить пайові внески у венчурні 
фонди різних форм власності, що органічно пов’язане 
із розвитком приватно-державного партнерства.

особливості венчурного інвестування у 
країнах із перехідною економікою (концентрація 
капіталу для реалізації проектів у традиційних 
галузях, функціональна орієнтація, користування 
специфічними методами інвестування, значна роль 

держави і зарубіжних інвесторів у формуванні 
венчурного капіталу тощо), пов’язані з особливостями 
трансформаційного періоду, низьким рівнем розвитку 
інноваційної інфраструктури та недостатнім 
інституційно-правовим забезпеченням.  

Список використаних джерел
Матрос о.М. аналіз інвестиційної діяльності 

підприємства за даними фінансової звітності / о.М. 
Матрос // зб. наук. праць ЧДТУ / гол. ред. Ю.г. лега. 
– Черкаси: ЧДТУ, 2009. – вип. 23. – Ч.2. – С.164-167.

Тарадайко Д.а. венчурный режим национального 
инновационного процесса // Проблемы развития 
внешнеэкономических связей и привлечения 
иностранных инвестиций: региональный аспект. – 
Донецк: ДНУ. – 2006. – Ч. 2. – С. 702-707.

СУЧаСНІ ТЕНДЕНЦІї РозвиТКУ СТРаХУваННЯ СІлЬСЬКогоСПоДаРСЬКиХ 

ПІДПРиєМСТв
Мірошниченко М.С.

студентка групи 41-фк
Науковий керівник: Журавель Т.М.

старший викладач 
Харківський інститут банківської справи УбС НбУ (м. Київ)

Невід’ємною частиною ринкової економіки є 
сільське господарство, однієї з провідних ланок України, 
яка ще з давніх-давен мала своє вирішальне значення в 
житті кожної людини і протягом років впроваджувало 
нові сегменти, особливості та характер розвитку. а 
незмінним сегментом у його структурі є страхування 
сільськогосподарських підприємств. воно є важливим 
для сільськогосподарських товаровиробників та 
фермерів, оскільки страхуються як культури так і 
тварини, і це частково дозволяє зменшити збитки за 
рахунок відшкодування страховою компанією.

Теоретичні основи організації страхування було 
висвітлено багатьма вченими, як вітчизняними так 
і зарубіжними, а саме: брігхем є.Ф., зайцева М.а., 
горбач л.М., Федорова Т.а., Терещенко о.о., внукова 
Н.М. та ін..

за останні роки в економіці України відбулися 
радикальні зміни, обумовлені досягненням Україною 
політичної та економічної незалежності, ці зміни 
торкнулись і роботи страхових компаній. Неабиякого 
поширення набувають страхові послуги, а саме послуги 
зі страхування майна.  але процес їх впровадження 
супроводжується певними труднощами, пов’язаних 
насамперед, із неосвіченістю населення, мізерною 
заробітною платою, та малою довірою до страхових 
компаній. Діючий ринок  страхування майна, а саме 
страхування сільськогосподарських підприємств 
розвивається не значними, але певними кроками, в 
тому числі великі переваги має ринок агрострахування, 
де діють форвардні закупки.  До початку березня 2014 
року, 16 компаній отримали ліцензії на здійснення 
страхування ризиків у сільському господарстві на 

території України. На кінець 2013 року 84% ринку 
України являлися  компаніями-членами аграрного 
страхового пулу; 16% страхових компаній розвивають 
добровільне та банківське агрострахування [3].

аналізуючи ринок, можна сказати, що ринок 
показав не значні зростання у 2013 р., а саме кількість 
договорів зменшилась на 214, також зменшення щодо 
застрахованих площ на 58 тис. га. зібрані премії склали 
134,5 млн. грн., дане зростання пов’язане зі зниження 
середньої ставки премій (3,1%), тобто, компанії діяли 
в добровільному агрострахуванні та знижували власні 
тарифи.

Рис. 1. Страхування сільського господарства за 
період 2012-2013 років [3]

в період осені 2013 − весни 2014 рр. страхові 
компанії, члени аСП, уклали 677 договорів страхування 
врожаю зернових та технічних культур на загальній 
площі понад 360 тис. га, сума відповідальності склала 
майже 2 млрд. грн. [3].

важливим поштовхом розвитку ринку є державна 
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підтримка, а саме дієвість закону «Про особливості 
страхування сільськогосподарської продукції з 
державною підтримкою» № 4391-VI від 9 лютого 2012 
р., де зазначається, що державою відшкодовуються 
страхові платежі виключно з добровільного страхування 
лише продукції рослинництва [1]. але, нажаль, 
кошти для компенсації витрат страхування ризиків 
сільгоспвиробників не надаються, і це простежується 
в останні роки. Послужили поштовхом для активного 
розвитку агрострахування в країні погодні умови і 
очікуваний низький рівень збитковості на ринку в 2013 
році. 

Українській владі варто серйозно оцінити 
ситуацію і діяти. Якщо буде підтримка, то збільшиться 
кількість суб’єктів і відповідно об’єктів страхування, 
що позитивно вплине на мінімізацію втрат 
сільськогосподарських виробників та на розвиток 
ринку страхування в цілому. 

У світі є приклад, коли агрострахування без участі 
держави, займає більше 60% ринку, це аргентина і 
Нова зеландія. Класичний механізм − на початковому 
етапі, держава надає активну підтримку, з роками 
знижуючи рівень субсидій, поступово виходячи з цього 
процесу, а ринок продовжує розвиватися самостійно. 
окремі програми все ж продовжують субсидіюватися, 
але для окремих стратегічно важливих культур або 
типів виробництва [2]. 

отже, сучасний стан системи 
сільськогосподарського страхування в Україні диктує 

потребу у формуванні деяких підходів до розбудови 
і передбачає визначення і законодавче оформлення 
взаємодії трьох головних учасників аграрного 
страхування – сільгоспвиробників, страхових 
компаній і держави. Крім того, вважаємо за необхідне: 
диверсифікувати, тобто розширити  джерела доходів  
фермерів; держава повинна виступати каталізатором, 
гарантом, контролером за страхуванням аграрних 
ризиків; необхідно розробити якісні страхові продукти; 
забезпечити моніторинг та контроль страхових послуг 
Нацкомфінпослуг; запровадити подальше вивчення 
зарубіжного досвіду у цій галузі. Держава повинна 
забезпечити подальше впровадження субсидованого 
агрострахування, що може істотно підштовхнути 
ринок України до розвитку, але процес повинен бути 
прозорим і зрозумілим для всіх учасників ринку.
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Повнота використання наявного кредитно-
інвестиційного потенціалу банківської системи України 
як сукупності ресурсів Національного банку України 
та банків другого рівня для кредитно-інвестиційної 
діяльності банківської системи та можливостей країни 
щодо їх реалізації на фінансування програмних завдань 
інвестиційно-інноваційного розвитку економіки країни 
– один із важливих шляхів прискореного виходу з 
фінансово-економічної кризи і кризи банківської 
системи зокрема.

Інституційні й організаційно-управлінські 
передумови формування і використання кредитно-
інвестиційного потенціалу визначені законом України 
“Про банки і банківську діяльність”. значний внесок 
щодо дослідження питань формування і використання 
кредитно-інвестиційного потенціалу комерційних 
банків та його спрямування на соціально-економічний 
розвиток зробили українські та зарубіжні вчені: М. 
алексеєнко, о. барановський, о. вовчак, г. возняк, о. 
воробйова, в. геєць, а. герасимович, М. Козоріз, о. 

Копилюк, М. Крупка, а. Мороз, б. луців, М. Савлу, а. 
агабегян, о. лаврушин, П. Роуз та ін.

важливо зазначити, що для забезпечення 
інвестиційно-інноваційного розвитку національної 
економіки потрібні значні інвестиції на формування 
основних фондів і оборотних активів, яких у реального 
сектора економіки не вистачає. Дефіцит фінансових 
ресурсів може певним чином бути зменшений шляхом 
ефективного використання ресурсів і можливостей 
кредитно-інвестиційного потенціалу банківської 
системи [1]. Для цього банкам надані широкі права 
щодо визначення порядку залучення та використання 
коштів, встановлення рівня відсоткових ставок, 
розробки внутрішніх положень, які регулюють кредитну 
діяльність, і покладена на них відповідальність за 
зобов’язаннями перед клієнтами всім належним їм 
майном.

Ефективне формування і використання кредитно-
інвестиційного потенціалу, на наш погляд, повинно 
ґрунтуватися на довірі вкладників і позичальників до 
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банківської системи, забезпечувати стабільне зростання 
грошових ресурсів потенціалу та кредитного портфеля 
банків і на цій основі збільшувати доходи і прибуток та 
можливості підвищення рівня капіталізації банків [2].

однак практика свідчить, що не всі банки зуміли 
відповідально скористатися широкими правами, 
наданими чинним законодавством і нормативно-
правовими актами НбУ. Не сприяє цьому також 
фінансово-економічна криза в країні. водночас 
банки допустили незбалансовану депозитну і 
кредитну політику в ціновому аспекті, економічно 
не обґрунтована політика залучення вкладів 
фізичних осіб під високі відсотки, реклама щодо 
надання фізичним особам споживчих кредитів “під 0 
відсотків”, “без довідки про доходи”, “без застави”, а 
тільки на основі паспорта і довідки про присвоєння 
ідентифікаційного номера, зі скритим кабальним 
нарахуванням комісії, а також недостатній контроль 
за надійністю і платоспроможністю позичальників-
юридичних осіб, необґрунтоване надання бланкових 
кредитів призвели до неефективного використання 
кредитно-інвестиційного потенціалу, збільшення 
величини прострочених кредитів, несвоєчасного 
повернення депозитів, адміністрування і ліквідації 
значної кількості банків.

в наслідок грошово-кредитної кризи в банківській 
системі знизилася довіра громадян України до 
надійності збереження тимчасово вільних коштів у 
банках. вона посилилася різким зростанням курсу 
долара та поверненням у випадку банкрутства 
банків Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 
валютних вкладів у гривнях без індексації гарантійного 
розміру їх відшкодування. вище сказане призвело до 
значного відтоку депозитних вкладів, зменшення 
числа потенційних позичальників і неефективного 
використання грошових ресурсів при їх гострому 
дефіциті на цілі економічного розвитку.

внаслідок не виваженості депозитної і кредитної 
політики банків зобов’язання банків України за 2008-
2013рр. зросли на 204,9%, у тому числі за депозитами 
фізичним особам на 265,3%, обсяги кредитів наданих 
– на 187,8%, а частка простроченої заборгованості 
за кредитами у загальній сумі кредитів від 1,3% на 
01.01.2008р. до 7,7% на 01.01.2014р. [3]. за 4 місяці 
2014 року зобов’язання банків збільшилися на 65,8 
млрд. грн., у тому числі за депозитами фізичним 
особам збільшилися на 0,2 млрд. грн., кредити 
надані збільшилися на 109,1 млрд. грн., а частка 
простроченої заборгованості у загальній сумі кредитів 
на 01.05.2014р. склала 9,9% [4]. випереджаючі 
темпи росту простроченої заборгованості збільшили 
величину проблемних кредитів і потребу збільшення 
резервів на покриття ймовірних втрат. Цей факт і став 
першопричиною збитковості активів і капіталу банків 
України за 2009-2011рр.

У ситуації, що склалася, є гостра потреба у 
підвищенні регулятивного впливу НбУ на процес 
формування і використання кредитно-інвестиційного 

потенціалу, підвищення його ролі у фінансуванні 
програм інвестиційно-інноваційного розвитку країни. 
Необхідними кроками вважаємо наступні.

1. Доцільно централізовано розробити економічно 
обґрунтовану концепцію цінової політики щодо 
залучення і використання кредитних ресурсів, 
спрямовану на зниження відсоткової ставки за 
кредитами. встановити параметри оптимального 
співвідношення середньої процентної ставки за 
кредитами наданими і депозитами в національній та 
іноземній валюті. Це зменшить діапазон коливань 
відсоткових ставок, а в цілях підвищення попиту на 
кредитні ресурси призведе до поступового їх зниження.

2. в умовах кризового стану економіки, військової 
агресії з боку Росії варто призупинити видачу бланкових 
кредитів юридичним особам та кредитів без застави 
фізичним особам, підвищити регулятивний вплив 
НбУ на процес формування і використання кредитних 
ресурсів банками.

3. Для банків другого рівня доцільно централізовано 
розробити методичні рекомендації (консультативного 
характеру) щодо оформлення кредитних договорів 
на видачу короткострокових кредитів суб’єктам 
господарювання на поточні потреби і фізичним особам – 
на споживання, а також вказати на особливості надання 
інвестиційних кредитів суб’єктам господарювання та 
іпотечних кредитів фізичним особам. Це буде сприяти 
якісному оформленню кредитних справ та підвищеному 
контролю цілеспрямованого використання кредитних 
ресурсів банку.

4. Для відновлення довіри до банківської системи 
вкладників і позичальників (особливо фізичних 
осіб), вважаємо за необхідне на законодавчому 
рівні заборонити рекламне свавілля з прихованим 
підтекстом необумовленої комісії про надання кредитів 
за ставкою “0 процентів”, “без застави”, “без довідки 
про доходи” тощо. водночас на законодавчому рівні 
вирішити питання повернення валютних депозитів 
фізичним особам у валюті або у гривнях з індексацією 
гарантованого мінімуму на індекс росту курсу валюти. 
Це сприятиме росту валютних вкладів і захисту 
вкладників від втрати заощаджень.
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У світі, напевно, небагато явищ, які б сприймалися 
так гостро, як зростання споживчих цін. Кожна людина 
має власну думку відносно змін цін, яка заснована на 
особистих спостереженнях, і відчуває підвищення або 
зниження цін як явище, котре стосується її особисто, 
при цьому суб’єктивність підсилює це відчуття. 
власна думка, дякуючи властивостям так званого 
"психологічного фільтра", виділяє найбільш крайні 
випадки. Ступінь сумнівів у значній мірі залежить від 
матеріальних статків громадян, адже кожен сприймає 
зміни цін через призму власної моделі споживання 
товарів та послуг. Саме індекс споживчих цін і є тим 
показником, який дає можливість об’єктивно оцінити 
зміни цін (тарифів) на споживчому ринку.

Індекс споживчих цін (ІСЦ) займає центральне 
місце в системі показників статистики цін і 
розраховується в Україні, починаючи з серпня 1991р., в 
рамках програми опрацювання ряду макроекономічних 
показників, заснованих на міжнародних стандартах. 
ІСЦ став важливим економічним показником з часу 
його запровадження. значення ІСЦ важко переоцінити, 
оскільки він прямо чи непрямо впливає на рівень життя 
населення країни.

Індекс споживчих цін (ІСЦ) - це показник, який 
характеризує зміни у часі загального рівня цін на товари 
та послуги, які купує населення для невиробничого 
(власного) споживання. він є показником зміни вартості 
фіксованого набору споживчих товарів та послуг 
постійної якості з постійними характеристиками у 
поточному періоді порівняно з базисним [1].

ІСЦ звичайно використовують у якості показника 
загального рівня інфляції в економіці, тому його часто 
називають "індексом інфляції", хоча він вимірює тільки 
зміни цін (тарифів) на споживчі товари та послуги.

за своєю сутністю ІСЦ є показником зміни 
сукупної ціни певного набору товарів (послуг), які 
купує (отримує) населення. оскільки ціни постійно 
змінюються під впливом цілого ряду факторів, то 
сукупна ціна цього набору також постійно змінюється 
у відповідності зі змінами цін його складових. Тобто 
ІСЦ є показником зміни сукупної ціни одного й того 
ж самого набору товарів та послуг у різні періоди. 
Сукупна ціна набору товарів та послуг у базисному 
періоді приймається за 100; зміни в наступні періоди 
виражаються у відсотках до вартості базисного періоду.

Дамо оцінку індексу оживчих цін в Україні за 1999-
2013 рр. (рис. 1). 

Так, у 1999 р. індекс цін складав 119,2%, у 2000 
році зріс на 6,6% і становив 125,8%. У 2001 році 
спостерігалося значне зниження індексу цін до 106,1%, 

тобто на 19,7%. У 2002 році в Україні спостерігалася 
дефляція, що складала 99,4%, тобто порівняно із 2001 
роком індекс цін знизився на 6,7%. Протягом 2003-2004 
рр. індекс цін мав тенденцію до зростання відповідно 
на 8,8% і на 4,1%. У 2005 році індекс цін знову знизився 
до 110,3, що на 2,0% нижче рівня 2004 року. У 2006 році 
– індекс зріс на 1,3%, а у 2007 році – на 5,0%. У 2008 
році порівняно із 2007 роком індекс цін зріс на 5,7% і 
склав 122,3%. Протягом 2008-2013 рр. спостерігалася 
тенденція до зниження індексу цін в економіці країни. 
У 2009 р. – на 10,0% порівняно із 2008 роком, у 2010 
році – на 3,2%, у 2011 році – на 4,5%. У 2012 році 
рівень дефляції склав 99,8%, що менше індексу цін 
2011 року на 4,8%. У 2013 році індекс цін склав 100,5%, 
що на 0,7% вище рівня 2012 року. загалом впродовж 
1999-2013 рр. індекс цін знизився на 18,7% (рис. 1). 
Таким чином, динаміка індексу цін є позитивною, 
сприяє стимулювання розвитку економіки, проте, 
враховуючи вплив зовнішніх чинників економічного та 
геополітичного характеру реальних позитивних змін в 
економіці не сталося.

Рис. 1. Динаміка індексу інфляції в Україні за 1999-
2013 рр. [2]

Якщо порівнювати індекс цін в Україні та у 
розвинених країнах світу, то він є значно вищим. Так, в 
СШа протягом 1999-2013 рр. індекс цін коливався від 
2,68% до 1,5%. У Канаді – 2,63% у 1999 році до 1,24% у 
2013 р. У великобританії індекс цін у 1999 році складав 
1,2%, а у 2013 році – 2%. У євросоюзі, відповідно, - 
1,67% та 0,99%. Фактично, рівень цін досліджуваних 
країн протягом 1999-2013 рр. не виходив за межі 5% 
[1]. в той час, як в Україні у 1999 році індекс цін 
складав 19,2%, а у 2013 р. – 0,5%. зниження індексу 
цін за досліджуваний період склало 18,7%, що є 
позитивним, проте у розвинених країнах значення 
індексу цін є стабільним і не виходить за межі 5%, що 
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не можна сказати про вітчизняний індекс споживчих 
цін, коливання якого сягають від (-0,6%) до 25,8% за 
досліджуваний період.
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Не маючи повної інформації досить часто необхідно 
приймати швидкі рішення. Наявність такої інформації 
дозволяє підвищити ефективність функціонування та 
зменшити ризики, крім того дає можливість оцінити 
та спрогнозувати наслідки прийнятих управлінських 
рішень. Фінансова звітність є одним з найважливіших 
джерел інформації для різних суб’єктів господарювання. 
вона завжди була схильна до викривлень, цей ризик 
існував завжди, але з розвитком ринкових відносин 
набув особливої актуальності.

головні цілі, а саме зниження аудиторського 
та інформаційного ризику, ось, що переслідує 
практикуючий аудитор. Це зрозуміло, оскільки тільки 
так вони зможуть виконати свої професійні обов’язки 
та вберегти себе від неякісних висновків, санкцій 
від замовника та втрати репутації. але на практиці 
повної гармонії досягти неможливо, а деякі цілі здатні 
викликати розходження в інтересах аудиторів та 
клієнтів. Некоректності в обліку і фінансовій звітності 
присутні майже завжди. МСа 240 «відповідальність 
аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті 
фінансової звітності» [3, c. 159-208] визначає, що 
аудитор несе відповідальність за отримання достатньої 
впевненості у тому, що фінансова звітність не містить 
суттєвого викривлення внаслідок помилки або 
шахрайства. 

Прийняття рішень в умовах ризику характеризується 
безліччю альтернатив та передбачуваних в майбутньому 
станів з об'єктивними та суб'єктивними ймовірностями 
настання, зумовленими багатокритеріальністю вибору. 
Ухвалення рішення здійснюється із застосуванням 
матриці платежів і критеріїв максимального очікуваного 
платежу або мінімального очікуваного ризику [1, c. 13].

зазначимо, що в світовій практиці аудиту [2], в тому 
числі і аудиту ефективності формування фінансових 
резервів визначають:

• ризик аудиту є головним якісним показником 
виконання аудиту ефективності формування 
фінансових резервів;

• аудиторські тести з визначення властивого 

ризику, ризику контролю та ризику невиявлення 
повинні плануватися таким чином, щоб загальний 
аудиторський ризик не був більшим 5 %;

• аудиторська перевірка передбачає надання 
загального рівня достовірності та гарантії аудиту 
на 95 %, тобто є припущення, що існує 5 % ризику 
невиявлення всіх помилок під час виконання аудиту 
ефективності формування фінансових резервів.

аудитор несе відповідальність під час проведення 
аудиту ефективності формування фінансових резервів 
за свою думку про фінансову звітність. При збиранні 
інформації та доказів аудитор має бути ретельним, а 
при оцінці даних – об’єктивним. 

Для того, щоб дотримуватись встановленого 
рівня аудиторського ризику при виконанні аудиту 
ефективності формування фінансових резервів 
необхідно проаналізувати, які фактори можуть 
впливати на його розмір, а саме досліджуються складові 
аудиторського ризику, виходячи з того, що: 

• фінансова звітність, в частині фінансових 
резервів, яка перевіряється може містити суттєві 
помилки; 

• аудитор під час проведення процедур в аудиті 
ефективності формування фінансових резервів не 
виявить ці суттєві помилки.

аудиторський ризик в аудиті ефективності 
формування фінансових резервів торговельних 
підприємств (рис. 1) є ризиком того, що фінансові 
резерви суттєво викривленні та аудитор не виявить 
цього і висловить невідповідну думку про сформовані 
фінансові резерви відображені у звітності торговельного 
підприємства та розраховується як добуток ризику 
помилки торговельного підприємства (властивий ризик 
та ризик контролю) та ризику помилки аудитора (ризик 
невиявлення).

Для аудитора важливо правильно оцінити властивий 
ризик, ризик контролю та ризик невиявлення в аудиті 
ефективності формування фінансових резервів, так як 
це важливий етап в перевірці. 

Таким чином, оцінка аудиторського ризику та всіх 
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його складових є однією з найважливіших проблем в 
аудиті ефективності формування фінансових резервів, 
оскільки від його розміру й адекватності оцінки 
залежить ефективність і доцільність аудиту в цілому. 

Рис. 1. аудиторський ризик в аудиті ефективності 
формування фінансових резервів
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Домінуючою тенденцією розвитку світової 
економіки та визначальним чинником сучасного 
розвитку міжнародних економічних відносин є 
глобалізація. Поглиблення регіональних інтеграційних 
процесів, глобалізація пропозиції та попиту на 
капітал, інтернаціоналізація банківського капіталу та 
лібералізація його транскордонного руху, формування 
нових носіїв транснаціонального капіталу є 
характерними наслідками економічної глобалізації. 
Процес економічної інтеграції Україні потрібний 
для забезпечення кращих умов торгівлі, збільшення 
розмірів ринку, використання ефекту масштабу 
виробництва, розширення торгівлі паралельно з 
поліпшенням інфраструктури, поширення передових 
технологій, стимулювання конкуренції.

Проблеми банківської системи України в умовах 
євроінтеграційних та глобалізаційних процесів є 
предметом наукових досліджень таких відомих учених 
як: о. гаврилюк, о. барановський, о. білорус, а. 
гальчинський, в. геєц, в. Сікора, С. Кульпінський, в. 
Міщенко та інші. 

 в структурі іноземних капіталовкладень 
головним інвестором в економіку України залишається 
європейський Союз. Так в 2013 році країнами єС 
було внесено інвестицій на суму 42 979,3 млн. дол., 
що становить 78,9 % загального обсягу акціонерного 
капіталу; країнами СНД – 4 269,0 млн. дол. (7,8 %), 
іншими країнами світу – 7 214,1 млн. дол. СШа (13,3 
%)[3].

банківська система України поки що не в змозі 
конкурувати з банківськими системами економічно 

розвинутих країн західної європи. з іншого боку, 
слабкий розвиток банківської системи в Україні йде 
на користь більшої присутності іноземних банків на 
вітчизняному ринку. активність іноземних банків у 
придбані вітчизняних банківських установ потребує від 
Національного банку України адекватних дій, оскільки 
відповідно до законодавства НбУ може обмежити 
приплив інвестицій до банків із певних країн[2]. 

Стійкість банківської системи є ключовою 
проблемою сучасного стану. Фінансова стійкість 
означає протистояти зовнішнім та внутрішнім загрозам, 
забезпечувати надійність збереження та повернення 
вкладів юридичних та фізичних осіб, своєчасно 
виконувати власні зобов’язання з метою реалізації 
цільових орієнтирів грошово-кредитної політики та 
забезпечення фінансової безпеки держави.

Позитивним наслідком євроінтеграційного 
процесу в Україні є істотне розширення можливостей 
національної економіки отримувати додаткові грошові 
ресурси, які можуть забезпечити економічне зростання. 
однак, постають деякі проблеми на шляху до 
євроінтеграції, серед яких слід відмітити: вузьке коло 
надійних і кредитоспроможних позичальників; значну 
частку проблемних кредитів і великі відрахування до 
резервів;  значні непогашені зовнішні зобов’язання; 
низьку прибутковість банків; несприятливі умови 
конкуренції іноземними банками.

відповідно до європейської інтеграції України 
можна виділити такі напрями розвитку банківської 
системи України: розробка та впровадження дієвої 
політики управління банківськими ризиками; розробка 
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єдиних підходів і стандартів до оцінки стійкості 
банківських систем; забезпечення незалежності НбУ; 
підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 
банків; забезпечення прозорості діяльності банківської 
системи[1].

отже, збільшення відкритості українських ринків 
банківських послуг має супроводжуватись адекватною 
політикою держави щодо зменшення ризиків 
глобалізації та підтримки вітчизняної банківської 
системи. Необхідно розробити і задіяти механізм 
підвищення конкурентоспроможності вітчизняної 
банківської системи. Також необхідно регулювати 
діяльність іноземних банків на  вітчизняному 
фінансовому ринку 
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зростаюча глобалізація економіки вказує на 
важливість дослідження вільного руху іноземних 
капіталовкладень. Це обумовлено тим, що інвестиції 
стосуються найглибших основ господарської 
діяльності, визначають процес економічного 
зростання в цілому. залучення іноземних інвестицій є 
пріоритетним напрямком розвитку економіки України. 
оскільки держава не в змозі забезпечити надходження 
обсягу коштів, необхідного для зростання валового 
внутрішнього продукту.

Різні аспекти залучення іноземних інвестицій в 
Україну розглядали в працях українських та зарубіжних 
вчених: Рубцова М.Ю., Ефремов в.а., Попельнюх 
Р.в.[3], Семененко Д. Ю., гордієнко г.л., загородній 
а.г., гринів.Т.Т. та інші.

Економіка нашої країни значно відстає від 
розвинених країн світу за сукупною продуктивністю 
всіх факторів виробництва та відповідно - рівнем 
добробуту населення[1]. більшість українських 
підприємств залишилися технологічно відсталими, 
енергоємними, зі слабкою диверсифікацією товарів і 
ринків.

Інвестиційні процеси характеризуються 
суперечливими тенденціями і проблемами, основним 
з яких є: диспропорція розподілу інвестиційних 
ресурсів, низька ефективність використання залучених 
інвестицій, неефективна реалізація цільових програм, 
незначний економічний та соціальний результат від 
капіталовкладень для економіки - в першу чергу через 
те, що інвестиції вкладаються до сфер зі швидким 
оборотом капіталу, а також незалученість значного 
обсягу потенційних інвестиційних ресурсів до 
виробничого процесу, нерозвиненість фондового ринку, 
незначна чисельність кредитних установ, непрозорість 
та ризикованість їх діяльності, обмежені можливості 

іпотечного кредитування, що позбавляє економіку 
можливостей акумуляції суттєвої частини потенційних 
інвестиційних ресурсів.

Несприятливий інвестиційний клімат та низька 
інвестиційна діяльність  обумовлено такими 
причинами[2]: несприятливі умови інвестування, 
зокрема недосконале законодавство щодо захисту 
прав власності, адміністрування податків, отримання 
у власність земельних ділянок, вимог до здійснення 
та контролю підприємницької діяльності; відсутність 
правових засад та дієвих механізмів державно-
приватного партнерства в інвестуванні; нерозвиненість 
інвестиційного ринку та інвестиційної інфраструктури.

На сьогодні стан інвестиційного клімату в Україні 
є незадовільним. Для стимулювання та розширення 
іноземних інвестицій необхідно здійснити ряд заходів 
до яких слід віднести: удосконалення законодавства 
до європейських норм; створення сучасної системи 
державних гарантій захисту іноземних інвестицій; 
запровадження нових технологій; активізацію 
інвестиційної активності; забезпечення політичної та 
економічної стабільності в країні. 
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однією із проблем, що перешкоджає розвитку 
малих підприємств в Україні є недостатність 
фінансування. Ця проблема є актуальною не тільки 
в нашій країні, а й у багатьох країнах світу, зокрема 
й в економічно розвинених. Для її розв'язання уряди 
забезпечують сприятливі законодавчі умови щодо 
створення відповідної фінансової інфраструктури. 
На жаль, в Україні рівень її розвитку є невисоким. Це 
стосується як організаційного, так і функціонального 
аспектів її роботи. Ці фактори зумовлюють актуальність 
дослідження   питання   впливу системи фінансування 
на розвиток малого бізнесу в країні.

Система фінансових механізмів розвитку малого 
підприємництва в Україні складається з бюджетного, 
кредитного та механізму самофінансування (власних 
коштів підприємців).

Так, за даними Держстату України у 2012 році 
основним джерелом інвестування для всіх суб'єктів 
господарювання залишалися власні кошти, що 
складало 59,2 % від загального обсягу фінансування 
в середньому по Україні, кредити й інші зовнішні 
по¬зики – 16,1 %, кошти з держбюджету і місцевих 
бюджетів – 6,3 % і 3,2 % відповідно [11].

На сьогодні в Україні фінансова підтримка 
підприємництва на рівні держави здійснюється через 
програму «Мікрокредитування суб’єктів малого 
підприємництва», на виконання якої у Державному 
бюджеті України на 2013 рік було виділено 10,3 млн. 
грн.

в рамках цієї програми суб’єкти малого 
підприємництва мали змогу отримати кредит (середня 
вартість кредиту 250 тис. грн.) для відкриття власної 
справи або для виробництва, переробки і збуту 
виробленої продукції, придбання техніки, обладнання, 
новітніх технологій, будівництва і реконструкції 
виробничих приміщень. Мікрокредити надавались 
через Український фонд підтримки підприємництва 
шляхом проведення конкурсу бізнес-планів.

У 2013 році Українським фондом підтримки 
підприємництва видано 37 мікрокредитів на суму 9,0 
млн. грн., з них: 20 мікрокредитів – фізичним особам-
підприємцям на загальну суму 4,9 млн. грн., 17 – 
юридичним особам на загальну суму 4,1 млн. грн.

 Реалізація бізнес-планів суб'єктів малого 
підприємництва, що отримали фінансову державну 
підтримку у вигляді мікрокредитів, дозволить створити 
близько 170 нових робочих місць та зберегти робочі 
місця у кількості 125 одиниць, збільшити обсяги 
реалізації продукції (послуг).

основними інститутами, орієнтованими на надання 
фінансових послуг суб'єктам малого підприємництва 
в Україні, є комерційні банки, інститути державної 
фінансової підтримки малого підприємництва, 
інститути спільного інвестування, лізингові й 
факторингові компанії та мікрофінансові інститути 
(кредитні спілки, ломбарди та ін.) [4, с. 48].

відповідно до опитування банків, яке проводив 
Центр соціально - економічних досліджень - «CASE 
Україна» у травні-червні 2013 pоку, обсяг портфеля 
кредитів малому та середньому бізнесу в 2012 році у 
більшості банків був більш як на 30 % нижчий, ніж у 
передкризовому 2008-му році. банки підтверджують, 
що їх вимоги до фінансового стану та застави від малих 
і середніх підприємств-позичальників стали жорсткіші, 
вони частіше відмовляють таким клієнтам у наданні 
кредитів порівняно з докризовим періодом, при цьому 
частка кредитів на розвиток бізнесу зменшилася.

 У 2012 році 276 існуючих в Україні 
небанківських фінансових компаній надали фінансових 
кредитів за рахунок власних коштів на 919,4 млн. грн., 
послуг з фінансового лізингу – на 1,6 млн. грн

більш дешеве фінансування за ставками нижче 
ринкових український малий і середній бізнес може 
одержати від європейських структур за рахунок 
відкриття так званих міжнародних кредитних ліній.

однак, обсяг кредитних ресурсів міжнародних 
інститутів і фондів, як правило, обмежений через високі 
валютні й країнові ризики, і як слідство, більш жорсткі 
вимоги до ведення бізнесу потенційних позичальників, 
оцінки його кредитоспроможності й застави. Крім 
того, досить вузьке коло банків, які беруть участь у 
таких проектах, а також дуже обмежені види діяльності 
підприємств, які могли б розраховувати на одержання 
таких кредитів.

в цілому, розвиток системи кредитування малого 
бізнесу з боку комер-ційних банків в нашій країні 
стикається з багатьма проблемами, серед яких: 
великі відсоткові ставки по кредитах, недостатність 
стартового капіталу у підприємців, відсутність 
необхідного заставного забезпечення у малих 
підпри¬ємств, короткі строки погашення кредиту, 
непрозора і недостовірна звітність й низька фінансова 
грамотність керівників малих підприємств, відсутність 
якісних бізнес-планів, низька частка у підприємців 
власного капіталу у бізнесі (у окремих випадках 
5-15%), відсутність кредитної історії для підприємців-
початківців (старт-апів), невідповідність фінансової 
звітності підприємців, які працювали за спрощеною 
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системою оподаткування, вимогам банків (у цьому 
випадку мож¬ливо надання кредиту як фізичній 
особі, під заставу), неплатоспроможність деяких 
підприємців, законодавча неврегульованість на ринку 
мікрофінансування.

 враховуючи структуру сектору малого 
підприємництва в Україні, переважну більшість якого 
становлять фізичні особи-підприємці, важливим 
механізмом фінансової підтримки підприємців 
(особливо для початківців) є мікрофінансування.

На жаль, інституціональне забезпечення 
функціонування механізмів мікрофінансування в 
Україні є недосконалим, ринок мікрокредитування 
в Україні розвивається дуже повільно. Так, у 2012 
році всіма небанківськими кредитно-фінансовими 
установами в цілому (включаючи міжнародні 
організації), було видано кредитів на суму 15 091,4 
млн. грн., що в середньому становить близько 1 000 
доларів СШа на одного господарюючого суб’єкта 
підприємницької діяльності, і це не можна вважати 
достатнім для розвитку підприємництва [16].

Рівень фінансової підтримки малого 
підприємництва, передбачений в регіональних 
програмах, також дуже низький. Структура 
фінансування заходів регіональних програм розвитку 
малого підприємництва свідчить про нерівномірність 
використання бюджетних коштів по регіонах. 

Стан розвитку малого бізнесу в Україні говорить 
про те, що подальший розвиток ситуації без активного 
та позитивного втручання держави може привести до 
згортання (в основному – через подальшу тінізацію) 
даного сектора економіки з відповідним загостренням 
економічних проблем та посиленням соціальної 
напруги. Тому виникає необхідність дієвої державної 
політики підтримки малого бізнесу. завдання полягає 
у тому, щоб суттєво розширити його роль і місце в 
економічному процесі. Мається на увазі забезпечення 
протягом найближчих років у структурах зазначеного 
сектора зайнятості на рівні 25-30% дієздатного 
населення та виробництва до 25% ввП [3, с. 13]. 

вирішення цього завдання має зосереджуватися на 
таких основних напрямах: 

- створення відповідної нормативно-правової 
бази; 

- вирішення питань щодо організаційного 
забезпечення малого підприємництва, насамперед: 
розробити та прийняти цільові і регіональні програми 
розвитку та підтримки малого підприємництва 
з відповідним фінансовим та організаційним 
забезпеченням; впровадити єдину вертикальну 
систему органів виконавчої влади з питань малого 
підприємництва від Кабінету Міністрів України 
до обласних, районних державних адміністрацій; 
формування та розвиток системи фінансової підтримки 
малого підприємництва, для чого в першу чергу 
необхідно: внести зміни та доповнення до закону 
України «Про систему оподаткування» та інші закони, 
в яких передбачити скорочення кількості зборів та 

відрахувань, перехід на єдиний сукупний податок, 
введення системи патентів для громадян-підприємців 
(фізичних осіб), звільнення від оподаткування 
частини прибутку (доходу), що спрямовується на 
рефінансування суб'єктів малого підприємництва; 
передбачити використання державних кредитних ліній 
для підтримки малого підприємництва із зазначенням 
середнього розміру позики, процентної ставки та 
секторів кредитування при умові створення нових 
робочих місць; 

- розробити механізм цільового використання 
коштів Фонду сприяння зайнятості населення на 
розвиток малого підприємництва;

- впровадити порядок кредитування малого 
підприємництва комерційними банками під гарантії 
бюджетних коштів;

- забезпечити надання малим підприємствам, що 
підпадають під державні цільові програми підтримки 
малого підприємництва, державних гарантій, у тому 
числі у вигляді високо ліквідних державних боргових 
зобов'язань;

- ввести пільгове оподаткування прибутку 
комерційних банків, одержаного за рахунок 
кредитування малих підприємств;

- розробити методику прогнозування 
розвитку малого підприємництва; створити 
мережу інформаційно-аналітичних центрів малого 
підприємництва [6, с. 98]. 

Тому, вплив фінансової системи на розвиток малих 
підприємств в Україні, особливо в умовах економічної 
кризи, потребує подальшого дослідження, яке полягає 
в ґрунтовному з'ясуванні проблем фінансового 
забезпечення малих підприємств за рахунок 
використання коштів державного бюджету.
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Кооперація – система кооперативних організацій, 
створених з метою задоволення економічних, 
соціальних та інших потреб своїх членів.

в усьому світі спостерігається загальна 
тенденція щодо перетворення підприємств споживчої 
кооперації на універсальні товариства, в зв’язку з 
розвитком більш конкурентоспроможних великих 
торговельних мереж. Ця тенденція є характерною 
також й для України. в цьому аспекті, слід визначити 
не конкурентоспроможність підприємств споживчої 
кооперації в нових умовах розвитку глобальної 
економіки. Поряд з цим, жваво розвивається фінансова 
кооперація у вигляді кредитних спілок.

Розвиток національної споживчої кооперації 
знаходиться під впливом тенденцій, які спостерігаються 
у міжнародному кооперативному русі.

Позитивний вплив на ріст роздрібного 
товарообороту підприємств торгівлі в Україні мають: 
збільшення кількості універсальних магазинів 
(універсамів, супермаркетів), добре оснащених 
сучасним холодильним і технологічним устаткуванням; 
упровадження нових форм торгівлі; рекламні та 
заохочувальні заходи тощо. вони сприяють також 
зниженню витратомісткості товарообороту, збільшують 
фінансові можливості подальшого розвитку галузі [1].

На наш погляд, основні економічні проблеми 
споживчої кооперації України у ХХІ ст. – це:

• неефективність законодавчої бази, 
державної регуляторної політики, недостатня 
якість інформаційного простору країни, відсутність 
масштабних інформаційних систем управління 
підприємствами;

• неефективне використання наявних ресурсів і 
ліквідного майна;

• низький рівень інноваційної діяльності в 

умовах слабкої адаптованості політико-економічної 
системи держави до умов сучасного ринку;

• відсутність ефективної динамічної системи 
управління;

• недостатній рівень інвестицій у підвищення 
ефективності виробництва та якості послуг;

• дефіцит знань про світовий досвід і 
можливості використання прозорих і демократичних 
методів управління, ефективних прийомів соціального 
і господарського менеджменту, практики маркетингу, 
бізнес-планування, сучасних методів і форм управління 
та організації господарської діяльності, низький рівень 
консалтингу та бізнес-освіти у вищій школі [2].

в Указі Президента України «Про заходи щодо 
розвитку кооперативного руху й посиленню його ролі в 
реформуванні економіки України на ринкових засадах» 
кооперація визнана важливим фактором реалізації 
структурних змін в економіці України й формування 
її багатоскладовості на базі реформування майнових 
відносин [3].
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вдосконалення ринкових відносин в Україні, 
перехід на інноваційний шлях розвитку вимагає 
адекватної побудови податкової системи в цілях 
забезпечення потреб бюджетів усіх рівнів. Сучасний 
стан податкової системи характеризується: зростанням 
числа об'єктів і суб'єктів оподаткування; високою 

динамікою змін податкового законодавства; недостатній 
законослухняністю багатьох підприємств (сплачувати 
податки ще не стало громадянським обов'язком 
платника податків); поступовим накопиченням 
практичного досвіду податкового контролю.

Сучасна система податкового контролю не 
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забезпечує необхідного підвищення ефективності 
діяльності податкових органів. зберігається тенденція 
у вигляді ухилення платників податків від виконання 
обов'язку щодо їх сплати, для чого використовуються 
вади податкового законодавства та недоліки в 
організації роботи податкових органів.

У цих умовах перед податковими органами постає 
проблема підвищення ефективності податкового 
контролю, оскільки від його ефективності в цілому 
і організації контрольної роботи податкових органів 
зокрема, значною мірою залежить стан бюджету країни, 
що безпосередньо впливає на добробут населення 
через відповідні статті витрат бюджету.

Існуючі наукові розробки та практика контролю 
дозволяють стверджувати про відсутність єдиної, 
сучасної і досить об'єктивної оцінки ефективності 
податкового контролю як на регіональному, так і на 
державному рівнях.

Метою даного дослідження є з’ясування та 
висвітлення ролі податкового контролю в системі 
державного фінансового контролю та обґрунтування 
необхідності підвищення його ефективності.

Питанням податкового контролю, зокрема 
дослідженням його значення в системі державного 
фінансового контролю присвячені праці вчених: Ю.о. 
волкова, л.б. ліщинської, в.а. онищенко, Ю.а. 
Саприкіної [1,4,5] та ін.

Необхідність та стабілізація фінансової системи, 
забезпечення стійкого надходження податків, зборів, 
обов’язкових платежів до бюджетів, дотримання 
податкової дисципліни як умови якісного виконання 
фізичними і юридичними особами зобов’язань перед 
державою обумовили створення особливого напрямку 
державного фінансового контролю – податкового 
контролю.

Податковий контроль можна розглядати з двох 
сторін: як функцію державного управління економікою 
і як особливу діяльність щодо виконання податкового 
законодавства України. обидві сторони податкового 
контролю знаходяться в нерозривній єдності, 
безупинному розвитку та удосконаленні [2, с. 88].

Наявність прогалин у податковому контролі не 
дає змоги стабілізувати потреби держави в грошових 
і матеріальних ресурсах, тому з’явилась необхідність 
дослідження недоліків в роботі податкових органів 
з метою визначення подальших напрямів щодо його 
удосконалення [1, с. 25]. 

останнім часом в Україні, і в усіх розвинених 
країнах серйозною проблемою стало постійне 
ускладнення податкових процедур і правил. одним 
із напрямів перебудови податкового процесу є 
підвищення ефективності податкового контролю. 

завдання щодо вирішення цієї проблеми було 
поставлено перед Департаментом розвитку та 
модернізації державної податкової служби України, 
діяльність якого спрямована на впровадження у життя 
Програми модернізації ДФС України. зокрема, у ній 
зазначено: “Для підвищення ефективності перевірок 

аудит має увібрати в себе процедури, засновані на 
математично достовірних оцінках ризиків виникнення 
ухилень від оподаткування…” [4, с. 206]. При цьому 
має відбутися зміна пріоритету фіскальної функції 
податкового органу на функцію супроводження шляхом 
здійснення постійного моніторингу платника податків.

вважаючи, що ефективність контролю 
визначається ставленням його результатів до витрат на 
його проведення, слід зазначити, що для підвищення 
ефективності необхідне зниження витрат. однак, 
як показує досвід, зниження витрат не завжди 
приводить до зростання ефективності, тому необхідне 
регулювання витрат у певних межах, при яких буде 
зберігатися оперативність і якість контролю. Стосовно 
податкового контролю слід розрізняти поняття 
ефективність і економічна ефективність. Ефективність 
податкового контролю є більш широким поняттям 
порівняно з економічною ефективністю, оскільки 
включає соціальні результати.

Підвищення ефективності контролю полягає не 
лише в його своєчасності, але й повноті операцій і 
процесів, розробці внутрішніх стандартів контролю 
[1].

Таким чином, застосування заходів щодо 
підвищення ефективності контролю в практичній 
діяльності безсумнівно забезпечить його перетворення 
із формальної констатації фактів і результатів 
діяльності в дієвий засіб ефективного управління ним, 
тобто сприятиме якісному вирішенню практичних 
завдань щодо динамічного розвитку підприємств та 
його економічного зростання.
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будь-яке підприємство прагне прибуткової 
діяльності, що неможливе без детального розгляду 
усіх факторів, які впливають на функціонування 
підприємства. Саме тому, дослідники та аналітики 
використовують фінансовий аналіз для виведення 
основних причин гальмування розвитку підприємства. 

болюх М.а. дає таке трактування поняттю 
«фінансовий аналіз»: «фінансовий аналіз – це засіб 
оцінювання і прогнозування фінансового стану 
підприємства на основі його фінансової звітності» [2]. 

в процесі фінансового аналізу надають оцінку 
фінансового стану підприємства. Під фінансовим станом 
підприємства будемо розуміти комплексне поняття, що 
характеризує ефективність діяльності підприємства за 
допомогою певних показників, які відображають його 
конкурентоспроможність, спроможність погашення 
власних зобов’язань, здатність до саморозвитку. 

аналіз фінансового стану передбачає досягнення 
двох основних цілей [3]: 

 оцінка минулої фінансово-господарської 
діяльності підприємства; 

 підготовка інформації, яка необхідна для 
прогнозування. 

основні завдання аналізу фінансового стану 
полягають у наступному: оцінка якості аналізу 
фінансового стану підприємства; дослідження 
причин підвищення ефективності функціонування 
підприємства або його погіршення за певний період; 
розробка рекомендацій щодо підвищення фінансової 
стійкості та платоспроможності підприємства.

базецькою г.І. [1] була запропонована наступна 
схема етапів фінансового аналізу, яка була нами 
інтерпретована та представлена у вигляді таблиці 1.

Таблиця 1
основні етапи аналізу та їх зміст [1]

в процесі фінансового аналізу застосовують 
наступні основні прийоми [4]:

1) горизонтальний (часовий) аналіз, що полягає 
у порівнянні кожної позиції звітності з попереднім 
періодом;

2) вертикальний (структурний) аналіз, метою 
якого є визначення структури фінансових показників з 

оцінкою впливу різних факторів на кінцевий результат;
3) коефіцієнтний аналіз (аналіз відносних 

показників) ґрунтується на розрахунку відношень між 
окремими позиціями звіту або позиціями різних форм 
звітності, визначення взаємозв’язків показників;

4) трендовий аналіз базується на порівнянні 
кожної позиції звітності з попередніми періодами та 
визначення тренду;

5) факторний аналіз передбачає визначення 
впливу окремих факторів на результативний показник;

6) порівняльний аналіз здійснюється шляхом 
внутрішньогосподарського аналізу зведених 
показників звітності за окремими показниками самого 
підприємства та його дочірніх підприємств, а також 
міжгосподарський аналіз показників підприємства 
порівняно з показниками конкурентів або із 
середньогалузевими та середніми показниками.

Кожний із цих прийомів вимагає визначення 
відповідних показників та коефіцієнтів, на основі 
яких потім проводиться детальний аналіз діяльності 
підприємства та виявляються основні причини, 
які погіршують теперішній стан підприємства. за 
результатами фінансового аналізу розробляються 
основні шляхи подолання спаду підприємства 
відповідно до умов навколишнього економічного та 
політичного середовища.

отже, аналіз фінансового стану підприємства 
дає можливість відобразити стан підприємства та 
результати його функціонування як внутрішньому, так і 
на зовнішньому ринках. здійснення фінансового аналізу 
дозволить вивести основні причини гальмування 
просування товарів (робіт, послуг) підприємства на 
ринку, на основі чого аналітики та економісти зможуть 
розробити стратегію подолання негативних чинників. 
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У сучасній економіці цінні папери та ринок 
цінних паперів є найважливішими складовими, які 
забезпечують ефективне функціонування всього 
ринкового механізму. Як сегмент фінансового ринку, 
ринок цінних паперів виконує функції акумуляції та 
переміщення капіталу від інвесторів до виробництва, 
забезпечує ефективне використання інвестиційних 
ресурсів. в умовах високих ставок на кредитному 
ринку ринок цінних паперів є дієвим механізмом, 
що спрямовує інвестиційний капітал у виробничу 
та соціальну сфери. Формування і розвиток ринку 
цінних паперів — це об’єктивний процес, покликаний 
сприяти розширенню ринкових відносин, виробництва, 
інтеграції України в систему світових ринків                    
капіталу [4].

Сутність ринку цінних паперів та особливості 
його розвитку в Україні неодноразово досліджувалися  
вітчизняними науковцями. зокрема, теоретичні і 
практичні питання розвитку  ринку цінних паперів 
досліджують С. липилина, в. Чернишук,  І. Кривов'язюк,   
Ю. лисенков,   о. Мендрул,  М. Самбірський , о. 
Мозговий,  в. оскольський, в. Савченко. Проте ринок 
цінних паперів України постійно змінюється, що 
породжує певні проблеми,  відкриває перед ним нові 
перспективи. Саме тому дослідження обігу цінних 
паперів в нашій країні є постійно актуальним, а 
особливо – на сучасному, інтеграційно спрямованому в 
світовий простір етапі розвитку економіки України [3].

від самого початку створення ринку цінних паперів 
в Україні гостро стоїть питання його ефективного 
функціонування. аналізуючи його динаміку у 2008-
2010 рр., можемо спостерігати  позитивні тенденції 
розвитку. Так, наприклад, обсяг торгів на ринку цінних 
паперів України досяг у 2010 р. рекордного значення 
у 1 537, 79 млрд. грн., що перевищив обсяг ввП на 
443, 18 млрд. грн. Цей показник на 44, 1% вищий , 
ніж у 2009 р.  висока активність на фондовому ринку 
сприяла збільшенню у 2, 5 рази обсягів організованого 
ринку, частка якого склала 10, 74% всіх операцій з 
цінними паперами в країні [1]. Розвиток ринку в 2008 
- 2010 роках стимулювався, з одного боку, відносно 
стабільним розвитком економіки країни, зростанням 
обсягів ввП, промислового виробництва, з другого 
- сприятливими зовнішніми факторами: зростанням 
попиту на світових ринках на продукцію основних 
українських експортерів, зростанням цін на продукцію 
металургії, а також усіх основних фондових індексів. 
Перелічені фактори в поєднанні з дешевизною 
фінансових активів призвели до чергового припливу 
спекулятивних іноземних капіталів [1].

в останні роки продовжилась тенденція 
збільшення обсягу торгів на ринку цінних паперів. 
Так, цей показник у 2012 році становив 2 530,87 млрд 
грн, що більше обсягу виконаних договорів у 2011 році 
на 359,77 млрд грн. У той же час, темпи зростання 
фондового ринку були випереджаючими порівняно з 
ввП: обсяг торгів на ринку цінних паперів перевищив 
показник ввП країни майже у два рази. Це свідчить 
про розвиток економіки держави в цілому та розвиток 
фондового ринку зокрема, а також швидкі темпи цього 
поступу.

Існують значні проблеми для досягнення 
остаточної інтеграції ринку ЦП України у міжнародний 
ринок ЦП. зокрема, його нерезидентський характер. 
за неофіційними даними, майже 90% акцій, що 
циркулюють на фондовому ринку України, належать 
іноземцям. Пояснити такий стан справ можна 
зокрема тим, що в українських інвестиційних фондів 
недостатньо грошей, щоб вкладати їх у цінні папери. 
Недержавні пенсійні фонди теж поки що слабкі. До 
того ж більшість українських компаній (не кажучи про 
пересічних громадян) не розуміють, як працює цей 
ринок, вважають його непривабливим або ж просто не 
довіряють йому свої кошти [4, c. 98].

 Для вирішення зазначених проблем вітчизняного 
фондового ринку Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку України повинна здійснювати 
робота в наступних напрямках: 

 - захист державних інтересів на ринку шляхом 
обмеження доступу нерезидентів;

- централізація та організація фондового ринку;
- підвищення рівня компетентності фахівців на 

ринку цінних паперів;
- підвищення рівня компетентності населення з 

питань фондового ринку.
завдяки цим нововведенням створюються умови 

для вдосконалення шляхів взаємодії України зі світовим 
фондовим ринком та удосконалення інфраструктури 
вітчизняного ринку цінних паперів поряд з механізмом 
державного регулювання [5]. 
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зростання національної економіки на ринкових 
засадах залежить від ефективної діяльності як 
банківських, так і небанківських фінансових установ. 
банківський сектор з його тривалою історією 
функціонування продовжує відігравати головну роль у 
забезпеченні економіки фінансовими ресурсами.

водночас роль небанківських фінансових установ, 
що з’явилися в період переходу національної економіки 
на ринкові засади функціонування, залишається досить 
обмеженою. без сумніву, основна роль  в реалізації 
фінансового посередництва належить банкам.  Проте  
останнім часом спостерігається суттєва активізація  
діяльності небанківських фінансових установ  на 
ринку,  нарощування ними  обсягів  активних операцій 
та капіталу [8, с. 117].

Сьогодні небанківські фінансові установи в Україні 
переживають початковий період свого становлення, 
їх розвиток залишається мало динамічним, інколи 
навіть хаотичним, саме тому актуальним є подальше 
дослідження їх правої природи, діяльності, функцій, 
які вони виконують в економіці держави, тощо. 

основне  призначення  НФУ полягає у 
фінансуванні економічної діяльності та забезпеченні 
ефективного перерозподілу капіталу у суспільстві. 
завдяки цьому створюються сприятливі умови  для  
ефективного функціонування реального сектору  
економіки та прискорення кругообігу  капіталу в 
процесі  господарської діяльності. Поряд  з цим  
діяльність НФУ сприяє активізації підприємництва, 
стимулює платоспроможний попит з боку населення, 
збільшує грошову  масу в країні, забезпечує 
зростання ефективності функціонування економіки 
та її розширене відтворення. Небанківські фінансові 
установи, акумулюючи кошти індивідуальних 
інвесторів і вкладаючи їх у різні економічні проекти, 
забезпечують рівновагу на ринку капіталів через 
погодження пропозиції і попиту на фінансові ресурси, 
перерозподіляють і знижують фінансові ризики, 
забезпечують підвищення ліквідності фінансових 
вкладень різних інвесторів внаслідок професійного 
управління залученими коштами [2, с. 38]. Таким 
чином, крім досягнення власних комерційних цілей, 

небанківські фінансові установи сприяють вирішенню 
загальноекономічних завдань, фінансуванню реального 
сектору економіки та економічному зростанню в 
Україні. 

Кредитні спілки, інвестиційні і недержавні пенсійні 
фонди, страхові і лізингові компанії, довірчі товариства, 
ломбарди зайняли своє місце у відносинах мобілізації 
і розподілу капіталів, становлячи в окремих випадках 
конкуренцію банківським установам. Спроможність 
небанківських інститутів акумулювати значні об¬сяги 
коштів на тривалі строки робить їх привабливими для 
співпраці з державними установами. Тому держава в 
багатьох країнах викорис¬товує небанківські інститути 
для фінансування за їх допомогою про¬відних 
галузей економіки, фінансування програм розвитку 
недостат¬ньо розвинутих регіонів тощо [7, c. 219].

варто зазначити, що система впливу на ринок 
небанківських фінансових установ з боку держави 
в Україні досі остаточно не сформована. Це значною 
мірою зумовлено не лише внутрішніми чинниками 
розвитку цього ринку як такого, але й є прямим 
наслідком макроекономічних процесів у економіці 
нашої держави. 

Таким чином, враховуючи інвестиційні можливості 
небанківських фінансових установ у забезпеченні як 
реального, так і банківського секторів у фінансових 
ресурсах, вважаємо, що вони потенційно повинні 
впливати на економічне зростання в країні.

Подолання проблем в діяльності небанківських 
фінансових установ та прискорення їх розвитку буде 
сприяти більш повному задоволенню потреб суб’єктів 
економічної діяльності у додаткових фінансових 
ресурсах, активізації інституційного інвестування, 
забезпеченню ефективної трансформації капіталу 
та реалізації широкого переліку якісних фінансових 
послуг.
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Рішення щодо здійснення кредитної операції має 
ґрунтуватись на результатах аналізу співвідношення 
очікуваного доходу й ризику, адже якщо до уваги 
береться лише один показник, ефективність 
управління кредитним портфелем буде низькою. 
з цих позицій видається найбільш обґрунтованим 
оцінювати ефективність кредитних операцій банку за 
співвідношенням очікуваних доходів та кредитного 
ризику.

Ефективність управління кредитним портфелем 
обчислюється за співвідношенням таких параметрів 
кредитного портфеля як рівень його дохідності та 
величина кредитного ризику за формулою [2, с. 329].

де ЕУКП – коефіцієнт ефективності управління 
кредитним портфелем;

ДКП – дохідність кредитного портфеля;
rо – безризикова ставка (облікова ставка НбУ);
РКП – ризик кредитного портфеля.
Перед практичною апробацією коефіцієнта 

ефективності управління кредитним портфелем банку, 
нами розраховано дохідність кредитного портфеля 
(ДКП) та ризик кредитного портфеля (РКП).

ПД – процентні доходи;
КН – кредити надані.
виходячи з даних табл. 1 бачимо, що впродовж 

2009-2013 рр. спостерігається зростання показника 
доходності кредитного портфелю за винятком 2011року 
коли він знизився до 14,55 %. Хоча в сумі величина 

наданих кредитів та процентних доходів знижуються 
до 2013, і лише в 2013 спостерігається їх збільшення. в 
середньому, доходність кредитного портфеля складала 
16,5% в рік. 

Таблиця 1
Доходність кредитного портфелю ПаТ “оТП баНК” 

за 2009-2013 рр. [1]

Ризик кредитного портфеля (РКП), який 
розраховується за формулою [1]:

РК – резерв за кредитними операціями банку
КП – сума кредитного портфеля

У табл. 2 подано розрахунок ризику кредитного 
портфеля ПаТ “оТП баНК” за 2009-2013 рр.

Таблиця 2
Ризик кредитного портфеля ПаТ “оТП баНК” за 

2009-2013 рр. [1]

впродовж 2009-2011 рр. спостерігається зниження 
ризиковості наданих клієнтам кредитів з 17,72% до 
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15,71%. У 2012 році спостерігається різке підвищення 
ризику кредитного портфеля до 21,48%. в середньому 
за досліджуваний період ризик кредитного портфелю 
складав 18%. У табл. 3 подано розрахунок ефективності 
кредитного портфеля за формулою 1.

Таблиця 3
Ефективність управління кредитним портфелем 

ПаТ “оТП баНК” за 2009-2013 рр. [1]

Рис. 1. Ефективність управління кредитним 
портфелем ПаТ “оТП баНК” за 2009-2013 рр.

Ефективність управління кредитним портфелем 
ПаТ “оТП баНК” у 2010 році зросла на 0,2%. впродовж 
2011-2012 рр. знизилась до рівня 0,43-0,45. У 2013 році 
повернулась до рівня 2010 року. загалом можна зробити 
висновок, що банк дотримується стратегії управління 
кредитним портфелем врівноваження ризиковості і 
доходності.
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Світова економічна криза спричинює зростання 
залежності підприємств від зовнішніх явищ, які 
впливають на їх функціонування. Це зумовлює 
необхідність раціонального оцінювання фінансового 
стану підприємства як основного важеля виявлення 
його слабких та сильних позицій. Комплексний підхід 
до дослідження головних аспектів фінансової діяльності 
дозволяє зменшити негативний впив зовнішніх та 
внутрішніх факторів та збільшити ефективність 
управління суб’єктами господарювання в цілому. 
оцінка фінансового стану має бути переконливою і 
об’єктивною, оскільки помилки в тлумаченні висновків 
можуть спричинити або до недоотримання бажаного 
рівня прибутку, або до погіршення стану підприємства. 

останніми роками в Україні відбуваються 
глибокі економічні зміни, спричинені кризовим 
станом економіки. Утворення сільськогосподарських 
підприємств, заснованих на недержавних формах 
власності, недосконала система оподаткування, 
кредитування і розрахунків вимагає від суб’єктів 

господарювання вміння належним чином оцінювати 
фінансовий стан свого підприємства. в протилежному 
випадку вони не зможуть приймати правильні 
управлінські рішення, а шанси на успіх у конкурентній 
боротьбі будуть мінімальними. 

в економічній літературі проблемі оцінки, аналізу 
та управління фінансовим станом підприємства 
присвячено багато праць вітчизняних і закордонних 
вчених, які зробили вагомий внесок у розробку 
теоретичних положень та методологічних підходів. 
Серед науковців, які приділили значну увагу 
дослідженням фінансового стану підприємств, слід 
виділити таких, як І. Т. балабанов, л. а. бернстайн, 
є. брігхем, в. в. Ковальов, М. Н. Креніна, Т. г. бень, 
М.Я. Коробов, М. л. лапішко, а. М. Поддєрьогін, С. 
б.Довбня, в. о. захарченко, є.в. Мних, Т. Р. Карлін та 
інші.  

Для оцінки фінансового стану підприємства 
важливим є визначення самого поняття “фінансовий стан 
підприємства”. Існує безліч трактувань цього поняття. 
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більшість науковців повторюють трактування сутності 
“фінансового стану підприємства” за методикою 
інтегральної оцінки інвестиційної привабливості 
підприємств та організацій. вони визначають це 
поняття як комплексне, що характеризується системою 
показників, які відображають наявність, розміщення та 
використання фінансових ресурсів підприємства [1]. 

Під фінансовим станом підприємства розуміють 
ступінь забезпеченості підприємства необхідними 
фінансовими ресурсами для здійснення ефективної 
господарської діяльності, а також своєчасного 
проведення грошових розрахун¬ків за своїми 
зобов’язаннями. У ньому знаходять відображення 
у вартісній фор¬мі загальні результати роботи 
підприємства з управління фінансовими ресурсами. 

Фінансовий стан сільськогосподарського 
підприємства – це здатність, спроможність підприємства 
фінансувати свою діяльність. він визначається пев¬ним 
складом елементів, а саме прибутковістю роботи 
підприємства; платоспро¬можністю та ліквідністю; 
раціональне розміщення основних і оборотних фондів; 
оптимальність розподілу прибутку, що залишився у 
підприємства після сплати податків і обов’язкових 
платежів; наявність власних фінансових ресурсів для 
організації виробничого процесу та процесу реалізації 
продукції. 

Фінансовий стан підприємства потрібно усебічно 
і систематично оцінювати з використанням різних 
методів, прийомів та методик аналізу. Це уможливить 
критичну оцінку фінансових результатів діяльності 
підприємства як у статиці за певний період, так і в 
динаміці – за ряд періодів, дасть змогу визначити 
«больові точки» у фінансовій діяльності та способи 
ефективнішого використання фінансових ресурсів, 
їх раціонального розміщення. Неефективність 
використання фінансових ресурсів призводить до 
низької платоспроможності підприємства і, як наслідок, 
до можливих перебоїв у постачанні, виробництві та 
реалізації продукції; до невиконання плану прибутку, 
зниження рентабельності підприємства, до загрози 
економічних санкцій. До основних задач аналізу 
фінансового стану підприємства можемо віднести 
наступні: дослідження рентабельності та фінансової 

стійкості; оцінка становища на фінансовому ринку 
та кількісна оцінка конкурентоспроможності; 
дослідження ефективності використання майна 
(капіталу) підприємства, забезпечення підприємства 
власними оборотними коштами; визначення 
ефективності використання фінансових ресурсів; аналіз 
ділової активності підприємства та його становища на 
ринку цінних паперів; об'єктивна оцінка динаміки та 
стану ліквідності, платоспроможності та фінансової 
стійкості об’єкта господарювання.

Своєчасний і якісний аналіз фінансового стану 
підприємства, вибір необхідного методу аналізу 
та системи показників, що забезпечить всебічне 
вивчення та представлення діяльності підприємства 
є основоположними для прийняття управлінських 
рішень, спрямованих на вирішення питання обрання 
напрямів діяльності та розвитку підприємства, 
покращення його ефективності, конкурентноздатності 
та прибутковості.
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Функціонування підприємств у ринкових умовах 
передбачає безперервний рух грошових коштів, тому 
їх слід розглядати як важливий ресурс та результат 
діяльності підприємств. грошові кошти є важливими 

елементом ринкової економіки. грошові активи 
зумовлюють активізацію суб’єктів господарювання до 
самофінансування. вони наявні на етапах придбання 
товарів, виробництва продукції, виконання робіт, 
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надання послуг, їх продажу і отримання виручки.
значущість інформації про рух грошових коштів 

обумовлюється необхідністю надання користувачам 
для прийняття рішень повної та неупередженої 
інформації про фінансовий стан, результати діяльності 
та рух грошових коштів. важливість вивчення 
грошових потоків обумовлюється тим, що вони 
обслуговують господарську діяльність підприємства в 
усіх її напрямках. від якісного управління грошовими 
потоками залежить подальший розвиток підприємства 
та кінцевий результат його господарської діяльності. 
Саме цими обставинами обумовлений вибір теми 
дослідження.

визначення грошового потоку в МСбо №7 «звіт 
про рух грошових коштів» звучить, як надходження 
і вибуття грошових коштів та їхніх еквівалентів [2]. 
визначення «грошовий потік» в НП(С)бо №1 «загальні 
вимоги до фінансової звітності» [3], відсутнє, але під 
ним розуміють поняття «рух грошових коштів», що 
абсолютно ідентично визначенню «грошовий  потік» 
в МСбо №7. На нашу думку, «грошовий потік» - це 
сукупність розподілених у часі надходжень і видатків 
грошових коштів та їхніх еквівалентів, генерованих 
його господарською діяльністю, рух яких пов’язаний з 
факторами часу, структури, ризику і ліквідності.

Серед основних проблем управління грошовими 
потоками на вітчизняних підприємствах можна 
визначити: управління грошовими засобами скоріше 
всього являє собою управління залишком грошових 
коштів на рахунках; процес управління грошовими 
потоками не скоординований з цілями самого 
підприємства; підприємствам властива неоднозначність 
управління грошовими потоками в розрізі операційної, 
фінансової та інвестиційної діяльності або повна його 
відсутність; у більшості вітчизняних підприємствах 
відсутні посади фінансового та інвестиційного 
менеджера, не кажучи про посаду управляючого 
грошовими коштами; проблема наявності прибутку, 
але відсутності грошей. аналіз літератури дозволив 
визначити шляхи вирішення даних проблем: 
розробити місію, цілі компанії, сформувати стратегію 
бізнесу і вже в рамках цієї стратегії визначитися 
з політикою управління грошовими потоками; 
призначити особу, яка б відповідала за процес 
управління грошовими потоками, функціональними 
обов'язками якої будуть забезпечення прийнятного 
рівня ліквідності, оптимізація використання грошових 
ресурсів, складання своєчасного та точного коротко та 
середньострокового прогнозу надходження та вибуття 
грошових коштів тощо; розробити модель управління 
грошовими потоками; автоматизувати процеси 
формування, використання та управління грошовими 
потоками.

Перші дві вищезазначених проблеми являються 
більше кадровими, інші ж вирішуються шляхом 
розробки моделі управління грошовими потоками. 
враховуючи низьку активність вітчизняних 
підприємств в інвестиційній та фінансовій сферах, 

а також на основі дослідження проблем управління 
грошовими потоками та можливих варіантів їх 
вирішення можна запропонувати наступну модель 
формування, використання та управління грошовими 
потоками від операційної діяльності. Дана модель 
управління грошовими потоками використовується 
для підприємств, які функціонують в умовах 
ринкової економіки і мають проблеми з дефіцитом 
чи залишком грошових коштів. Модель являє собою 
сукупність укладених контрактів з покупцями та 
постачальниками, дозволить підприємству ефективно 
управляти дефіцитом чи залишком грошових 
коштів. в моделі представлені чотири суб'єкти, які є 
зацікавленими в грошових надходженнях: покупці, 
постачальники, банківські установи - кредитори (в 
частині короткострокових ресурсів), власники (в 
частині фінансування оборотних активів).

Надходження грошових коштів складається 
з наступних етапів: строки платежу, пропозиція, 
замовлення, поставка, оформлення документів по 
відвантаженню, штрафні санкції, платіж. вибуття 
грошових коштів складається з наступних етапів: 
строки платежу, пропозиція, замовлення, поставка, 
контроль купівлі за договором, штрафні санкції, платіж. 
бутинець Ф.Ф. пропонує наступне вдосконалення 
існуючої моделі. Нова вдосконалена модель 
відрізняється від існуючої тим, що процес формування 
грошових потоків починається з пропозиції співпраці 
з підприємством, а не з визначення строку платежу. 
Після етапу оформлення договору купівлі-продажу 
в удосконаленій моделі з'являється етап контролю 
за виконанням укладених договорів. Етап виплати 
штрафних санкцій за договором був виключений з 
існуючої моделі, оскільки даний етап не буде існувати, 
якщо учасники процесу управління грошовими 
потоками дотримуються умов договору, вчасно й в 
повній мірі відповідають за своїми зобов'язаннями [1].
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в умовах дефіциту власних джерел фінансування 
українська економіка відчуває потребу в іноземних 
інвестиціях, які будуть одним з найвагоміших засобів 
для досягнення економічного зростання, розвитку 
експортних галузей, технологічного переоснащення 
виробництва. Саме тому проблема залучення іноземних 
інвестицій в Україну є досить актуальною.

Дослідження в галузі розвитку інвестиційної 
діяльності та залучення іноземних інвестицій було 
проведено  та відображено в роботах вітчизняних та 
іноземних авторів серед яких о. онопрієнко [1],  М. 
Сімонова [2],  С. Донцов,  в. Федоренко,  б. губський,  
б. Данилишин, о. Николайчук,  Я. бондаренко, та інші.

Метою даного дослідження є  визначення реального 
стану інвестиційної привабливості нашої країни 
та аналіз проблем, які стримують потік іноземних 
інвестицій в Україну.

         На інвестиційну привабливість значно впливає 
не лише загальний стан економіки країни, а й умови 
ведення бізнесу, зокрема ступінь втручання держави 
та рівень корупції[1].за даними Державної служби 
статистики України темпи приросту прямих іноземних 
інвестицій в  нашу економіку стабільно знижуються 
починаючи з 2004 року. вияснимо, що ж є причиною 
даної негативної тенденції.

за рейтингом легкості ведення бізнесу Doing 
Business у 2012 році  Україна посіла 137 місце 
серед  185 держав[3]. Даний рейтинг складає 
бізнес-команда групи Світового банку за такими 
показниками як реєстрація підприємств, отримання 
дозволів на будівництво, підключення до системи 
енергопостачання, реєстрація власності, кредитування, 
захист прав інвесторів, сплата податків, міжнародна 
торгівля, забезпечення виконання контрактів та 
вирішення неплатоспроможності [2, c.284]. окрім 
несприятливих позицій України в DoingBusinessта в 
інших рейтингах, власний досвід іноземних інвесторів 
є невід’ємним чинником у формуванні інвестиційної 
привабливості нашої країни.

 Інвесторам, які працювали в країнах західної 
європи, СШа та інших економічно розвинутих 
країнах, важко зрозуміти як працює бізнес в Україні. 
зокрема вони стикаються з низкою проблемсеред яких 
варто виділити наступні.                   

По-перше, це значний рівень податкового 
навантаження, адже у 2012 році за цим показником 
Україна посіла 165 місце серед 185 країн (за 
рейтинговою  оцінкою  Doing Business),  що не  є 
вельми   позитивним результатом[3].

По-друге, це нестабільне законодавство, яке, до 

того ж, іноді може трактуватися двозначно і частіше за 
все на користь держави, а не підприємця.  Також варто 
звернути увагу на той факт, що, ймовірно, з 1 січня 2013 
року компанії з річним доходом понад 10 мільйонів 
гривень змушені будуть щомісячно платити в бюджет 
авансові внески з податку на прибуток. Дана пропозиція  
міститься в ухваленому депутатами законопроекті 
№10224 «Про внесення змін до Податкового кодексу 
(щодо Державної податкової служби та у зв’язку з 
проведенням адміністративної реформи в Україні)». 
Скоріш за все, іноземним інвесторам важко буде 
зрозуміти, чому підприємство повинне сплатити 
податок ще до того, як почало свою діяльність. До цієї 
проблеми відноситься також конкретний недолік щодо 
автоматичного відшкодування ПДв підприємствам з 
бюджету. за словами міністра доходів і зборів України 
за 2012 рік було виплачено тільки 50,4% загальної суми 
відшкодування ПДв. Як відомо, одним із зобов’язань 
України перед МвФ є доведення рівня відшкодування 
ПДв в автоматичному режимі мінімум до 70% від 
усього обсягу. Тобто, на даний момент ця вимога не 
виконується.

По-третє, це часті перевірки підприємств з боку 
державних контролюючих органів, адже зв’язки між 
всіма міністерствами, відомствами, правоохоронними 
органами в Україні не настільки добре налагоджені, 
як в інших розвинутих країнах, тому існує 
необхідність контролювати діяльність підприємств 
окремо з боку кожного органа. окрім того, знаючи 
про низький інвестиційний рейтинг та високий 
рівень корумпованості економіки в Україні, іноземні 
підприємства самі будуть вдаватися до порушення 
закону, ухилятися від сплати податків, тощо. Даний 
аспект дозволяє зробити висновки про те, що варто 
не лише залучати всіма можливими шляхами іноземні 
інвестиції в нашу економіку, але й підвищити репутацію 
України на міжнародній арені.

По-четверте, це відсутність надійної  системи 
страхування інвестиційних ризиків, та досконалої 
системи державного регулювання інвестиційної 
діяльності. До всіх вище названих недоліків додаються 
застаріле обладнання на підприємствах та використання 
застарілих технологій виробництва.

отже, на даний момент стан інвестиційного клімату 
в Україні є незадовільним. Для стимулювання та 
розширення іноземних інвестицій необхідно здійснити 
ряд заходів до яких слід віднести: реструктуризацію 
підприємств та оновлення їх основних фондів, 
створення надійної системи страхування інвестиційних 
ризиків та досконалого законодавства у сфері 
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інвестування в т.ч. іноземного, запровадження нових 
технологій, активізацію інвестиційної активності, 
створення фондового ринку і взагалі досягнути 
політичної, економічної, законодавчої стабільності в 
країні для покращення її інвестиційного клімату.

висновок
Процес інвестиційної діяльності наближається 

до стабілізації та можливому росту інвестицій. 
відбуваються істотні зміни в структурі джерел 
фінансових капітальних вкладень, підвищується 
частка засобів недержавного сектору економіки. 
однак, у вирішенні завдань стабілізації економічного 
стану головна роль залишається всеж за державними 
інвестиціями.

 Так, по ряді важливих напрямків держава вимушена 
виступати у вигляді ініціатора інвестиційного процесу.

значний вплив на розвиток економіки здійснюють 
іноземні інвестиції. При досягненні макроекономічної 
стабільності, активізації міжнародного економічного 
співробітництва можливо очікувать підвищення 
припливу іноземних інвестицій в розвиток економіки.

Стримуючим фактором тут являється інвестиційний 
клімат, який продовжує залишатись несприятливим із-
за політичної та економічної нестабільності, високого 
рівня криміногенності в підприємницькій діяльності, 
що змушує іноземних інвесторів здійснювати обережну 
політику у сфері інвестиційного співробітництва з 
Україною.

вище названі проблеми перевищують такі риси 
України, як багаті природні ресурси, потужний, хоча 
технічно застарілий виробничий потенціал, наявність 
дешевої та кваліфікованої робочої сили, високий 
науково-технічний потенціал.

 отже, необхідні додаткові заходи, по зниженню дії 
негативних факторів на стан інвестиційного клімату в 
Україні. Серед яких в якості першочергових виділю:

1. Досягнення національної згоди між 
різноманітними соціальними групами, політичними 

партіями з приводу рішення загальнонаціональної 
проблеми вихода України з економічної кризи.

2. вирівнювання економічних показників та 
боротьба з інфляцією.

3. Уважна розробка правової бази інвестування.
4. Радикалізація боротьби із злочинністю.
5. Створення конкретного механізму надання 

податкових льгот банкам, вітчізняним та іноземним 
інвесторам, ідучим на довгострокові інвестиції з метою 
компенсації втрат по уповільненню обороту капіталу у 
порівнянні з іншими оборотами їх діяльності.

 Дані міри не абсолютні, але вони, на мій погляд, 
можуть відіграти позитивну роль в становленні 
вітчізняної економіки.

в заключенні відзначу, що інвестиції внутрішні і 
зовнішні являють собою складний багатоступінчатий 
механізм, здатний в значній мірі збільшити економічний 
потенціал держави, тому успіх, досягнений в даній 
сфері, в значній мірі визначить реалізацію всієї 
реформи в цілому.
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Кашперська ольга віталіївна
Хмельницький кооперативний коледж Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Процес адаптації вітчизняного народного 
господарства до умов ринкової економіки, 
супроводжується періодичними спадами, і є складним 
випробуванням для більшості населення України. за 
такої ситуації, і особливо у кризовий період зростає 
роль усіх видів кооперації, у тому числі й споживчої.

У цей час кооперативи можуть найповніше 
реалізувати свою соціально-економічну місію шляхом 
надання своїм членам необхідних послуг, орієнтованих 
на підвищення ефективності малого і середнього 
бізнесу, на покращення життєвого рівня широкого кола 
громадян. Підвищення ефективності господарської 
діяльності підприємств споживчої кооперації, 
забезпечення її зростання в умовах ринкових відносин 

зумовлюють необхідність пошуку шляхів подовження 
життєвого циклу товарів на ринку, що неможливе без 
ефективного розвитку інвестиційного процесу.

Інвестиції – це досить складний механізм, який є 
фундаментом для всієї інвестиційної діяльності.

Термін інвестиції походить від латинського слова 
«invest», що означає вкладати, накопичувати тобто 
заощаджувати.

Інвестиції – це всі види майнових та інтелектуальних 
цінностей, що вкладаються в господарську діяльність, 
створення, розширення, технічне переоснащення та 
реконструкцію основного капіталу, а також на пов’язані 
з цим зміни оборотного капіталу від якого залежать 
зміни в товарно-матеріальних запасах [1].
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об'єктом інвестиційної діяльності можуть бути, 
новоутворені та основні фонди, обігові кошти в 
усіх галузях народного господарства, цінні папери, 
цільові грошові внески, науково-технічна продукція 
та інші об’єкти власності, майнові права та права на 
інтелектуальну власність.

Суб’єктами інвестиційної діяльності можуть бути 
громадяни і юридичні особи України та іноземних 
держав, а також держави [2].

Сьогодні економічна ситуація в Україні є досить 
не стабільною. з кожним новим роком, інвестиційна 
активність у всіх регіонах була занадто низькою і 
це через економічну кризу. Сучасний український 
інвестиційний клімат оцінюється як поганий, тому що 
результат обсягів інвестицій не досягає необхідного.

за останні тринадцять років найбільший вклад був 
зроблений іноземними державами у 2006 році в сумі 
35000,00 млн. доларів, а найменший вклад у 2013 році 
в сумі 3722,00 млн. доларів. за даними Держкомстату, 
за 9 місяців 2014 року в економіку України іноземними 
інвесторами вкладено 2455,5 млн. грн. прямих 
іноземних інвестицій.

обсяг унесених з початку інвестування в економіку 
України прямих іноземних інвестицій на 1 жовтня 2013 
р. становив 56565,2 млн. дол. СШа, що на 2,3 відсотка 
більше обсягів інвестицій на початок 2013 р., та в 
розрахунку на одну особу населення складає 1245,6 
дол. СШа.

всього було проінвестовано 27 регіонів України, 
показники яких визначили стан привабливості 
інвестицій. Хмельницька область посіла 19-те місце, 
що на 4 позиції вище, ніж минулого року. головними 
плюсами регіону є розвинуте приватне підприємництво, 
активна співпраця влади та бізнесу, високо розвинуті 
трудові ресурси [4].

У 2012 році в економіку Хмельницької області 
іноземними інвесторами вкладено 20,3 млн.дол.СШа 
прямих інвестицій (акціонерного капіталу). 

Станом на 31.12.2012 року за весь період 
інвестування в економіку області вкладено 208,6 млн.
дол.СШа прямих іноземних інвестицій. Економіку 
Хмельниччини інвестують представники 41 країн 
світу. внутрішні капітальні інвестиції за період з січня 
по вересень 2014 року становили 135,5 млрд. грн. за 
період з 2005 по 2014 рік найбільший обсяг інвестицій 
було зафіксовано у 2008 році (272,1 млрд. грн.), а 
найменший – у 2005 році – 111,2 млрд. грн [5]. 

Інвестування в матеріальні активи за даними 
дев’яти місяців 2014 року складають 96,3% від 
загального обсягу капітальних інвестицій, а в об’єкти 
нематеріальних активів – лише 3,7%.

Серед інвестицій в матеріальні активи найбільшу 
частку складають капіталовкладення в машини, 
обладнання та інвентар – 31,5%, інженерні споруди – 
21,3% і нежитлові будівлі – 17,2%.

71,8% інвестиційних вкладень профінансовано за 
рахунок власних коштів підприємств та організацій. 
Участь державних та місцевих бюджетів в інвестуванні 

становить відповідно 0,56 і 1,52%. за рахунок коштів 
іноземних інвесторів сформовано 1,81% необоротних 
активів [5].

Світовий кооперативний досвід, частиною якого є 
українська кооперація, свідчить про те, що кооперація – 
це не лише тип виробництва чи форма господарювання, 
а економічно обумовлена ідеологія виживання, перш 
за все сільськогосподарського виробника, в жорстких 
економічних умовах, у тому числі трансформаційних 
криз, глобалізації світового економічного простору. 
вагомість кооперативного сектора економіки 
підтверджується досвідом розвитку та державної 
підтримки кооперативів в країнах єС. Незважаючи 
на кризові тенденції, що мали місце в кооперативних 
системах країн ЦСє у зв'язку з трансформаційними 
суспільно-економічними процесами, кооперативний 
рух залишається досить поширеним, про що свідчить 
значна кількість високоефективних кооперативів.

в Україні таке серйозне значення кооперативного 
сектора поки що не цілком усвідомлюють на державному 
рівні. Сьогодні всі інвестиції європейського банку 
реконструкції та розвитку, а також Світового банку 
акумулюються в суспільному та традиційному 
приватному секторі.

Ключові тези засад подальшого реформування 
споживчої кооперації України схвалені зборами Ради 
Укоопспілки XXІ скликання (2012 р). Подальша 
реформа стане закономірним та послідовним кроком 
з реалізації перспективної соціально орієнтованої 
моделі споживчої кооперації України, передбаченої 
Стратегією розвитку споживчої кооперації України 
(2004-2015 рр.). все це потребує дієвих інструментів 
інноваційно-інвестиційного розвитку.

Підприємства споживчої кооперації завжди 
потребували підтримки з боку інвесторів та 
вкладників коштів. зараз у сучасному світі в 
підприємства споживчої кооперації стають все більше 
і більше залучати інвестиції. Якщо підприємство буде 
прибутковим, буде давати високий дохід, то вкладник 
інвестицій отримуватиме високі відсотки від діяльності 
такого кооперативного підприємства. очевидним і є 
те, що ймовірність прийняття помилкових рішень з 
боку керівництва підприємств споживчої кооперації 
залежатиме від якості оцінки економічної ефективності 
інвестиційних проектів.

отже, інвестиційна діяльність суб’єктів 
господарювання України досягла настільки високо 
рівня, що інвестори почали вкладати кошти навіть 
в підприємства споживчої кооперації. з’явилися 
нові методи та показники, які визначають рівень 
інвестування, почали складатися інвестиційні проекти 
та схеми, які допомогли сформувати цілісну систему 
інвестицій.
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У контексті сучасних ринкових трансформацій 
одним із найголовніших показників економічного 
зростання країни є темпи розвитку інноваційної 
діяльності. Тому стає цілком очевидним той факт, 
що коли країна продовжує розвиватися лише в сфері 
сировинних галузей промисловості, де переважає 
низько наукоємне матеріальне виробництво, то вона 
буде залишатися в рядах країн з низьким рівнем 
конкурентоспроможності на зовнішньому ринку. 
відомо, що рівень розвитку країни залежить від рівня 
розвитку інноваційної діяльності, тому впровадження 
інновацій є головним чинником успіху підприємства, 
який впливає й на рівень розвитку країни загалом [1, 
с. 56]. Тому, економічне зростання України, особливо 
у кризових умовах сьогодення, має обов’язково 
ґрунтуватися на прискореному розвитку інноваційних 
процесів та ефективному використанні науково-
технічного прогресу. 

 Перехід до нової якості економічного зростання на 
інноваційній основі характеризує сучасний розвиток 
ринкового господарства. Проблема інноваційного 
розвитку є актуальною для всіх постіндустріальних 
країн [1, с. 56]. особливо нагальною вона є у країнах 
з перехідною економікою. Слід зазначити, що серед 
країн європейського Союзу мінімальні показники 
інноваційної активності мають Португалія – 26 % та 
греція – 29 %, але навіть вони у два рази вищі, ніж в 
Україні. У порівнянні з країнами-лідерами, такими 
як австрія (67% ), Німеччина (69%), Данія (71% ) та 
Ірландія (74%) розрив з Україною ще більший і складає 
3-4 рази [2, с. 233]. 

На сучасному етапі розвитку суспільства 
інноваційна діяльність є невід’ємною частиною 
ефективного функціонування економіки. Створюючи 
підґрунтя для подальшого економічного зростання, 
інновації також є результативною характеристикою 
добробуту країни в цілому. Для України як держави з 
перехідною економікою тільки інноваційна стратегія 
може визначати шлях соціально-економічних 
перетворень. Інноваційні механізми економічного 

розвитку повинні використовувати  науково-технічний 
потенціал і базуватися на відповідній інфраструктурі. 

Інвестиції й інновації — дві нерозривно пов'язані 
сфери економічної діяльності, що значною мірою 
залишаються уражені кризою. загалом на ринку 
склалась така ситуація, що інновації, які колись 
здійснювалися за рахунок централізованих джерел, 
звелися до мізерної величини, тоді як інвестиції, що 
володіли внутрішньою структурою, втратили її і стали 
невпорядкованими і неорганізованими, стимулюючи 
тільки короткострокові цілі інвесторів. вихід з 
такого становища пов’язаний з тим, що подолати 
економічну кризу без інноваційно-інвестиційного 
буму, відновлення основного капіталу на принципово 
новій, конкурентоспроможній основі неможливо. 
Таким чином, капітальні вкладення без інновацій 
не мають сенсу, оскільки безглуздо відтворювати 
застаріле обладнання, що не користується попитом 
і якому властиві високі витрати ресурсів, а отже, й 
інновації без капітальних вкладень нереальні [3, с. 
353]. отже, ми бачимо, що інновації та інвестиції 
нерозривно пов’язані між собою. взагалі, для розвитку 
економіки на якісно високому рівні, в державі має 
бути встановлена система нормативно-правового, 
організаційного, інформаційно-аналітичного та 
фінансового забезпечення інноваційних процесів в 
Україні. 

Серед передумов економічного зростання 
інноваційна складова посідає особливе місце. однак 
донині не прийнято державної стратегії інноваційного 
розвитку. водночас вітчизняна економіка потребує 
значної уваги до процесів підвищення ефективності 
виробничої структури, розвитку внутрішнього 
ринку та експортно-орієнтованої діяльності. Процес 
глобальної економічної інтеграції в умовах становлення 
постіндустріальної парадигми розвитку світового 
господарства сприяє посиленню конкурентної 
боротьби, виникненню її нових форм та методів, що 
обумовлює модифікацію системи чинників формування 
конкурентних переваг.
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Створення та впровадження інновації розраховані 
на отримання ефекту. Розрізняють такі види ефекту від 
інновацій:

• економічний – показники враховують в 
вартісному вираженні всі види результатів і витрат, 
обумовлених реалізацією інновацій;

• науково-технічний – новизна, простота, 
корисність, естетичність, компактність;

• фінансовий – розрахунок показників виходить 
з фінансових показників;

• ресурсний – показники відбивають вплив 
інновації на обсяги виробництва і споживання тієї чи 
іншої виду ресурсів;

• соціальний – врахування соціальних 
результатів реалізації інновацій [4, с. 134].

отже, як висновок, можна стверджувати, що 
інноваційні процеси мають вагомий вплив на 
розвиток економіки України. загалом, позитивний 
вплив інновацій на рівень конкурентоспроможності 
економіки країни проявляється в зростанні 
продуктивності праці та доданої вартості, структурному 
оновленні економіки, збільшенні питомої ваги 
високотехнологічних, наукоємних галузей у структурі 

виробництва та експорту, підвищенні якості продукції, 
і, як наслідок, – в розширенні ринків збуту. але, на 
жаль, на сьогоднішній день Україна не ефективно 
використовує інноваційні надбання. Тому, актуальними 
як на науковому рівні, так і на прикладному, є проблеми 
формування ефективного механізму державної 
підтримки інноваційної діяльності, диверсифікації 
джерел фінансування наукових досліджень, розбудови 
сучасної інноваційної інфраструктури, забезпечення 
системності та ефективності інноваційних процесів.
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Украинская банковская система сейчас переживает 
огромные проблемы. Финансовые структуры 
ликвидируют, иностранные инвесторы - банкиры 
забирают капиталы. Но есть стабильные банки  такие, 
например, как  оТП банк.   Поэтому актуальным 
вопросом является изучение позиций оТП банка в 
банковской сфере.  Стопроцентным собственником 
банка является крупнейший венгерский банк OTP 
Bank Plc. Aо «оТП банк» является ядром группы 
финансовых компаний оТП в Украине, в состав 
которой входят КУа «оТП Капитал», «оТП лизинг» и 
«оТП Факторинг Украина». По размеру регулятивного 
капитала и активов оТП банк относится к 2 группе. 

более чем стабильное состояние оТП банка 
подтверждается как всеми финансовыми показателями, 
так и независимыми рейтинговыми оценками. При 
расчете рейтинга использовался комплекс финансовых 
индикаторов, которые можно рассчитать на основе 
открытой информации, среди которых – показатели 
капитализации, ликвидности, рентабельности, 
фондирования с учетом факторов поддержки 
акционеров. Дополнили картину такие качественные 
показатели, как прозрачность деятельности банка, 
сбалансированность риск-менеджмента, репутация 

банка, его менеджмента и акционеров, а также доверие 
вкладчиков. Так, по результатам рейтинга надежности 
украинских банков  за первое полугодие 2014 года по 
версии издания «Forbes Украина», оТП банк занял 
5 место среди 29 крупнейших банков. Также оТП 
банк удостоился наивысшего уровня надежности 
банковских депозитов «rd.1» (pi) по результатам 
рейтинга надежности банковских депозитов  за первое 
полугодие 2014 года, составляемого Рейтинговым 
агентством «Стандарт-Рейтинг».

Такие рейтинги обычно призваны помочь 
гражданам с выбором банка для надежного хранения 
сбережений. в рейтингах могут использоваться 
различные методики, но когда оценка основывается 
на реальных объективных показателях, оТП банк 
неизменно демонстрирует высокий результат.

Следует отметить, что в соблюдении высоких 
стандартов ведения бизнеса украинский оТП банк 
является «последователем» своего материнского банка, 
крупнейшего банка в венгрии OTP Bank Plc. Так, OTP 
Bank Plc. успешно прошел общеевропейский стресс-
тест 2014 года, результаты которого в очередной раз 
подтвердили, что банк превосходит установленные 
критерии достаточности основного капитала и 
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качества активов, а также обладает ресурсами для 
поддержания удовлетворительных показателей даже 
при неблагоприятном сценарии развития экономики. 
Кстати, авторитетные издания The Banker и 
Professional Wealth Management (PWM), входящие в 
издательскую группу Financial Times Group, в рамках 
своего ежегодного рейтинга Private Banking Awards 
2014 удостоили крупнейший венгерский банк OTP 
Bank Plc. званием «Best Private Bank» в венгрии.  
Независимое рейтинговое агентство "Кредит-
Рейтинг" объявило о подтверждении долгосрочного 
кредитного рейтинга ао "оТП банк" на уровне uaа+ 
- это высокая кредитоспособность по сравнению с 
другими украинскими компаниями Прогноз рейтинга 
- стабильный. в ходе обновления рейтинга агентство 
использовало финансовую отчетность ао "оТП банк" 
за 2012-2013 гг. и І-ІІІ кварталы 2014 года, а также 
внутреннюю информацию, предоставленную банком в 
ходе рейтингового процесса [2].

Факторы, поддерживающие уровень кредитного 
рейтинга оТП банка, включают: наличие поддержки 
от акционера OTP Bank Plc., который является 
крупнейшим банком венгрии и лидером венгерского 
банковского рынка; диверсификацию клиентского 
кредитного портфеля; оптимальную структуру 
ресурсной базы по источникам привлечения; высокие 
показатели эффективности деятельности и т.д.

оТП банк - активный участник европейского 
делового сообщества. 18-20 сентября 2014 региональное 
отделение оТП банк в г. Ужгород приняло участие в 
международном экономическом форуме "Экспорт в 
ЕС", который проходил в Ужгороде.

оТП банк последовательно выступает активным 

участником всех евроинтеграционных процессов в 
украинской деловой среде, традиционно поддерживая 
общественные инициативы. в частности, летом 2014 при 
поддержке оТП банка и других партнеров в Ужгороде 
состоялась одна из летних сессий Делового Форума, уже 
шестой год подряд собирает экспертов, представителей 
власти и бизнеса с целью улучшения экономического 
климата Украины и региона. Традиционно, оТП банк 
выступает партнером мероприятий делового клуба 
Develop Your Business (DYB). Например, в декабря 
2013 года оТП банк поддержал проведение Форума 
владельцев бизнеса DYB-2013 «Новая реальность» 
в Киеве, который освещал параметры новой модели 
экономического роста в период кризисна, в июне - 
бизнес-форум DYB Business Club «бизнес. Революция. 
Джаз » при поддержке оТП банка собрал во львове 
владельцев компаний со всей Украины [1].

Таким образом, украинские финансовые структуры 
принимают активную роль в евроинтеграционных 
процессах. Это позволяет многим из них продолжать 
активно работать на украинском рынке, привлекать 
клиентов; продолжать осуществлять основные 
функции, позволяющие достигать хороших результатов.
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Неодмінним обов’язком будь-якого 
сільськогосподарського підприємства є те, що воно 
повинно бути рушієм в аПК, виготовляти продукцію 
та надавати послуги. запорукою стабільного прибутку 
підприємства є якісне, вчасне та повномасштабне  
виконання ним необхідних зобов’язань. окрім того, 
з’являються можливості інвестування коштів з 
метою диверсифікації або розширення виробництва у 
підприємстві.      

Попит і пропозиція, які диктує сучасний 
ринок, а точніше, їх зміни, неминуче впливають на 
розмір прибутку будь-якого сільськогосподарського 
підприємства. Для того, аби функціонувати за таких 
мінливих умов сьогодення, підприємство змушене 

вживати таких заходів, як-от:  перерозподіл ресурсів; 
стимулювання виробництва і реалізації продукції;  
пошук нових ринків; здійснення безперервного 
процесу відтворення на розширеній основі.

останнє, а також стійке економічне становище 
учасників процесу відтворення (власників, найманих 
працівників), перспектива інвестування на майбутнє, 
– ознаки, які вказують на абсолютну доцільність  
такого підприємства та його подальше існування й 
розвиток.  Якщо ж підприємства не виконують власні 
функції, очевидно, що вони не отримують прибутку. 
з економічної точки зору  таке явище, вочевидь, 
означає не що інше, як незначний попит, або повну 
його відсутність на продукцію підприємства, а 
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Курсова різниця – це різниця між оцінками 
однакової кількості одиниць іноземної валюти при 
різних валютних курсах. основним регламентуючим  
документом, яким слід керуватися при визначенні 

курсових різниць для цілей бухгалтерського обліку, є 
П(С)бо 21 «вплив змін валютних курсів» [1]. 

балансова вартість статей балансу в іноземній 
валюті оцінюється згідно з відповідними положеннями 

також неналагоджену або неналежно налагоджену 
цінову й збутову політику. окрім того, причиною 
зазначеного може бути незацікавленість підприємства 
в остаточному результаті своєї діяльності [2, с. 12-15].  

будь-яка форма господарювання підприємств 
має право на функціонування. однак абсолютно 
логічно, що за нинішніх конкурентних обставин 
виживатимуть усе-таки найефективніші форми. Нині 
ми спостерігаємо процес, коли створені структури 
господарств реформуються, обираючи на майбутнє 
раціональніші форми господарювання. Уже невдовзі 
ринок диктуватиме власні умови, виникатиме потреба у 
співставленні сприятливого економічного середовища і 
правовій основі новим відносинам власності, потреба 
у обґрунтуванні значення різних форм господарювання 
і їх стимулювання для розвитку виробництва 
продуктів харчування тощо. У зв’язку з цим керівники 
підприємств, пристосовуючись до реалій сьогодення, 
обиратимуть інші організаційні форми.  

за нинішньої ситуації, яка сформувалася на ринку, 
для того, аби забезпечити максимальні обсяги доходів, 
сільськогосподарським підприємствам передусім 
необхідно формувати власні фінансово-економічні 
результати [2, с. 145-147]. Досягнути бажаного, 
не враховуючи надзвичайно низьку собівартість 
сільськогосподарської продукції, дадуть змогу якомога 
більші обсяги її реалізації за достатньо високими цінами. 
І якщо на сільськогосподарських підприємствах чітко 
контролюватимуться такі складові як ціна продажу, 
обсяги реалізації, собівартість виробленої продукції, 
такі дії неодмінно забезпечать бажаний результат. 

Фінансовий результат від звичайної діяльності 
виступає рушійною силою в розвитку будь-якої сфери, 
галузі. 

аналізуючи сільське господарство сьогодні, 
бачимо, що починаючи з 2004 р. поступово розмір 
прибутку збільшувався  до 2007 р., а у 2008 р. зменшився 
у 2,9  раза та 6,9 раза порівняно з 2008  по 2009 рр. 
відповідно. Попри негативну динаміку фінансового 
результату діяльності до оподаткування з 2008 по 2010 
роки, у сільському господарстві прослідковуються 
позитивні зміни. за вказаний період його обсяг зріс на 
302,8 млн. грн. 

Узагальнюючи наведену інформацію, доходимо 
висновку, що фінансовий результат (у даному випадку 

ним є прибуток) у 2005 р. різко зменшився  із 20,6% 
до 7,2% у загальній структурі, хоча за його розміром 
спостерігається повільне зростання – на 8,6 млн.  грн.  У 
2009 р. констатуємо погіршення показників сільського 
господарства (на 59,8 млн. грн розмір прибутку 
зменшився, тобто він на 214 млн. грн  менший  порівняно 
з 2007 р.). Проте  якщо враховувати суцільні збитки в 
економіці держави, які залишилися на рівні 590,4 млн. 
грн, то сільське господарство характеризується  не 
найнижчим показником прибутковості.  відрадним є 
те, що у 2010 р. фінансовий результат до оподаткування 
у сільському господарстві суттєво збільшився (більше, 
ніж у 20 разів) і така тенденція простежується і у 2011 
та 2012 роках.

Таблиця 1
Фінансовий результат від звичайної діяльності до 

оподаткування,
млн. грн*

*- Джерело: [1, с. 51].
отже,  на основі проведеного дослідження, можемо 

стверджувати, що таких позитивних змін у сільському 
господарстві досягнуто через покращення зовнішнього 
економічного середовища, насамперед зростання 
закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію, 
з одного боку, та покращення ефективності управління 
підприємствами  з іншого.
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(стандартами) бухгалтерського обліку. 
Щодо курсових різниць, то згідно з п.8 П(С)бо 21 їх 

визначення проводиться на дату здійснення розрахунків 
та на дату балансу за монетарними статтями в іноземній 
валюті. визначившись зі статтями, за якими треба 
розраховувати курсові різниці, необхідно встановити 
момент їх виникнення та процес відображення в 
бухгалтерському та податковому обліку.

в якості прикладу було досліджено типові операції 
з імпорту та експорту.

операції з імпорту можуть відбуватися за двома 
сценаріями: перша подія – перерахування оплати за 
товари, роботи, послуги нерезиденту; перша подія – 
отримання товарів, робіт послуг від нерезидента.

в першому випадку, при перерахуванні передоплати 
за імпортний товар нерезиденту первісна вартість в 
бухгалтерському обліку формується за курсом НбУ на 
дату такої передплати, але в момент оприбуткування 
такого товару (згідно п. 6 П(С)бо 21) з урахуванням 
митних та ін. додаткових витрат. «Податкові» витрати 
у підприємства виникають також на дату оформлення 
вантажно-митної декларації та, або оприбуткування 
товару.  (згідно п.п. 139.1.3 ПКУ).

Якщо імпортується товар, авансова оплата за який 
перераховується поетапно з різними курсами НбУ, то 
первісна вартість імпортних товарів визначатиметься 
з урахуванням ч. ІІ абз. 1 п. 6 П(С)бо 21, відповідно 
до якого у разі здійснення авансових платежів в 
іноземній валюті постачальникові частинами та 
одержання частинами від постачальника немонетарних 
активів (робіт, послуг) вартість одержаних активів 
(робіт, послуг) визнається за сумою авансових 
платежів із застосуванням валютних курсів, виходячи 
з послідовності здійснення авансових платежів. 
Тобто в бухгалтерському обліку придбання товару, 
авансова оплата за який здійснювалась поетапно за 
різними курсами НбУ, слід відобразити частинами з 
урахуванням тих курсів НбУ, які діяли на дату сплати 
авансів.

Коли перша подія – отримання товарів, робіт 
послуг від нерезидента, формування, первісна вартість 
визначається відповідно до п. 5 П(С)бо 21, згідно з 
яким операції в іноземній валюті під час первісного 
визнання відображаються у валюті звітності шляхом 
перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням 
валютного курсу на дату здійснення операції (дата 
визнання активів, зобов’язань, власного капіталу, 
доходів і витрат). Тобто первісна вартість імпортного 
товару та «податкові» витрати, за який оплата ще не 
проводилася, визначається із застосуванням курсу 
НбУ на дату визнання таких товарів активами в 
бухгалтерському обліку, тобто на дату їх отримання 
(оприбуткування). Як правило, дата визнання імпортних 
товарів активами в бухгалтерському обліку і дата 
оформлення вантажно-митної декларації збігаються. в 
такому випадку, з метою визначення собівартості таких 
товарів у бухгалтерському обліку, застосовується курс 
НбУ, зазначений у вантажно-митної декларації. 

Позитивні або негативні курсові різниці при таких 
операціях виникають на дату сплати за отримані товари, 
роботи, послуги за умовою зміни курсу та відносяться 
відповідно на доходи/видатки підприємства (але лише 
за умов придбання валюти). При оплаті з поточного 
рахунку в іноземній валюті перерахунок відбудеться 
лише на дату балансу. операції з експорту також 
можуть відбуватися за двома сценаріями:  перша подія 
– перерахування авансу за товари, роботи, послуги 
від нерезидента; перша подія – експорт товарів, робіт 
послуг нерезиденту.

При отриманні авансу від нерезидента доходи 
ні в податковому ні в бухгалтерському обліку 
не відображаються. Доходи в податковому та в 
бухгалтерському обліку визначаються за курсом 
НбУ, що діяв на момент надходження авансу (п. 6 
П(С)бо 21 та п.п. 153.1.1 ПКУ). Слід зазначити, що 
курсових різниць за такою операцією не виникатиме, 
оскільки маємо немонетарну статтю балансу. Якщо 
ж першою подією при експорті товару є сам експорт, 
тобто відвантаження покупцеві товару, який не був 
попередньо оплачений у попередніх звітних податкових 
періодах, то дохід від реалізації визначається «за 
офіційним курсом національної валюти до іноземної 
валюти, що діяв на дату визнання таких доходів згідно 
з цим розділом». Тобто бухгалтер відображає дохід від 
реалізації експортованого товару датою оформлення 
митної декларації на експорт з урахуванням курсу 
Нацбанку на дату оформлення митної декларації, яка 
зазначається на овальній печатці митниці. Курсова 
різниця за такою операцією може з’явитися на дату 
оплати нерезидентом. за законом таку курсову різницю 
слід одразу ж відобразити в обліку. але на практиці 
бухгалтери використовують метод перерахунку таких 
доходів на дату балансу стосовно загальної суми 
рахунку в іноземній валюті.

Ґрунтуючись на проведеному досліджені, слід 
зауважити, що курсові різниці як при імпорті так і при 
експорті виникають лише за умов після оплати при 
зміненні курсу. особливістю «імпортної» курсової 
різниці є обов’язкова умова придбання іноземної 
валюти для здійснення оплати. При відсутності 
такої умови необхідність у розрахунку курсової 
різниці відпадає, а перерахунок валютного рахунку 
відбувається лише на дату балансу. Для полегшення 
обліку зовнішньоекономічних операцій розрахунок 
«експортної» курсової різниці рекомендовано 
проводити також лише на дату балансу за кінцевою 
сумою рахунку в іноземній валюті. враховуючи вище 
сказане, розрахунок курсової різниці виявляється 
необхідним лише при імпортних операціях на умовах 
після оплати за рахунок придбаної валюти.
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Дослідницький пошук науковців і світовий 
емпіричний досвід підтвердив необхідність ефективної 
діяльності фінансового сектора для успішного 
економічного розвитку країни. в умовах ринкової 
перебудови вітчизняної економіки фінансовий сектор 
не лише виконує функції грошово-розрахункового 
забезпечення, а й мобілізує і трансформує вільні 
заощадження в інвестиційні ресурси для розширеного 
відтворення економіки, задовольняє потреби суб’єктів 
у фінансових послугах і тим самим забезпечує 
економічне зростання [4].

Для аналізу сутності й ролі фінансового сектора 
у взаємозв’язках із іншими фінансовими категоріями 
накопичено значний досвід: окреслено місце, роль, 
особливості функціонування фінансової системи 
(в. Корнєєв, в. опарін, М. Савлук), з’ясовано роль 
фінансових посередників у забезпеченні ефективного 
функціонування фінансового ринку України (Т. 
андрушків,          Т. васильєва, о. Дорош, І. Каракулова, 
г. Кравчук, о. Козьменко, С. Козьменко, С. лєонов, 
С. Міщенко, о. Прімєрова, С. Циганов); здійснено 
аналіз взаємодії фінансових посередників та суб’єктів 
реального сектора економіки (о. барановський, о. 
герасимова, о. Дзюблюк, Р. лепак, а. Мороз та ін.). 
Роль фінансового сектора у підвищенні ефективності 
функціонування національної економіки досліджують 
зарубіжні економісти Ф. аллен, г. габбарт, Дж. герлі, 
Р. голдсміт, Дж. грінвуд, Д. Даймонд, К. Джалан, Х. 
Джонсон, Е. Дж. Доллан, Р. Кінг, а. Кхан, Р. лівайн, Р. 
Раджан, П. Роуз.

Фінансовий ринок характеризується як система 
економічних та правових відносин грошового 
характеру, що складаються у процесі купівлі-продажу, 
випуску та обігу фінансових інструментів під впливом 
попиту і пропозиції на капітал. в узагальненому вигляді 
функціонування фінансового ринку представлено 
сукупністю взаємодіючих та взаємопов’язаних ринків, 
які умовно можна представити у вигляді грошового 
ринку та ринку капіталів. 

Ефективно діючий фінансовий ринок забезпечує 
рівноцінний доступ його учасників (державі, суб’єктам 
господарювання і домогосподарствам) до фінансових 
ресурсів через послуги інституційних інвесторів та 
фахових агентів ринку (фінансових посередників), що 
в сукупності формують фінансовий сектор країни. 

Фінансовий ринок України знаходиться 
на початковій стадії формування, він потребує 
налагоджених механізмів функціонування та їх 

детального вивчення. Необхідним є аналіз всіх 
складових фінансового сектору, адже процес  набуття 
належних якісних параметрів ринку ще далеко не 
завершений та потребує дослідження задля розуміння 
шляхів подальшого розвитку [5].

На сучасному етапі розвитку економіки України 
створення та ефективне функціонування фінансового 
ринку, здатного забезпечувати фінансування 
підприємств країни, є однією з передумов забезпечення 
тривалого економічного зростання. Перетворення 
фінансової системи на ефективну та надійну основу 
економічного розвитку вимагає обґрунтування 
напрямів удосконалення фінансової політики в цілому 
та її складових, суттєва роль поміж яких належить 
банківській сфері та ринку капіталу, які відповідають 
за акумулювання і перерозподіл фінансових ресурсів. 
Фінансова політика розвинених країн світу орієнтована 
на пошук найбільш оптимального поєднання саме цих 
складових. 

в останні роки основними факторами дестабілізації 
державних фінансів України є:

1. високі показники динаміки державного боргу. 
У 2007 – 2011 рр. середньорічний темп зростання 
номінальної величини прямого і гарантованого 

державного боргу перевищував 47%. за 5 років 
обсяг державного боргу збільшився удвічі – з 13 до 
27% ввП, до кінця 2013 р. він зросте до 40% ввП. 

2. висока ціна державних запозичень, наслідком 
чого є випереджальна динаміка видатків бюджету з їх 
обслуговування в порівнянні з динамікою державного 
боргу. При збільшенні обсягу державного боргу в 
5,3 разів (з 88,7 до 473,1 млрд. грн.), витрати з його 
обслуговування зросли в 10,2 рази (з 3,7 млрд. грн. в 
2007 р. до 23,9 млрд. грн. в 2011 р.).

3. Стійка тенденція зниження бюджетних 
інвестицій в основний капітал (як частки ввП) – із 
2,8% у 2003-2004 рр. до 1,5% ввП у 2011 – 2012 рр., 
що є –  враховуючи надзвичайно серйозні проблеми у 
інфраструктурних галузях та житлово-комунальному 
господарстві – надзвичайно низьким показником 
та негативно впливає на формування конкурентних 
переваг України. 

4. відсутність цілеспрямованого використання 
інструментів бюджетно-податкової політики для 
підвищення конкурентоспроможності галузей 
національної економіки. У останнє десятиріччя 
не відбулося належного розвитку виробничого та 
технологічного потенціалу України. 
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5. високе навантаження пенсійних витрат на 
систему державних фінансів. в останнє десятиліття 
значна частина зростання видатків  розширеного уряду 
припадає на видатки Пенсійного фонду, які збільшилися 
з 10,1% ввП в 2002 р. до 17, 6% в 2010 р. і 16,6% в 2012 
р. Середній показник для постсоціалістичних країн 
європи в 2010 р. становив 8,5% [2]. 

Необхідно створити умови у фінансовому секторі, 
які забезпечать інвестування приватного сектору 
з таких джерел як кредити надійних банків, добре 
розвинений фондовий ринок, венчурний капітал 
та інші фінансові інструменти. Щоб здійснити усі 
ці функції, банківський сектор має бути надійним і 
прозорим. Крім того, фінансовим ринкам необхідне 
управління задля захисту інвесторів та інших 
учасників економічних процесів [1].  Фінансовий 
ринок України потребує постійного регулювання, що 
спричинене наступними чинниками: значна кількість 
учасників ринку з різними інтересами; відсутність 
системи захисту прав та інтересів інвесторів ринку 
фінансових послуг; реалізація державних інтересів 
щодо пріоритетів розвитку фінансового ринку.
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одночасно зі зростанням ролі кредиту в 
господарському житті суспільства в системі 
економічних відносин сформувався новий специфічний 
сектор - кредитні відносини. оскільки в розвинутих 
ринкових економіках кредитом користуються, по суті, 
всі економічні суб’єкти, кредитні відносини стали 
всеосяжними: вони впливають на всі матеріальні 
інтереси та економічну поведінку в цілому, 
опосередковують усі стадії суспільного відтворення 
– виробництво, обмін, розподіл-перерозподіл і 
споживання. Роль грошово-кредитних відносин у 
суспільному розвитку знайшла своє відображення в 
численних працях як вітчизняних, так і зарубіжних 
авторів.

Серед авторів класичних праць, які працювали 
над розробкою теоретичних засад сучасних систем 
грошово-кредитного регулювання, особливе місце 
займають габбард, Р.гленд, Дж.М.Кейнс, Р.Манделл, К. 
в. Самсонова, Н. в. гаврилова, Ф.Мишкін, Дж.Тобін, 
С.Фішер, М.Фрідмен, Ф. Хайєк. в Україні серед 
вчених, що зробили значний внесок у дослідження 
проблем грошово-кредитної політики, можна 
виділити а.гальчинського, Н.гребеник, о.гриценко, 
о.Дзюблюка, о.Кузнецова, в.Міщенка, а.Мороза, 
П.Нікіфорова, М.Савлука, в.Стельмаха, М.Туган-
барановського.

в економічній науці проблема грошово-кредитної 

політики достатньою мірою досліджені, однак в 
сучасних умовах ринкової трансформації економіки 
України існує потреба подальшого дослідження 
процесу формування та застосування монетарних 
інструментів для недопущення прискорення зростання 
цін, впливу застосування заходів монетарної політики 
на різні сектори економіки, визначення оптимального 
співвідношення монетарних та фіскальних 
інструментів, яке забезпечуватиме макроекономічний 
розвиток. [3]

Еволюція ринкової економіки спричинила 
перетворення кредиту в епоху капіталізму на один 
із вирішальних чинників господарського життя 
суспільства. з простого інструмента епізодичного 
перерозподілу вартості від одних економічних суб’єктів 
до інших (як правило, від багатих до бідних) на засадах 
повернення він перетворився на могутній механізм 
забезпечення безперебійного руху суспільного капіталу 
в процесі відтворення. Кредит став ключовим засобом 
руху капіталу, а кредитний механізм – рушійною силою 
ринкової економіки завдяки його стимулюючого впливу 
на матеріальні інтереси.

У міру розвитку кредитних відносин і формування 
адекватних їм нових властивостей економічних 
відносин взагалі розширювалися можливості для 
безпосереднього прояву суспільного характеру праці й 
капіталу, внаслідок чого змінювались вимоги ринку до 
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грошей як носія мінової вартості.
більш виваженим і достовірним є широке 

трактування грошово-кредитних відносин як явища, що 
охоплює всю сферу кредитних відносин (незалежно від 
форми їх реалізації), а також всі економічні відносини, 
опосередковані кредитними грошима.

Сучасна економічна думка незалежно від її 
конкретного теоретичного спрямування визнає 
відповідальність держави за стан розвитку економіки 
країни, а отже, і її право впливати на економічне життя 
суспільства. Сьогодні всі визнають, що для реалізації 
свого впливу на економіку та функціонування 
грошово-кредитних відносин держава має розробляти 
відповідну грошово-кредитну політику.

Держава створює загальні умови для реалізації 
цих відносин, формує нормативно-законодавчу 
базу, визначає загальну орієнтацію функціонування 
фінансово-кредитних установ і законодавчі основи 
здійснення грошової емісії та випуску цінних паперів. 
[1]

Таким чином, Національний банк України здійснив 
значний прогрес у підвищенні транспарентності та 

зрозумілості грошово-кредитної політики в Україні 
шляхом чіткого прописування в головному документі 
режиму, в якому функціонує грошово-кредитна 
політика, принципів нового режиму, пріоритетів, 
проміжних орієнтирів та головного кількісного 
критерію успішності грошово-кредитної політики. [2]
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Митне регулювання визначає характер зовнішньо-
економічних відносин, адже через встановлення мита 
та інших податків держава утверджує засади для 
підтримання національних товарів та проходження 
іноземної продукції. Характер митного регулювання 
впливає на якість продукції, що споживається 
населенням і відповідно визначає загальний рівень 
здоров’я нації та можливість споживання якісних 
товарів. все вищезазначене визначає актуальність 
дослідження.

Проблемі митного регулювання присвячено чимала 
праць зарубіжних та вітчизняних науковців. Питання 
забезпечення ефективності митного регулювання 
розглядалися: С. галько, в. горбачуком, П. Пашко, 
о. Руденком, С. Терещенком. однак, наукові праці 
вказаних вище вітчизняних науковців не торкались 
питання митного регулювання в контексті зарубіжного 
досвіду.

Метою дослідження є виявлення ключових аспектів 
митного регулювання, особливості діяльності митних 
органів в Україні та зарубіжних країнах на основі 
теоретичних та практичних аспектів досліджуваної 
проблематики.

Митне регулювання в характері питань, що 
підлягають під таке регулювання, має близьке 
відношення до сфери зовнішньоекономічних 
відносин. в цілому митне регулювання є однією із 

найбільш значимих сфер державного регулювання, 
адже саме митне регулювання визначає принципи 
та засади формування міжнародних відносин, 
створення ефективної, справедливої, прозорої системи 
оподаткування для суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності та світової торгівлі.

Митне регулювання, згідно закону України «Про 
зовнішньоекономічну діяльність», це регулювання 
питань, пов’язаних із встановленням мит та інших 
податків, що справляються при переміщенні товарів 
через митний кордон України, процедурами митного 
контролю, організацією діяльності органів митного 
контролю України [1].

Митна справа, яка безпосередньо пов’язана 
із митним регулюванням, згідно Митного кодексу 
України базується на таких принципах [2]:

• виключної юрисдикції України на її митній 
території;

• виключних повноважень митних органів 
України щодо здійснення державної митної справи;

• законності та презумпції невинуватості;
• єдиного порядку переміщення товарів, 

транспортних засобів через митний кордон України;
• спрощення законної торгівлі;
• визнання рівності та правомірності інтересів 

усіх суб’єктів господарювання незалежно від форми 
власності;
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• додержання прав та інтересів осіб;
• заохочення доброчесності;
• гласності та прозорості;
• відповідальності всіх учасників відносин.
Суб’єктами митного регулювання виступають 

митні органи, а безпосередньо функцію здійснення 
митного регулювання покладено на Державну 
фіскальну службу України.

варто звернути увагу, що саме митні органи України 
безпосередньо пов’язані із митним регулюванням, хоча 
в процесі своєї діяльності вони безумовно контактують 
із органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, організаціями, 
установами та громадянами. Таким чином, ні органи 
державної влади, ні органи місцевого самоврядування, 
ні установи, організації чи громадяни не мають права 
втручатись у діяльність митних органів.

У процесі дослідження зарубіжного досвіду щодо 
питань митного регулювання особливу увагу варто 
приділити розвинутим країнам. Митне регулювання 
більшості таких країн відповідає порадам міжнародних 
організацій. Так, у СШа використовується модель 
заохочення іноземного капіталу шляхом заборони на 
експортне мито. в Індонезії імпортер може звільнятись 
від сплати мита, в разі наявності у експортера плану 
експорту, із зазначеними імпортними матеріалами, таке 
звільнення надається у вигляді ліцензії і є інструментом 
заохочення експорту [3].

Досить цікавим є досвід Японії, де було прийнято 
закон «Про валютний обмін та зовнішню торгівлю», 
який сприяв захисту національних виробників у 
стратегічно важливих галузях, а саме в аграрному 
секторі. Формування активного учасника міжнародної 
торгівлі для Японії починалось із закритої системи 
зовнішньоекономічних зв’язків. основними 
чинниками, які посприяли такому перетворенню 
є широка диверсифікація ставок митного тарифу, 
використання тарифних ескалацій, тобто підвищення 
рівня митного обкладання товарів у міру зростання 
ступеня їхнього оброблення. Політика тарифної 
ескалації застосовується з метою підтримання 
національного виробника готової продукції і створення 
стимулів для імпорту сировини. Така політика 
застосовується також у СШа. Для Японії водночас не 
є характерним використання антидемпінгових ставок 
регулювання, натомість застосовується сувора система 
технічних вимог – стандартів, сертифікації, інспекції 
якості, вимог техніки безпеки, що запобігає ввезенню 
на територію Японії низькоякісних товарів [4, с. 83].

важливою відмінною рисою у системі митного 
регулювання України поряд із митним регулюванням 
провідних країн світу є значна розгалуженість товарної 
номенклатури зовнішньоекономічної діяльності, 
наявність такої кількості найменувань товарів дозволяє 
шахраювати, шляхом сплати мита за нижчою ставкою 
[5, с. 337].

Крім того, для України суттєвим недоліком поряд із 
розвиненими країнами світу є фіскальне спрямування 

мита, тобто його основне призначення визначається 
потребами держави у грошових коштах. Тоді як, у 
розвинутих країнах пріоритетною є регулююча функція. 
Така зосередженість державної політики у сфері 
митного регулювання на важливості мита, як джерела 
поповнення бюджету перешкоджає виконанню інших 
важливих функцій митного регулювання та створює 
бар’єри щодо формування міжнародної співпраці та 
ефективної боротьби із митними правопорушеннями. 
Тобто в цілому нагромадження вищезазначених 
негативних моментів призводить до формування 
стійкої моделі ухилення від сплати податків, зменшення 
конкурентоспроможності національних товарів на 
світовому ринку, їх привабливість для зарубіжного 
споживача.

Таким чином, здійснивши оцінку досвіду 
зарубіжних країн у сфері митного регулювання, 
варто відмітити, що ефективність такого регулювання 
в Україні пов’язана лише з фіскальною функцією, 
тоді як реалізація решти завдань покладених на 
систему митного регулювання не здійснюється або 
здійснюється недбало та неефективно, водночас 
залучення розглянутого досвіду зарубіжних країн є 
неможливим без реформування відповідним чином 
підходів до визначення пріоритетів у сфері митного 
регулювання.
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Сучасні економічні процеси в Україні обумовлюють 
нові цілі щодо інтеграції її економіки в міжнародне 
середовище. Досвід країн західної європи свідчить 
про необхідність уніфікації і стандартизації систем 
обліку та фінансової звітності. Фінансова звітність 
підприємства є важливою складовою інформаційного 
обміну між підприємством і зацікавленими 
користувачами цієї звітності. Міжнародні стандарти 
фінансової звітності (МСФз) передбачають ефективне 
інформування акціонерів, працівників, кредиторів та 
інших зацікавлених користувачів фінансової звітності 
відповідно їх інформаційних потреб для прийняття 
рішень [1].

Під впливом соціально-економічних і політичних 
чинників облікові системи різних країн певним чином 
відрізняються. Розвиток економічних та інтеграційних 
процесів в Україні викликає необхідність розробки 
додаткових національних положень на основі 
міжнародних стандартів фінансової звітності, що 
дозволить зменшити відмінності в застосуванні різних 
національних систем обліку.

використання МСФз є обов’язковим для суб’єктів 
господарювання, що включені до лістингу на ринках 
ЕС. Це дозволяє створити систему фінансової 
звітності, що має глобальний характер і дає можливість 
ефективно інформувати акціонерів та в подальшому 
доопрацьовувати МСФз.

Розробка положення щодо першого застосування 
міжнародних стандартів фінансової звітності дозволить 
суб’єктам господарювання в Україні підготуватися 
до такого переходу шляхом регламентації певних 
процедур добровільних та обов’язкових виключень та 
внесення істотних змін в облікову політику.

Перехід від національних до міжнародних 
стандартів обумовлює розробку таких критеріїв:

— визнання активів і зобов’язань відповідно до 
вимог МСФз;

— припинення визнання активів і зобов’язань, що 
не передбачені МСФз;

— класифікації активів і зобов’язань згідно вимог 
МСФз;

— оцінки активів і зобов’язань за доцільною 
вартістю.

використання МСФз передбачає диференційний 
підхід щодо вимог з розкриття інформації залежно 
від обсягів діяльності суб’єктів господарювання. 
Ті з них, що згідно із законодавством зобов’язані 
оприлюднювати фінансову звітність, повинні 
обов’язково дотримуватися вимог МСФз. Разом з тим, 
формування такої фінансової звітності передбачає 

зміну методів корпоративного управління. Це означає, 
що при складанні та розкритті фінансової звітності слід 
більше уваги приділяти економічній сутності операцій 
[2].

Розвиток ринкових механізмів в Україні вказує на 
необхідність формування для потреб керівництва та 
користувачів фінансової звітності якісної інформації 
для прийняття рішень на основі економічної стратегії, 
що пов’язана з системою стратегічного управління 
активами і капіталом підприємства в умовах відсутності 
точної та детальної картини майбутнього. Таким 
чином, при розкритті інформації у фінансовій звітності 
значну увагу слід приділяти неринковим чинникам, 
а також аналізу і управлінню ризиками з прийняттям 
відповідних заходів щодо зменшення їх впливу. Це 
дозволить користувачам фінансової звітності оцінювати 
прогнозні ризики, пов’язані з конкретними видами 
економічної діяльності, географічними регіонами, 
фінансовими та ресурсними ринками.

Необхідними умовами для переходу на МСФз 
українських підприємств є формування ефективного 
регуляторного механізму, а також наявність адекватної 
аудиторської системи та професійної освіти. На 
сьогоднішній день є доцільним включення у програми 
підготовки магістрів з бухгалтерського обліку та 
аудиту вищих навчальних закладів України навчальної 
дисципліни, що охоплює методологічні аспекти 
використання міжнародних стандартів фінансової 
звітності [3].

Подальший розвиток і застосування МСФз 
підвищує рівень проблематики бухгалтерського обліку 
і фінансової звітності. Це означає, що в недалекому 
майбутньому бухгалтерський облік, як важливе 
джерело економічної інформації, буде розглядатися 
не лише як система встановлених принципів, а стане 
важливим інструментом корпоративних комунікацій.

Підсумовуючи сказане вище можна зробити 
висновок, що перехід на міжнародні стандарти 
фінансової звітності відкриває для підприємств України 
нові можливості для узгодженості та ефективного 
функціонування фінансової інфраструктури та 
подальшої гармонізації вимог до звітності.
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На сьогоднішній день перед більшістю 
сільськогосподарських товарови-робників постає 
проблема щодо забезпечення підприємства новітньою 
техно-логією, що спричиняє у майбутньому значне 
зниження рівня ефективності. за даними Міністерства 
аграрної політики станом на 2013 р. майже 90% 
основних видів техніки вичерпали свій технічний 
потенціал. Сільськогосподарські підприємства, 
здійснюючи видатки на купівлю сировини, мінеральних 
добрив, паливно-мастильних матеріалів, видачу 
заробітної плати працівникам не здатні самостійно 
забезпечити процеси оновлення та поповнення 
машинно-тракторного парку. У такому випадку для 
фермерів виникає необхідність залучення інших 
додаткових джерел фінансування. На нашу думку, 
найефективнішим та найбільш використовуваним 
таким джерелом є лізинг.

Для України поняття «лізинг» є новим явищем. 
лізинг розглядають  як унікальний інструмент оновлення 
матеріально-технічного фонду сільськогоспо¬дарських 
товаровиробників, який поєднує в собі певним чином 
характеристики оренди та кредиту. Фінансовий лізинг 
в агропромисловому комплексі України є вигідною 
формою для проведення діяльності усіх його учасників. 
Даний вид лізингу дозволяє фермеру придбати техніку 
для більш ефективнішої діяльності, вартість якої 
перевищує річні фінансові можливості підприємства.

У результаті спостереження ми побачили що вагому 
частку у потребі забезпечення сільськогосподарських 
товаровиробників технікою займають трактори, 
зернозбиральні комбайни та ґрунтообробна техніка. 
Саме ці види техніки мають переваги при наданні 
лізингу.

Україна є великою аграрною державою із великим 
трудовим потенціалом, проте лізингові послуги ще 
не стали достатньо відомими та вживаними серед 
українських фермерів. На сьогоднішній день кількість 
лізингових компаній в Україні не перевищує 200, але 
активну діяльність на ринку проводять не більше 30 
компаній. вони надають сільськогосподарську техніку 
у користування терміном на 5-7 років, при цьому плата 
за користування  рівна 7% від невідшкодованої суми. 
більш вигідніших пропозицій для лізингоодержувачів 
ще не існує. Такі умови є встановлені діючою в Україні 
компанією НаК «Украгролізинг», яка інвестується 

державою. У процесі своєї діяльності компанія, 
придбаваючи і передаючи сільськогосподарські машини 
у фінансовий лізинг, повертає кошти до бюджету, 
регулярно збираючи лізингові платежі з учасників 
лізингових операцій. Крім НаК «Украгролізинг» в 
Україні діють і інші лізингові компанії, які можуть 
забезпечити сільськогосподарські підприємства 
необхідною технікою.

У I кварталі 2013 року порівняно з аналогічним 
періодом 2012 року кількість укладених договорів 
фінансового лізингу зменшилася на 40%. 
Кабінет Міністрів України прогнозує придбання 
сільськогосподарськими товаровиробниками 4 тис. 
одиниць сільськогосподарської техніки в лізинг до 2015 
року [1]. Такі показники відносно досвіду найбільш 
розвинутих країн є досить незначними. Для того, щоб 
досягти їх рівня бюджетні видатки в Україні повинні 
бути не меншими ніж 750-800 млн.грн., а відносно 
потреб відновлення наявного машинно-тракторного 
парку – не менше 3-4 млрд. грн. [2].

Країнами-лідерами відносно використання 
лізингових інвестицій для оновлення та придбання 
сільськогосподарської техніки виступають: СШа, 
Японія, Німеччина, Італія та Франція. Для економістів 
України корисним було б детальніше вивчення та 
ознайомлення із досвідом вищеназваних країн для 
подальшого впровадження лізингових операцій для 
сільськогосподарських товаровиробників, оскільки 
лізинг має значні переваги для аграрного сектора. а 
саме, це більш доступніші умови для фермерів, тобто 
у сільськогосподарських товаровиробників з’являється 
можливість придбати новітню техніку та обладнання 
за більш доступними цінами. Для лізингоодержувача 
значущою перевагою є те, що розрахунок вартості 
здійснюється на момент укладення угоди і можливі 
зміни економічних показників, наприклад, рівень 
інфляції, у майбутньому не впливатиме на оплату 
вартості лізингової операції. Сільськогосподарське 
підприємство, скориставшись послугами лізингової 
компанії, має можливість оновити свої виробничі фонди 
та закупити сучасну техніку і при цьому не відчувати 
помітного фінансового навантаження, оскільки 
перший внесок становить не більше 10% від вартості 
придбаного товару. Тому,  можемо стверджувати, що 
лізингова угода є більш лояльнішою для сільських 
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товаровиробників у порівнянні із кредитуванням [3].
Незважаючи на досить значні переваги фінансового 

лізингу у аграрній сфері, необхідно відзначити і те, що 
на шляху його повного впровадження існує і декілька 
перешкод, які помітно гальмують темпи використання 
лізингу в Україні.  Доцільним,  на нашу думку, 
буде визначити шляхи вирішення таких перешкод. 
Насамперед, необхідно удосконалити організаційно-
правовий механізм управління лізинговими відносинами 
та внести землю до переліку об’єктів лізингових угод, 
це помітно збільшить їх кількість. Для більшої довіри 
клієнтів до лізингової компанії, котра встановлює 
для сільськогосподарських товаровиробників вигідні 
умови потрібно посилити антимонопольний контроль, 
щоб ці умови реально були вигідними для фермерів, 
аніж для самої компанії, а також створити ефективну 
систему страхового захисту і цінового регулювання. 
важливим також буде розширення послуг лізингових 
компаній, які б забезпечували потреби аграрної сфери 
у повному обсязі на основі укладання лізингових угод.

отже, підсумовуючи усе вище сказане, можна 
стверджувати, що лізинг виступає однією із 
найперспективніших форм інвестування, яка має 
можливість показати позитивну тенденцію у процесах 
технологічного оновлення виробництва в Україні.
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Досвід розвинутих країн  свідчить, що у фінансовій 
системі важливу роль відіграють спеціальні фонди, які 
виконують насамперед економічні і соціальні функції 
[3]. використовуючи кошти цих фондів, держава 
може втручатися в процеси виробництва, надавати 
субсидії і кредити підприємствам, а також зовнішні 
позики, забезпечувати населення соціальними 
послугами. Саме тому,викликане науково-технічним 
прогресом незбігання інтересів різних соціальних груп 
суспільства, кількісне зростання безробіття, загальне 
старіння населення у багатьох країнах об'єктивно 
сприяли необхідності підвищення ролі соціальних 
фондів. У фінансовій системі зарубіжних країн 
спеціальні (цільові) фонди займають важливе місце. в 
них акумулюється значний обсяг грошових коштів [4]. 
Таким чином, необхідність створення позабюджетних 
цільових фондів викликана об’єктивною закономірністю 
існування та розвитку суспільства, що пов’язано в 
першу чергу з необхідністю перерозподілу фінансових 
ресурсів для вирішення найбільш важливих соціально-
економічних завдань, не передбачених бюджетом. 

об’єктивна необхідність існування таких фондів 
пов’язана з тим, що в умовах товарно-грошових відносин 
держава має ефективно організувати перерозподіл  ввП, 
формуючи фонди грошових коштів з метою реалізації 
своєї політики [2]. Як показує практика СШа, Японії, 
великобританії, Німеччини,Франції та інших країн, 

чиї системи соціального страхування  створювались 
в  умовах найтяжчих економічних криз, соціальні 
реформи найбільш ефективні саме в той час, коли вони 
супроводжують важливі економічні перетворення. 
Тому, головним  завданням цих фондів є перегляд  
страхових внесків, норм і порядків  формування 
доходів з урахуванням поточної соціально-економічної 
ситуації; підвищенні розмірів соціальних виплат 
з метою покращення матеріального забезпечення 
громадян; контролі за рухом грошових коштів і 
діяльністю робочих органів фонду. залежно від цілей 
використання та цільове спрямування накопичених 
коштів спеціальні фонди поділяються на економічні, 
науково-дослідні, кредитні,соціальні,міждержавні та 
інші позабюджетні організації представлені в табл.1. 

Таблиця 1
  Спеціальні урядові фонди зарубіжних країн

Складено на основі [1] 
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     отже, у  сучасних умовах у розвинутих країнах 
світу значення централізованих позабюджетних 
цільових фондів зростає в умовах нестабільності 
економічних відносин, низького збирання бюджетних 
доходів, збільшення соціальних видатків держави. 
Щоб забезпечити належний розвиток економіки 
України, необхідно враховувати особливості й наслідки 
системи державного регулювання економічних 
і соціальних процесів, які були в минулому, та 
прогресивний зарубіжний досвід. важливими 
кроками на шляху досягнення економічного розвитку 
є заходи з накопичення та залучення коштів для  
забезпечення фінансування програм соціального 
захисту. На сучасному етапі розвитку,в Україні у 
сфері функціонування державних  позабюджетних 
фондів існує низка  проблем,як  законодавчого  так і 
організаційного характеру:

• «дублювання» функцій окремих соціальних 
фондів;

• «тінізація економіки»,явище що значно обмежує 
внески до фондів від організацій та установ;

• відсутність чіткої спрямованості соціальних 
витрат;

• неузгодженість соціальних витрат із іншими 
державними витратами;

На основі проведеного дослідження можна зробити 
висновок,що тема формування та використання 

цільових фондів є дуже актуальною, адже розподіл 
отриманих коштів і визначає яке першочергове 
завдання ставить країна на поточний період. 
виходячи з досвіду розвинених країн світу з метою 
стабільного функціонування державних цільових 
фондів, Україні потрібно вжити таких першочергових 
заходів:забезпечити стабільне,стійке фінансування 
прийнятих програм соціального захисту населення та 
активніше залучати кошти населення через розвиток 
і стимулювання обов'язкового і добровільного 
страхування. 
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Максимизация прибыли, что является 
стратегической целью большинства предприятий, не 
может быть достигнута без тщательно разработанной 
и продуманной ценовой политики. Формирование 
ценовой политики предполагает обоснование цели 
ценовой политики, выбор стратегии ценообразования 
и методов ценообразования. 

Цель ценовой политики напрямую связана с 
финансовой стратегией предприятия. выбору ценовой 
стратегии, то есть принципа, которому предприятие 
будет следовать при обосновании конкретных ценовых 
решений, на отечественных предприятиях зачастую 
не уделяется должного внимания. Как показывает 
практика, большинство из них придерживается 
стратегии средних (паритетных) цен и достаточно 
высокого уровня качества. Данный выбор стратегии 
аргументируется следующим:

- не приводит к ценовым войнам;
- не приводит к появлению новых конкурентов;
- не позволяет предприятию нажиться за счет 

покупателей;

- дает возможность получить справедливую 
прибыль на вложенный капитал.

в зависимости от степени постоянства цены, 
предприятия выбирают стратегию гибких и стратегию 
неизменных цен. все предприятия систематически 
осуществляют пересмотр цен. Наиболее часто 
принимаются решения о повышении цен, что главным 
образом связано с ростом затрат. Если рост затрат не 
значителен 1-2%, предприятие находит резервы и 
цены не увеличиваются. Пересмотр цен в сторону 
снижения происходит преимущественно на основе 
потребительского спроса и его эластичности. в 
качестве основной формы дифференциации цен, 
применяют дифференциацию цен по каналам сбыта, по 
качеству, с учетом социального статуса покупателя и с 
учетом времени. Также достаточно часто используется 
стратегия скидок [2].

определение стратегии ценообразования 
обусловливает и выбор метода ценообразования. 

На практике как и в дорыночный период наиболее 
широко используется метод полных затрат (средние 
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издержки плюс прибыль). Причины, по которым 
предприятия отдают предпочтение этому методу, 
состоят в следующем:

1. он наиболее прост для понимания и 
использования; предприятие больше знает о своих 
затратах чем о спросе (затраты калькулируются 
практически на всех предприятиях);

2. при использовании этого метода снижается 
ценовая конкуренция, так как если этим методом 
пользуются все предприятия, то цены по уровню 
становятся схожими;

3. в глазах покупателей цена, рассчитанная на 
основе затрат выглядит более справедливой;

4. обеспечивается равенство покупателя и 
продавца при обосновании цен. 

Менеджеры предприятий вместе с тем признают 
недостатки метода полных затрат. во-первых, при 
установлении цены не принимаются во внимание 
имеющийся на товары спрос и конкуренция на рынке, 
поэтому возможна ситуация, когда товар по этой цене 
не пользуется спросом, а продукция конкурента может 
быть лучше по качеству. во-вторых, отнесение на 
себестоимость продукции постоянных затрат путем 
использования различных косвенных методов искажает 
реальный вклад продукта в доход предприятия.

из других методов ценообразования отмечается 
использование метода стоимости изготовления, когда 
цена определяется суммированием материальных 
затрат и собственного вклада предприятия в 
производство продукции, и метода переменных затрат, 
при котором цена выступает как сумма переменных 
затрат и маржинальной прибыли. оба метода являются 
затратными, с той лишь разницей, что основаны на 
иной группировке затрат. При отсутствии каких-

либо ориентиров в ценообразовании (конкуренты 
отсутствуют, определение суммарных затрат 
затруднено) предприятия используют метод оценки 
реакции покупателей. 

С точки зрения ценового управления методы 
обоснования ценовых решений должны удовлетворять 
следующим требованиям: во-первых, по своему 
характеру быть расчетно-аналитическими, то 
есть базироваться на анализе множества факторов 
функционирования предприятия» во-вторых, 
обеспечивать многовариантность подхода к 
обоснованию ценовых решений; в третьих, учитывать 
фактор времени, инфляции, риска.

Приведенный перечень используемых на практике 
методов в той или иной мере позволяет обеспечить 
расчетно-аналитический характер и многовариантный 
подход к обоснованию ценовых решений. в тоже время 
фактор времени, риска, инфляции не учитывается ни 
одним из перечисленных методов. использование в 
практике ценообразования метода экспертных оценок, 
метода сценариев, психологических методов, метода 
построения системы аналитических таблиц открывает 
перед предприятием большие возможности в плане 
выбора наиболее эффективных ценовых решений.  
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економіки та менеджменту освіти,
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

одним з головних чинників забезпечення 
ефективності системи управління виробничо-
господарською діяльністю підприємства є 
інформаційна підтримка управлінських рішень. Саме 
наявність якісної та повноцінної системи інформації 
на підприємстві обумовлює раціональний вибір при 
прийнятті управлінського рішення. 

Проте, навіть в умовах бурхливого розвитку 
інформаційних технологій та активного впровадження 
програмного забезпечення системи управління 
підприємством, існує багато проблем і критики 
відносно якості й ефективності інформації.

Система інформаційного забезпечення, що існує 
сьогодні, призводить до того, що майже кожний 
структурний підрозділ передає безпосередньому 
та вищому керівництву, як правило, неперевірену 

інформацію. Немає єдиного центру, який володіє 
інформацією про підприємство в цілому. Це призводить 
до того, що функції узагальнення, перевірки 
інформаційних потоків покладаються на керівника 
підприємства, який немає можливості ефективно 
виконувати таку об’ємну роботу.

Метою статті є обґрунтування доцільності 
створення на підприємствах єдиного інформаційного 
центру, який володіє інформацією про підприємство в 
цілому. 

Управлінські рішення керівництва повинні бути 
своєчасними, обґрунтованими та раціональними. 
безперервне розширення і поглиблення процесу 
інформатизації управлінської діяльності дозволяє 
сьогодні на практиці використовувати сучасні 
перспективні інформаційні технології, що дозволяють 
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не тільки накопичувати інформаційні ресурси, але й 
здійснювати їхній всебічний аналіз, установлювати 
причинно-наслідкові зв’язки між явищами і процесами 
[1, 2].

особливу роль у забезпеченні нормального 
функціонування системи управління підприємством 
відіграє інформація. її достовірність і оперативність 
є необхідною умовою економічного регулювання 
виробництва та підвищення його ефективності, у той 
час як недостовірність або відсутність інформації може 
спричинити на підприємстві негативні наслідки. Тому 
для управління підприємством необхідна змістовна, 
достовірна та об’єктивна інформація, що надходить, 
обробляється, використовується своєчасно, коли 
виникає необхідність у прийнятті того або іншого 
управлінського рішення. Формування кожного такого 
рішення має бути інформаційно забезпеченим. 

отже, інформаційне забезпечення управління 
– це сукупність реалізованих рішень щодо обсягів 
інформації, її якісного та кількісного складу, 
розміщення і форм організації. При цьому метою 
інформаційного забезпечення управління є своєчасне 
надання необхідної і достатньої інформації для 
прийняття управлінських рішень, що забезпечують 
ефективну діяльність як підприємства в цілому, так і 
його структурних підрозділів.

І нарешті, система інформації повинна бути 
раціональною, тобто вимагати мінімуму витрат на 
збір, збереження й використання даних. з однієї 
сторони, для комплексного аналізу будь-якого явища 
або процесу потрібна різнобічна інформація, так 
як за її відсутності аналіз буде неповним. з іншої 
сторони, надлишок інформації ускладнює процес її 
пошуку, збору і прийняття рішень. з цього випливає 
необхідність вивчення корисності інформації і на цій 
основі удосконалення інформаційних потоків шляхом 
усунення зайвих даних і введення потрібних.

Так, б.г. Преображенський запропонував створити 
багаторівневу систему інформаційного забезпечення, 
де буде визначена інформація, необхідна для 
керівників різних рівнів управління, та інформація, 
що сформована за певним алгоритмом, яка видається 
у визначені терміни та у формі, що придатна для 
прийняття рішень [3]. а для того, щоб така системна 
організація інформаційного забезпечення управління 
існувала, необхідно дотримуватися принципів:

– єдності інформації (єдність економічних даних 
за умови організації планування, контролю та власне 
управління на всьому шляху руху інформації з моменту 
первинного формування до моменту прийняття рішень 
і видачі даних на вершину ієрархії управління);

–  комплексності та синхронізації економічної 
інформації; 

–  релевантності даних (відбір і подання таких 
даних, що необхідні для прийняття рішень);

– забезпечення максимуму похідної інформації 
на підставі мінімуму вхідних даних і первинної 
інформації;

– поділу економічних процесів і показників, що їх 
відображають, на керовані та контрольовані;

– агрегації інформації за умови руху знизу вгору 
відповідно до ієрархії системи прийняття рішень 
(певній організаційній сходинці управління відповідає 
той певний ступінь деталізації інформації, що є 
відображенням комплексу функцій цього рівня та 
ступеня централізації його управління); 

– єдності управління (інформація повинна 
передаватися строго визначеному центру для 
одноразового прийняття рішень щодо керованого 
об’єкта або процесу);

– безперервності управління (безперервність 
актів планування, регулювання, контролю, обліку 
забезпечується безперервною видачею даних).

Таким чином, система інформаційного 
забезпечення, що організована на підставі перелічених 
принципів, дозволить задовільнити поточні потреби 
управління в інформації та підвищити інформаційний 
рівень процесів прийняття управлінських рішень на всіх 
сходинках ієрархії оперативного управління. Розподіл 
процесу управління на рівні ієрархії є тим засобом, що 
дозволяє спростити його інформаційне забезпечення та 
зменшити складність завдань оперативного управління 
до необхідних параметрів.

вважаємо, що вдосконалення та структуризація 
інформаційного забезпечення на рівні оперативного 
управління підприємством дозволить:

– прискорити одержання поточної інформації 
керівництвом підприємства;

– оперативно забезпечити всі економічні підрозділи 
необхідною інформацією в задані моменти часу;

– мінімізувати ризик втрати інформації;
– запобігти дублюванню функцій окремих 

робітників і підрозділів;
– спростити процес формування й обробки 

інформації відповідно до змін законодавчого характеру.
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в Україні спостерігаються падіння курсу 
національної валюти та проблеми пов’язані з 
купівлею-продажем іноземної валюти, в наслідок чого 
українські суб’єкти господарювання, які здійснюють 
експортно-імпортні операції втрачають можливість 
отримати належні доходи. Рішенням вказаної проблеми 
може стати впровадження валютних ф’ючерсів на 
вітчизняному фондовому ринку.

Суть будь-якого ф'ючерсного контракту полягає 
у відстроченні платежу, тобто сьогодні учасники 
угоди досягають домовленості про ту ціну, за якою в 
майбутньому продавець продасть, а покупець купить 
актив, що знаходиться в основі ф'ючерсу. Тобто ф’ючерс 
– це договір про фіксацію умов купівлі або продажу 
стандартної кількості певного активу в обумовлений 
термін в майбутньому, за ціною, встановленою сьогодні. 
Таким чином, ф’ючерсний контракт має специфічну 
значимість щодо трьох ознак: стандартизованості, 
терміну виконання та визначення ціни.

валютний ф’ючерс — це стандартизований за 
обсягом, ціною та датою виконання контракт купівлі 
(продажу) валюти за курсом, визначеним під час 
укладення угоди, і розрахунками на дату в майбутньому. 
валютні ф’ючерси поширені як у суто міжбанківській 
торгівлі (over-the-counter), так і на спеціалізованих 
ринках-біржах. Такі біржі спеціалізуються, як правило, 
на торгівлі кількома ф’ючерсними інструментами, у 
тому числі й ф’ючерсами на валюту. 

На світовому біржовому ринку найбільшими 
біржами є ІМM (International Money Market) Чикаго, 
LIFFE (London International Futures and Options 
Exchange) лондон, СвоТ (Chicago Board of Trade), ТFЕ 
(Toronto Futures Exchange) Торонто.

згідно з біржовими умовами валютні ф’ючерси 
укладаються в основних валютах проти долара 
СШа. валютні ф’ючерси мають пряме котирування 
(варіювання кількості доларів за одиницю іншої 
валюти). основою визначення ф’ючерсної ціни 
є спотовий та форвардний курси. Різниця між 
ф’ючерсним та спотовим курсами має назву «базис». 
У практиці міжнародних фінансових ринків форвардні 
та ф’ючерсні ціни практично збігаються. Невелика 
розбіжність між цінами може пояснюватися різницями 
у податкових ставках, комісійних платежах, гарантійних 
виплатах тощо. Тимчасові відмінності у цінах швидко 
усуваються за рахунок арбітражних операцій.[1]

головними учасниками торгів на біржі є брокери. 
брокери отримують заявки від клієнтів на укладення 

ф’ючерсних контрактів. Контракти за умови прийнятної 
ціни укладаються за посередництвом Розрахункової 
палати біржі. Тобто продавець і покупець ф’ючерсу 
фактично укладають контракт не між собою, а кожний 
окремо укладає контракт з біржою. з цього моменту 
біржа несе відповідальність за виконання угод, за їх 
кліринг.

Для участі в торгах потенційні покупці і продавці 
вносять певну суму на депозит до Розрахункової 
палати біржі. зазначена сума має назву первісної маржі 
й призначена забезпечити виконання обов’язків особи, 
яка розмістила депозит та уклала угоду.

Курс спотового ринку вищий за курс, за яким 
укладено ф’ючерс на продаж валюти, тобто вигідніше 
продати на споті, а коли термін ф’ючерсу добігає кінця, 
то збитки, що виникають від закриття позиції, будуть 
стягнуті з маржинального депозиту. за необхідності 
до первісної суми вноситься додаток, за рахунок якого 
покриваються збитки. У такий спосіб Розрахункова 
палата захищає себе від фінансових збитків своїх 
клієнтів, які помилилися у своїх прогнозах і мусять 
закрити позиції. У разі вдалого закриття позиції 
за ф’ючерсним контрактом його власник отримає 
прибуток на свій маржинальний рахунок.[2]

На разі в Україні відсутні валютні ф’ючерси, 
введення такого інструменту у обіг дало б змогу 
українським виробникам страхувати свої валютні 
ризики. Такий інструмент був би особливо популярним 
серед спекулянтів, які отримують прибуток з коливань 
біржових цін, тому що має ряд переваг перед звичайною 
торгівлею акціями (а саме, низька комісія, підвищене 
плече, порядок нарахування курсової різниці та ін.).

Позитивними наслідками запровадження 
ф’ючерсного контракту в Україні очікується наступне.

 Такий досить новий інструмент може мати 
значний вплив на процес формування курсового 
очікування по національній валюті, тим самим 
регулюючи курс національної валюти ринковими 
методами, даючи змогу всім учасникам ринку впливати 
на курс, а не тільки окремим банкам.

 Ф'ючерс дає можливість отримати певну 
незалежність від змін валютних котирувань за умов 
отримання достатньо точного прогнозу напряму руху 
курсу. 

валютний ф'ючерс – це однак не тільки хороший 
спосіб хеджування ризиків для різних великих компаній 
та інвесторів, але і відмінний фінансовий інструмент 
для трейдерів.
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НаПРЯМи ПоКРаЩЕННЯ  оПоДаТКУваННЯ ДоХоДІв  ФІзиЧНиХ  оСІб
Східницька г. в. 

к.е.н., в.о. доцента кафедри фінансів і кредиту
львівського національного аграрного університету

У сучасних умовах розбудови суспільства 
важливого значення набуває науковий підхід до 
ефективної побудови системи оподаткування доходів 
фізичних осіб з метою досягнення збалансованості 
інтересів учасників податкових відносин.

Механізм оподаткування доходів фізичних осіб 
ще не має достатньо прийнятного рівня досконалості. 
На даний час окремі положення податкового 
законодавства все ще не врегульовані, залишаються 
недостатньо опрацьованими на практиці [2, с. 130-135]. 
звідси потребує підвищення ефективності податковий 
контроль, подальшого удосконалення система 
планування податкових надходжень. вирішення цих 
проблем визначає актуальність дослідження.

водночас є нагальна потреба в дослідженні системи 
оподаткування доходів фізичних осіб, розкритті 
ролі і місця цього податку як важливого фінансового 
інструменту в системі державного регулювання, 
макро- та мікроекономічних процесів, узагальненні 
історичного та зарубіжного досвіду становлення та 
розвитку такого виду оподаткування [1, с. 22-23]. 

Можливість зниження податкового навантаження 
на малозабезпечені верстви населення і громадян, що 
отримують заробітну плату в межах прожиткового 
мінімуму та його помірковане підвищення для 
платників, що мають середні та високі доходи можна 
розглядати як регулюючий потенціал особистого 
оподаткування [4, с.8-9]. Такий підхід забезпечуватиме 
приведення особистого прибуткового оподаткування 
у відповідність з принципами вертикальної і 
горизонтальної рівності. Таким чином, прогресивне 
оподаткування, принаймні заробітної плати, є досить 
діючим засобом розв'язання як фіскальних, так і 
соціальних завдань державної податкової політики. [3, 
с. 312-323].

важливою складовою податкової реформи в 
Україні має стати саме реформування справляння 
податку з доходів фізичних осіб на основі побудови 
більш досконалого механізму оподаткування кожного 
з доходів, що сприятиме реалізації як фіскального так 
і регулюючого потенціалу особистого оподаткування.

Підсумовуючи вище викладене можна зробити 
висновки, що основними напрямами вдосконалення 
оподаткування доходів фізичних осіб є:

1. відмовленняя від спроб суто фіскального підходу 
до наповнення бюджету. основним критерієм має 
слугувати максимізація функції суспільного добробуту.

2. виправлення недоліків чинного законодавства 
щодо оподаткування доходів фізичних осіб, 
включаючи порушення існуючої ієрархії доходів. Для 
цього слід замінити податкову соціальну пільгу на 
неоподатковуваний мінімум доходів громадян (у розмірі, 
не меншому ніж прожитковий мінімум), що змусить 

уряд дотримуватись його законодавчо встановленого 
розміру, установленого на відповідний бюджетний рік, 
або хоча б поетапно до нього наближатися, та відновити 
економічну суть цього терміну, якою є мінімальна сума 
видатків на просте відтворення спроможності людини 
до праці.

3. модернізація прогресивного оподаткування 
доходів, яке вже діє в Україні, однак прогресія повинна 
бути розрахована таким чином, щоб ураховувати 
реальний, наявний у цей час діапазон доходів громадян.

4. комплексне  реформуванням усього 
податкового навантаження на фонд оплати праці  з 
метою запровадження оптимального податкового 
навантаження й повною легалізацією доходів громадян. 

отже, можна впевнено стверджувати, що 
оподаткування доходів населення в Україні потребує 
перебудови, яка має базуватися на використанні 
передового зарубіжного досвіду (Німеччини, СШа), 
а не зводитися до копіювання моделі оподаткування 
інших країн. Економіка кожної держави має свої 
особливості, які варто враховувати при побудові 
ефективної податкової системи. звичайно, держави з 
високим рівнем розвитку економіки при оподаткуванні 
доходів громадян вирішують завдання, які не є 
ключовими для українського суспільства. Це пов'язано 
з тим, що рівень розвитку нашої економіки значно 
нижчий від розвинених країн, проте, спираючись на 
їхній досвід, можна вмонтувати певні світові здобутки 
в українську систему оподаткування. 
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Проведений аналіз стану безпеки банківської 
діяльності вітчизняними і зарубіжними фахівцями 
показує, що основним завданням забезпечення безпеки 
є виявлення, протидія та нейтралізація загроз, що 
особливо актуальне в умовах євроінтеграційних 
процесів. У загальному випадку загроза – це 
нереалізована, але реально існуюча, тобто з певною 
вірогідністю, можливість нанесення банку будь-
якого збитку. безпека банківської діяльності має 
багатофункціональний і комплексний характер. від 
ефективності її організації залежать практично всі 
аспекти і напрями банківської діяльності.

власне фінансово-економічна безпека банківської 
системи – це такий її стан, коли фінансова стабільність 
чи репутація не може бути підірвана цілеспрямованими 
діями певної групи осіб і організацій або фінансовою 
ситуацією, що складається всередині чи зовні 
банківської системи [2].

Нині відсутні єдині підходи до оцінки загроз 
фінансово-економічній безпеці банків. багато науковців 
та фахівців пропонують власні класифікації таких 
загроз. Найбільш вдалим, на мій погляд, є їх поділ на 
внутрішні і зовнішні загрози.

До зовнішніх відносяться загрози спричинені 
чинниками впливу зовнішнього середовища на 
діяльність комерційного банку, як, наприклад, 
несприятлива загальносвітова економічна ситуація; 
кризові явища в країні; недосконалість законодавчої 
бази; зміни в політиці та нормативних актах 
центрального банку; довіра до банківської системи; 
злочинна діяльність; конкурентне середовище; 
постійний вплив ринкових ризиків; невиконання 
клієнтами та партнерами зобов’язань перед банком 
тощо.

До внутрішніх належать загрози, які або 
безпосередньо генеруються банком, і є частиною його 
власної політики та стратегії за різними напрямками 
діяльності. До основних внутрішніх загроз можна 
віднести рівень забезпеченості фінансовими 
ресурсами,  незадовільну структуру активів і пасивів, 
некомпетентність вищого керівництва і персоналу, а 
також інші фактори, що безпосередньо належать до 
внутрішньої діяльності банку. 

аналіз наукових праць свідчить, що ряд фахівців 

неоднозначно визначають загрози у діяльності 
окремих банків та банківської системи в цілому. У той 
же час науковці одностайні, що найбільшу загрозу в 
діяльності банків створюють такі негативні явища: 
низький рівень капіталізації, недостатня ліквідність 
банківських активів, ризикова кредитна політика, 
відсутність довіри населення та юридичних осіб до 
комерційних банків, недосконала система страхування 
депозитів, низький рівень кредитоспроможності 
підприємств реального сектора економіки, недостатнє 
законодавче врегулювання банківської діяльності, 
наявність внутрішніх негативних причин у банківській 
діяльності, недостатній контроль за діяльністю 
комерційних банків з боку НбУ, дефіцит фінансових 
послуг та інструментів, зменшення ринкової вартості 
заставного майна, високий рівень доларизації 
економіки [1].

Можливі також загрози в банківській системі 
України у зв’язку з євроінтеграційним процесом, 
зокрема це: 

- посилення конкуренції на ринку банківських 
послуг;

- наростання валютних дисбалансів у структурі 
активів і пасивів банків;

- збільшення розриву між рівнем розвитку 
фінансового і реального секторів економіки, 
розбалансування сукупного попиту та пропозиції, а 
відтак і платіжного балансу;

- здійснення банками з іноземним капіталом 
кредитної політики, яка не завжди відповідає 
національним інтересам стратегічного розвитку 
України;

- збільшення зовнішньої залежності банківської 
системи та каналів впливу нестабільності на 
міжнародних фінансових ринках на ринок банківських 
послуг України;

- посилення циклічності розвитку фінансової 
системи, що вимагатиме застосування потужних 
антициклічних заходів банківського регулювання, 
жорсткішого контролю за рухом капіталу, валютним 
ринком, макроекономічними фінансовими показниками 
[3].

отже, забезпечення фінансово-економічної 
безпеки банківської системи України в цілому – 
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складна і багатогранна проблема, якій треба приділяти 
постійну увагу, і на сучасному етапі є нагальна потреба 
розроблення єдиної цілісної концепції безпеки та 
захисту від екстремальних процесів, яка насамперед 
буде спрямована на піднесення рівня довіри населення 
до банків і розвиток національної економіки.
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в сучасних умовах формування місцевих бюджетів, 
як невід’ємної складової державного бюджету, гостро 
стоїть питання податкових надходжень, оскільки вони 
слугують важливою формою перерозподілу валового 
внутрішнього продукту і забезпечують мобілізацію 
майже трьох четвертих доходів бюджетів, в тому числі 
місцевих, а органи місцевого самоврядування не мають 
реального впливу на базу оподаткування, ставки, 
правила адміністрування податків, які визначаються на 
загальнодержавному рівні.

Питання формування дохідної частини місцевого 
бюджету досліджували зарубіжні та вітчизняні вчені, 
а саме: І. Демкінов, І. луніна, в. Павлюк, в. опарін, о. 
василик, в. зайчикова, а. вагнер, Р. гнейст, л. Штейн, 
проте питання оптимізації структури доходів місцевих 
бюджетів актуальне і нині.

з прийняттям та набранням чинності Податкового 
кодексу України з 2011 року відбулося скорочення 
місцевих податків та зборів, структура місцевих 
податків зазнала суттєвих змін. Так, згідно з ст. 10 
чинної редакції Податкового кодексу України до них 
належать: податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки; єдиний податок; збір за провадження 
деяких видів підприємницької діяльності; збір за місця 
для паркування транспортних засобів; туристичний 
збір [3].

Погоджуємося з о. г. Кучабським, який виділив 
ряд недоліків місцевого оподаткування в Україні:

– незначна фіскальна роль місцевих податків і 
зборів;

– відсутність певних законів, указів, які втратили 
чинність після прийняття Податкового кодексу України;

– відсутність у органів місцевого самоврядування 
права самостійно запроваджувати власні податки і 
збори на своїй території;

– відсутність взаємозалежності між рівнем 

суспільних послуг, які надаються на певній території, 
із податковими зусиллями населення;

– низька зацікавленість місцевих органів влади 
додатково залучати кошти від справляння місцевих 
податків і зборів;

– нерозвиненість податків, які відображають 
політику місцевих органів влади(екологічні податки, 
плата за певні послуги місцевих органів влади) [2].

Дослідження процесів формування доходів 
місцевих бюджетів  передбачає визначення основних 
джерел, за рахунок яких відбувається наповнення 
місцевих бюджетів. Так, формування дохідної 
частини місцевих бюджетів, починаючи з 2010 року, 
здійснюється відповідно до бюджетного Кодексу 
України, в якому закріплено основні джерела доходів: 

1) податкові надходження (податки на доходи, на 
прибуток, на збільшення ринкової вартості, податки на 
власність, збори за спеціальне використання природних 
ресурсів, внутрішні податки на товари та послуги, 
податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції, 
інші податки);

2) неподаткові надходження (доходи від власності 
та підприємницької діяльності, адміністративні збори 
та платежі, доходи від комерційного та побічного 
продажу, надходження від штрафів та фінансових 
санкцій, інші неподаткові надходження);

3) доходи від операцій з капіталом (надходження 
від продажу основного капіталу, державних запасів 
товарів і нематеріальних активів, податки на фінансові 
операції та операції з капіталом);

4) офіційні трансферти (від органів державного 
управління інших рівнів, з-за кордону, з інших  джерел) 
[1].

аналіз доходів місцевих бюджетів свідчить про 
те, що основна їх частина формується за рахунок 
податку на доходи фізичних осіб і плати за землю, 
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які є загальнодержавними податками закріпленими 
за місцевими бюджетами, а, отже,  органи місцевого 
самоврядування майже не мають реального впливу на 
дохідну частину місцевого бюджету. Тому вважаємо 
за необхідне розширення переліку місцевих податків 
і зборів, що відображають політику органів місцевого 
самоврядування в галузі зайнятості та соціального 
захисту населення. Удосконалення системи 
адміністрування, оптимізації податкових пільг та 
розширення місцевої податкової бази спричинить 
підвищення фіскальної ефективності обов’язкових 
платежів, позитивно вплине на наповнення місцевих 
бюджетів та сприятиме розвитку регіонів нашої країни. 
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глобалізація економіки призводить до загострення 
низки негативних проблем, серед яких і відмивання 
доходів, одержаних злочинним шляхом.

Для кожної країни протидія легалізації доходів, 
одержаних злочинним шляхом, є питанням національної 
безпеки. відмивання кримінальних коштів – це не лише 
кримінальні діяння, але й систематична загроза для 
фінансових ринків та корпоративного сектору взагалі. 

Потужна банківська система – необхідна умова 
стабільного, збалансованого розвитку економіки 
України та її інтеграції у світове господарство. Це 
зумовлено тим, що за слабкого розвитку фондового 
ринку та небанківських фінансових установ вона є 
найбільшим офіційним фінансовим посередником, що 
задовольняє потреби реального сектору економіки та 
населення країни у фінансових ресурсах.

Швидка зміна умов функціонування, стрімке 
збільшення присутності іноземного капіталу 
спонукають вітчизняні банківські установи до 
постійного вдосконалення систем економічної безпеки 
як запоруки їх стійкості та конкурентоспроможності на 
ринку.

Фінансовий моніторинг – це поняття, схоже з 
поняттям фінансового контролю, а також безпосередньо 
пов’язане з обов’язковими процедурами внутрішнього 
контролю в частині проведення фінансових операцій. 
Фінансовий моніторинг – це також діяльність 
організацій, що здійснюють операції з грошовими 
коштами або іншим майном, по виявленню операцій, що 
підлягають обов'язковому контролю, і інших операцій 
з грошовими коштами або іншим майном, пов'язаних 
з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих 
злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму .

Фінансовий моніторинг поділяється на 

обов’язковий і внутрішній.
обов’язковий фінансовий моніторинг – це 

сукупність заходів спеціально уповноваженого органу 
виконавчої влади з питань фінансового моніторингу 
з аналізу інформації щодо фінансових операцій, 
що надається суб’єктами первинного фінансового 
моніторингу, а також заходів з перевірки такої 
інформації відповідно до законодавства України.

внутрішній фінансовий моніторинг – діяльність 
суб’єктів первинного фінансового моніторингу по 
виявленню, відповідно до цього закону, фінансових 
операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому 
моніторингу, та інших фінансових операцій, що можуть 
бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів.

банківський сектор є специфічною складовою 
національних економік. Ефективність системи 
економічної безпеки фінансово-кредитних установ 
позначається на діяльності банку і представляє собою 
стан захищеності його життєво важливих інтересів 
від несумлінної конкуренції, протиправних діянь 
кримінальних формувань і окремих осіб, здатність 
протистояти зовнішнім та внутрішнім загрозам, 
зберігати стабільність функціонування і розвитку 
відповідно до статутних цілей. 

Комплексна система забезпечення економічної 
безпеки банківської установи становить сукупність 
взаємозалежних заходів правового, економічного, 
організаційного характеру, здійснюваних із залученням 
наявних сил та засобів із метою захисту установи від 
реальних або потенційних загроз і ризиків, які можуть 
призвести до істотних економічних втрат, а також 
для забезпечення стабільного економічного стану 
банківської установи в поточному й перспективному 
періодах. 
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Науковцями виявлено й запропоновано напрями 
вдосконалення організації фінансового моніторингу 
[66, c. 66]:

а) на національному рівні:
• запровадження обов’язкової та безумовної 

для виконання норми щодо укладання спеціально 
уповноваженим органом періодичного каталогу 
підозрілих операцій, передбачивши, що моніторингові 
підлягають усі операції, сума яких перевищує 
встановлену межу, за винятком тих, які не несуть або 
несуть незначний ризик їхнього використання з метою 
відмивання коштів;

• упровадження системи оцінки та управління 
ризиками, які пов’язані з легалізацією доходів 
протиправного походження, для всіх суб’єктів 
первинного фінансового моніторингу з метою 
завчасного попередження «сумнівних» фінансових 
операцій та уникнення завершення процесу відмивання 
коштів;

б) на рівні Національного банку України:
• уведення до структури банківського нагляду 

НбУ функції оцінки ризику можливого використання 
банківських установ для легалізації кримінальних 
доходів, передбачивши нормативно-правове, кадрове, 
організаційне та методичне забезпечення, що дасть 
НбУ можливість адекватного розподілу ресурсів 
у сфери потенційних проблем, які утворюються 
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внаслідок прояву зазначеного ризику;
в) на рівні банківської установи: 
• визначення організаційного рівня підрозділу 

фінансового моніторингу головного офісу банківської 
установи на прикладі управління, яке задля ефективного 
функціонування має структурно складатися з двох 
відділів: (1) –методології та контролю за дотриманням 
регулятивних вимог фінансового моніторингу, (2) – 
інформаційно-аналітичного забезпечення фінансового 
моніторингу;

• покладання функції оцінки ризику відмивання 
доходів, одержаних злочинним шляхом, на підрозділ 
внутрішнього контролю (внутрішнього аудиту), що 
забезпечить можливість банківській установі на рівні 
спостережної ради, голови правління, заступника 
голови правління – начальника департаменту 
економічної безпеки отримувати своєчасну й 
неупереджену інформацію, використання якої дасть 
змогу ефективно здійснювати стратегічне управління 
відповідними видами банківських послуг;
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Фінансові дисбаланси тісно пов'язані з реальною 
економікою: Накопичення фінансових дисбалансів 
може переводити фінансовий сектор, а через нього і всю 
економіку, зі стабільного стану (динамічної рівноваги) 
до фінансової нестабільності (істотного відхилення від 
рівноважного стану).

У фінансово-економічному словнику а. 
загороднього, г. вознюка поняття «дисбаланс» 
(від лат. префікса «dіs» – втрата, позбавлення та 
франц. «balance» – ваги, рівновага) розкривається 
як незбалансованість, неврівноваженість [4]. в 
англо-українському словнику Н. балла «дисбаланс» 
визначається як:  відсутність рівноваги; нестійкість, 
мінливість; невідповідність; порушення рівноваги [1]. 
в. Козюк визначає «фінансові дисбаланси» як суттєве 
відхилення динаміки фінансових агрегатів від їх 
історичної траєкторії [2, с. 38].

На нашу думку, характерними ознаками дисбалансу 
державних фінансів є: надмірні запозичення, що в 
подальшому може призвести до зниження стійкості 
економічного зростання і посилення спадів в економіці; 
превалювання короткострокових зобов'язань у 

структурі боргу; валютні дисбаланси, зокрема значна 
частка кредитів в іноземній валюті; істотний розрив між 
темпами приростів державного боргу і реального ввП; 
невідповідність між динамікою залучених державою 
кредитів і рівнем номінального доходу населення тощо.

зауважимо, що фінансові дисбаланси є 
характерними практично для всіх країн, і, звичайно, 
Україна в даному випадку не є виключенням. Навпаки, 
саме ця проблема є вельми актуальною в сучасному 
економічному вимірі. Це пояснюється тим, що 
динамічний дисбаланс виникає внаслідок перевищення 
темпів зростання бюджетних витрат, ніж надходжень. 
Така ситуація притаманна системі державних фінансів 
України з огляду на відсутність збалансування 
видаткової та дохідної частин державного бюджету.

Так, дефіцит державного бюджету станом 1 
жовтня 2014 року вже перейшов межу за 40 млрд. 
грн. і навіть за досить поміркованими прогнозами 
НбУ за підсумками 2014 року перевищить 68 млрд. 
грн. Державний борг, тим часом, уже досягнув 64% 
ввП, це понад 50 тис. грн. на одного працездатного 
українця. за даними Міністерства фінансів на 1 жовтня 
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2014 року, сукупний український зовнішній борг уже 
перевищив 41 млрд. дол. [3]. але варто зазначити, що 
його обслуговування з урахуванням нинішніх темпів 
девальвації, потребуватиме від України чверті її 
державного бюджету.

Якщо говорити про запозичення, то МвФ вже 
виділив Україні два транші кредиту: перший – 1,5 млрд. 
дол., другий – 1,4 млрд. дол., з них 978,42 млн. дол. було 
спрямовано напряму в державний бюджет, залишок 
зарахували на рахунок НбУ. Третій та четвертий транші 
кредиту розміром 2,7 млрд. дол. уряд очікує отримати 
до кінця 2014 року. всього Фонд запланував виділити 
Україні 17,1 млрд. дол. 

Також єС виділив уряду України 804 млн. дол. 
для фінансування державних витрат. Міжнародний 
банк реконструкції та розвитку – майже  800 млн. дол., 
європейський банк реконструкції та розвитку – 13,8 
млн. дол. від позик Світового банку та розміщення 
валютних облігацій внутрішньої державної позики 
держава залучила 602,9 млн. дол.

Розгляд фінансових дисбалансів не буде повним, 
якщо залишити поза увагою валютний дисбаланс. У 
2015 році Україні належить виплатити за зовнішніми 
зобов'язаннями більше $ 9 млрд. з них $ 3 млрд. 
– повернення Росії позики, залученої під випуск 
облігацій у кінці 2013 року. До кінця 2014 року Україна 
також поверне 3,1 млрд. дол. боргу за газ, який загалом 
сягає 5,3 млрд. дол., із урахуванням заборгованості за 
листопад 2013 року –  червень 2014 року. Це досить 
значні суми, які вплинуть на валютний курс.

з наведеного вище, які ж випливають сучасні 
реалії? з одного боку, інвестори залишають Україну 
та виводять з неї значні частки капіталів. У таких 
умовах кредити МвФ – це єдине, що допомагає країні 
не збанкрутувати. з іншого боку – зростання боргових 
зобов'язань створює тиск на державні фінанси і 
потребує додаткових джерел їх поповнення.

звідси зрозуміло, що реалії сьогодення потребують 
вжиття додаткових заходів не лише від держави, а й 

від місцевої влади з метою ефективного й економного 
витрачання фінансових ресурсів, збереження 
виробничого потенціалу, поглиблення взаємодії із 
середнім і малим бізнесом, сприяння збереженню 
і створенню робочих місць та пошуку шляхів до 
наповнення бюджетів усіх рівнів. Якщо бюджетна 
криза продовжиться і не буде вжито заходів щодо 
скорочення дефіциту державних фінансів, Україна 
фактично втратить свій економічний суверенітет. 

Наприкінець варто відмітити, що концентруватися 
потрібно все-таки на пошуку додаткових джерел 
доходів. Світовий досвід показує, що за умов стагнації 
дерегуляція необхідна як повітря. На бізнес не можна 
тиснути, навпаки, йому потрібно дати свободу, 
можливість працювати та розвиватися. Підвищення 
податків найменшою мірою має стосуватися дрібних 
і середніх підприємців. будь-який корупційний 
тиск повинен негайно припинятися. Існує чимало 
досліджень, які підтверджують ці твердження, і маса 
стратегій виходу з аналогічних кризових ситуацій, що 
базуються на багаторічному міжнародному досвіді. 
Тож очевидно, що роль держави, центрального уряду 
в розв'язанні таких проблем є вирішальною. У цьому 
контексті державна політика у сфері подолання 
дисбалансів потребує істотного вдосконалення за всіма 
напрямами.
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Незважаючи на те, що відносини іпотеки в України 
виникли ще у ХVII столітті, а система іпотечного 
кредитування започаткувала своє функціонування з 
початком створення відповідної законодавчої бази, 
проте досі спостерігається стриманий розвиток ринку 
іпотечного кредитування. 

Іпотечний ринок займає одне з найважливіших 
місць серед фінансових механізмів стабільного 
розвитку економіки. за допомогою іпотечних 
фінансових інструментів забезпечується стабільне 

зростання доходів у різних галузях економіки, завдяки 
здійсненню інвестування реального сектора економіки 
та збільшення його капіталу.

аналізуючи ринок іпотечного кредитування, 
доцільно зосередити увагу на структурі та учасниках 
ринку, а також на самому "продукті", що тут 
реалізується. Необхідно пам'ятати, що розвиток 
іпотечного ринку вирішує економічні проблеми 
активізації та ефективного використання фінансових 
ресурсів, а також соціальні завдання щодо залучення 
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населення до задоволення своїх базових потреб через 
механізм фінансового ринку. 

аналізуючи економічні передумови запровадження 
іпотечних механізмів у житлову сферу, не можна обійти 
увагою проблему доступності іпотечних продуктів, які 
пропонують на ринку іпотечні кредитори, передусім 
банки. Характер таких продуктів може частково або 
повністю знівелювати ті переваги, які визначально 
властиві іпотеці. 

Насамперед, за відсутності наявної повної суми 
для придбання (будівництва) нерухомості (переважно 
житла) іпотека дозволяє суттєво (залежно від умов 
договору іпотеки) скоротити термін існування так 
званого відкладеного попиту. адже, придбану на 
умовах іпотеки нерухомість майбутній власник одержує 
у користування з моменту оформлення договору 
купівлі-продажу. в умовах інфляційного знецінення 
як національної, так й іноземної валюти, нестабільної 
цінової ситуації на ринку нерухомості, яка в останні 
часи супроводжується постійним зростанням вартості 
житла, це надзвичайно важливо [2, с. 213]. 

в умовах фінансової кризи важливим також є аналіз 
динаміки процентних ставок за іпотечними кредитами. 
зазначимо, що для іпотечного ринку України 
характерним є використання фіксованого режиму 
процентних ставок. останнім часом спостерігається 
значне подорожчання іпотечних позик унаслідок 
дефіциту кредитних ресурсів для цілей іпотечного 
кредитування та зростання вартості їх залучення. 

Станом на 31.12.2013 р., найбільш м'які авансові 
вимоги за кредитами на вторинному ринку в ощадбанку 
— 10%, але лише за надання додаткової застави. за 
ним ідуть «Укргазбанк» і «Київська Русь», за умовами 
яких передбачено 20% початкового внеску. У сегменті 

кредитування первинного ринку лідери з мінімальними 
авансами інші: той самий аванс 20% пропонує 
Укргазбанк, 25% — UniCreditBank (Укрсоцбанк), бМ 
банк [3].

отже, ринок іпотечного кредитування 
характеризується на сьогодні не надто позитивними 
показниками. великим потенціалом для іпотечного 
ринку, та головним інвестором житла являються 
громадяни, їх доходи та взяті кредити. використання 
іпотечних кредитів може в п’ять раз збільшити попит на 
житло. Проте, усі надії покладаються на удосконалення 
законодавчої бази при оформленні іпотеки. Для 
переважної більшості населення держава повинна 
створювати сприятливі умови шляхом реалізації 
іпотечного кредитування. будівництво соціального 
житла сьогодні неможливе внаслідок обмеженої 
фінансової бази і нестачі бюджетних коштів. Долаючи 
кризові явища в економіці потрібно підсилити 
відродження іпотечного ринку. використання 
складніших фінансових схем і механізмів, ширшого 
набору іпотечних інструментів сприятиме загальній 
підтримці іпотечного ринку. 
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На початку ХХІ століття відбувається активізація 
трансформаційних процесів, посилюється динамізм 
суспільного розвитку. Світова економіка вступає 
в нове тисячоліття, вибираючи вектор свого руху 
серед багатьох складних, суперечливих і деколи 
різноспрямованих змін, які відображаються на 
розвитку фінансової системи як, найдинамічнішій і 
складній складовій ринкової економіки .

Фінансова система – один із основних елементів 
держави, який є показником розвитку, функціонування 
та ефективності державної політики[2] .

значний вклад у розвиток фундаментальних 
теоретичних та методологічних основ сучасної 
фінансової науки, внесли такі вчені як в.л. 

андрущенко, І.в. бураковський, Д.в. Полозенко, 
о.Д. василик, а.І. Даниленко, о.П. Кириленко, а.в. 
Череп, в.М. Федосов, о. луніна та багато інших, які 
наслідували давню традицію викладання фінансової 
думки, започатковану М.М. алексеєнком, М.X. бунге, 
І. І. Янжулом та іншими.

На сучасному етапі ця тема є досить актуальною, 
адже саме фінансова система сприяє побудові 
ефективної фінансової політики, націленої на 
економічне зростання й покращення добробуту 
населення. в Україні на шляху до ринкового типу 
фінансової системи накопичилося багато проблем, 
по-перше - відсутність системного підходу до 
реструктуризації фінансової системи. Реформи у 
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сфері державних фінансів, насамперед у бюджетній 
і податковій системах, на фінансовому ринку та в 
організації фінансів підприємств здійснювались і 
продовжують здійснюватись розрізнено, без загальної 
їх ідеології та обґрунтованої стратегії і тактики. 
Досить часто вони не тільки не враховують обопільних 
інтересів окремих суб'єктів, а й вступають у протиріччя 
між собою. Причин подібного, по суті спонтанного, 
характеру реформ досить багато, але головна полягає 
у тому, що на даний час практично жоден фінансовий 
орган не виконує функцій координуючого всю фінансову 
політику центру. Міністерство фінансів, яке повинно 
було б відігравати дану роль, поки що зосереджено 
переважно на вирішенні окремих поточних проблем, 
а не на розробці та реалізації фінансової стратегії 
економічного зростання [3].

    Друга проблема, яка безпосередньо випливає 
з першої, - надто повільний темп реформ. Як би 
не оцінювались проведені реформи, абсолютно 
однозначно, що вони здебільшого здійснювались 
із запізненням, а в багатьох випадках тоді, коли 
відтягувати їх було вже неможливо. Крім того, реформи 
виступали швидше засобом усунення і ліквідації 
наслідків певних проблем та диспропорцій. вони 
не мали упереджуючого характеру, спрямованого на 
забезпечення макроекономічної стабільності. 

Третя проблема - нечітка визначеність з конкретним 
напрямом реформ. У світі сформувались різноманітні 
типи економічної системи і моделі соціальної політики 
- від «шведського соціалізму» до німецької моделі 
«соціального ринкового господарства». базуючись на 
засадах ринкової економіки, вони мають досить суттєві 
відмінності. відповідно, неможливо здійснювати 
цілеспрямовану і системну трансформацію фінансової 
системи, не маючи чітко визначеного орієнтира. 

Четверта проблема лежить у площині управління 
реструктуризаційними процесами. Досі відсутня 
чітка стратегія і тактика реформ, яка б визначала їх 
напрями та складові, встановлювала послідовність, 
етапи і терміни, забезпечувала системність та 
цілеспрямованість. Хоча за минулий період було 
розроблено безліч різноманітних доктрин, концепцій і 
програм, вони мали переважно декларативний характер 
та так і залишились на папері.

П'ята проблема пов'язана з відсутністю належної 
ефективності функціонування фінансової системи. На 
проблему нестачі фінансових ресурсів накладається ще 
й недостатня ефективність використання як власних, 
так і запозичених коштів [1]. 

Сьогодні одним із найболючіших питань є пошук 
шляхів збалансування фінансової системи. Тому 
пропонують низку найбільш актуальних шляхів 
вирішення вищезазначених проблем. зокрема, це: 

– розробка стратегії розвитку фінансової системи 
України; 

– розробка механізму регулювання рівня 
іноземного капіталу у вітчизняній фінансовій системі; 
– удосконалення чинної законодавчої бази у сфері 

регулювання роботи ланок фінансової системи;
– економне витрачання бюджетних коштів, 

посилення контролю за їх цільовим використанням;
–  реформа системи оподаткування в напрямку 

послаблення податкового тиску;
– зменшення кількості і розмірів відрахувань у 

державні цільові фонди, відокремлення їх від бюджету;
– раціональне використання коштів, залучених з 

допомогою державного кредиту, зміцнення довіри до 
державних цінних паперів; – цілеспрямований розвиток 
інститутів та інструментів фінансової системи. На 
розвиток фінансової системи впливає також чимало 
факторів, які потрібно вирішувати, щоб не допустити 
застою і кризових явищ. По-перше, налагодити 
функціонування грошової, кредитної, банківської 
систем. По-друге, всі сфери фінансів і їх ланок, 
діяльність органів та інститутів, які функціонують 
в сфері фінансів необхідно вдосконалити. Стратегія 
і тактика реформування фінансів має полягати у 
поступовій реструктуризації, яка передбачатиме 
подальшу трансформацію [4]. 

отже, на сьогодні в Україні у реальній економіці 
державний і приватний сектори мають однакову 
питому вагу, тому виникає необхідність проведення 
бюджетної реформи. заходи бюджетної реформи 
повинні спрямовуватись на використання бюджетних 
інструментів для скорочення системи субсидій і 
стимулювання інвестицій, а також на раціоналізацію 
бюджетного режиму щодо міжнародної торгівлі та змін 
у політиці обмінного курсу. Для підвищення дієвості 
прогресивних змін у системі податкового регулювання 
необхідно терміново впроваджувати всі інші елементи 
фінансової і стабілізаційної політики: досконало 
обгрунтувати обсяги фінансових ресурсів держави 
і за кожним напрямком бюджетної системи зробити 
інвентаризацію витрат, змінити підходи до соціальної 
політики щодо підтримки лише малозабезпечених 
верств населення, ліквідувати субсидування 
виробничої сфери через державні фінанси, розбудувати 
нову структуру банківської системи.
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Міжнародний кредит бере участь у кругообігу 
капіталу на всіх його стадіях, опосередковуючи 
перехід його з однієї форми в іншу (грошову — у 
виробничу, виробничу у — товарну, а товарну — знову 
у грошову). значення міжнародного кредиту в розвитку 
світової економіки полягає в тому, що завдяки кредиту 
відбувається перерозподіл капіталів між країнами 
у відповідності до потреб і можливостей більш 
прибуткового застосування. Суб'єктами кредитування 
зазвичай виступають: банки, приватні фірми, урядові 
кредитні установи, міжнародні кредитні установи та 
міжнародні організації, транснаціональні корпорації, 
страхові компанії. До об'єктів міжнародного 
кредиту належать грошові кошти та товари, а також 
види підприємницької діяльності та послуг. У 
сучасних умовах міжнародний кредит виконує такі 
функції: забезпечення перерозподілу фінансових та 
матеріальних ресурсів між країнами; сприяння більш 
ефективному використанню фінансових та товарних 
ресурсів; сприяння накопиченню фінансових та 
матеріальних засобів та їх раціональне використання; 
прискорення процесу реалізації товарів, розширення 
сфери і напрямків міжнародної торгівлі; забезпечення 
сприяння удосконалення методів конкурентної боротьби 
на світовому ринку; сприяння вирішенню програм 
структурної перебудови економіки окремих країн; 
зниження платоспроможності країн-постачальників, 
підвищення рівня їхньої заборгованості кредиторам [3]

Найбільш поширеним видом міжнародного кредиту 
нині є синдиковані єврокредити, джерелом яких є 
ресурси євровалютного ринку. Як правило, такі кредити 
організовують великі комерційні банки, які очолюють 
консорціуми і погоджують з позичальниками умови 
кредитування. Строк позики найчастіше становить 
від 5 до 10 років, єврокредити зазвичай надаються на 
умовах «ролл овер». Це означає, що відсоткова ставка 
не фіксується на весь термін кредиту, а регулярно 
переглядається (кожні 3 або 6 місяців) у відповідності 
до змін вартості позикових коштів на міжнародному 
грошовому ринку [1].

Характерною особливістю сучасних кредитних 
відносин є виникнення таких нових форм 
кредитування, як факторинг, форфейтинг та лізинг. 
вартість факторингу більша, ніж вартість звичайної 
банківської позики (вона може досягти 20 %), оскільки 
фактор-компанія бере на себе ризик кредитування і 
надає ряд інших послуг. При форфейтингу банк бере 
на себе ризик несплати боргових зобов'язань і збирає 
за це фіксовану в договорі тверду облікову ставку-
премію (Forfeit). лізинг включає в себе цілий пакет 
послуг: монтаж, забезпечення запасними частинами, 

технічне обслуговування, страхування тощо. Часто 
лізингові угоди укладаються одночасно з фрахтовим 
договором, що гарантує зайнятість судна чи літака 
протягом тривалого часу. Після закінчення лізингової 
угоди орендар може придбати орендоване майно 
за залишковою вартістю. лізингове кредитування 
вигідне як для промислово розвинутих країн, так і 
для країн, що розвиваються, та країн з перехідною 
економікою. оренда виступає тут як форма отримання 
кредиту і водночас — як форма міжнародної торгівлі 
машинами і устаткуванням, створюючи умови для 
прискореного розвитку новітніх технологій. Крім того, 
лізинг, посилюючи конкуренцію на ринку кредитів, 
має знижувальний вплив на позичковий відсоток, що 
стимулює приплив капіталів у виробничу сферу [4].

Сучасний стан міжнародного кредитування і 
міжнародних кредитних відносин можна розцінювати 
як гостре кризове явище. Такі борги призводять до 
зниження ефективності міжнародного кредиту. аналіз 
міжнародного кредитування показує,що воно виступає 
як один з елементів ринку позичкового капіталу.

Падіння внутрішнього та зовнішнього попиту на 
виробництво спричинило погіршення економічної 
ситуації в цілому, що зумовило стрімке знецінення 
національної грошової одиниці. внаслідок зростання 
безробіття та невпевненості у завтрашньому дні значно 
знизилась довіра населення до банків. вкладники 
почали забирати кошти з депозитних рахунків. До 
кризи більшість кредитів видавалась в іноземній 
валюті, причиною цього були відносно низькі відсотки 
за користування кредитом, що привело до зниження 
платоспроможності позичальників. з кожним днем 
збільшувалася кількість проблемної заборгованості. 
У наш час пропонуються програми кредитування на 
споживчі цілі. Можна зробити висновки, що майбутнє 
кредитування цілком залежить як від дій уряду щодо 
подолання фінансової кризи, банківських особливостей 
фактичного періоду війни[2]. 
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Повноцінне бюджетування на наших підприємствах 
поки що рідкість. Хоча більшість фінансових проблем 
наших підприємств виникає саме від недостатнього 
вміння управляти фінансами. Часто неплатежі − це 
наслідок відсутності в керівників чіткої інформації 
і належного контролю за рухом фінансових потоків. 
Управління фінансами починається з бюджетування.

Рішення окремих аспектів проблеми присвячені 
роботи таких вчених: білик М.Д., бланк І.о., бригхем 
Ю., Каменская Т., Мельник о.г., Міньковська М.в.,  
Панков в.а., Квасницька Р.С., Партин г.о., Хруцкий 
в.Е.,  Куцик в.І, Калініна о.М., Петришина Я.о., балик 
У.о.

На жаль, однозначного тлумачення терміна 
«бюджетування» немає, в літературі зустрічається 
багато схожих визначень, які підкреслюють різні 
сторони цього процесу. отже проаналізувавши існуючі 
визначення процесу бюджетування вважаю доцільним 
сформулювати власне  визначення даного поняття 
враховуючи специфіку автомобільного транспорту. 
Таким чином, бюджетування – це процес розпису 
потреб і ресурсів у кількісній формі, що формується на 
засадах багатоваріантного аналізу для обраного об’єкта 
з метою пошуку оптимального шляху досягнення 
встановлених цілей.

бюджети є основним результатом реалізації 
бюджетування, який дає змогу вдосконалити 
управління в організації з позиції оптимізації доходів 
та витрат, надходжень і видатків, активів та пасивів. 

оскільки форми, види, структуру та склад 
бюджетів кожна організація обирає самостійно залежно 
від специфіки її діяльності, рівня диверсифікації, 
особливостей організаційної структуру управління, 
установлених цілей у сфері управління, то існує досить 
велике різноманіття об’єктів бюджетування. 

Для автотранспортного підприємства краще 
розглядати бюджети за цільовим призначенням, які 
поділяються на операційні та фінансові. операційні 
бюджети служать базою для розроблення фінансових, 
мають більш локальний характер і тісно пов’язані з 
виробничо-господарською операційною діяльністю. 
Слід зауважити, що операційні бюджети можуть 
формуватися за різними об’єктами бюджетування 
залежно від установлених цілей. Фінансові бюджети 
формуються, як правило, на засадах операційних та 
відображають розрахункову активність, фінансову 
результативність і фінансовий стан підприємства 
загалом.

 Якщо проаналізувавши види, етапи та принципи 
бюджетування підприємств, можливо виділити 

наступні переваги:
• осмислення діяльності підприємства в цілому, 

окремих структурних
підрозділів чи етапів виробничого-господарського 

циклу з позиції доходів та витрат, надходжень та 
видатків, що їх супроводжують, результативності та 
ефективності.

• забезпечення цільового використання та 
економії ресурсів організації, 

запобігання без господарському використанню 
обмежених ресурсів.

• Створення  мотиваційних  механізмів,  які  
закладаються  у  самих 

бюджетах і пов’язані з результативністю їх 
використання.

• виявлення оптимального шляху розвитку 
підприємства на засадах 

здійснення багато варіативного аналізу.
• зміцнення фінансової дисципліни на 

підприємстві.
• Створення можливостей для вибору найбільш 

перспективних сфер 
інвестування.
• Покращення фінансової результативності 

підприємства за рахунок 
удосконалення управління ресурсами.
• Досягнення відповідного рівня 

платоспроможності за рахунок 
удосконалення управління грошовими потоками.
• Підвищення якості управлінських рішень на 

засадах зростання рівня 
інформаційного забезпечення завдяки 

впровадженню бюджетних систем.
         впровадження та застосування на підприємствах 

бюджетних систем супроводжується низкою недоліків, 
головні з них:

• Складність та дороговизна системи 
бюджетування.

• бюджети потребують від працівників високої 
продуктивності праці, в 

свою чергу працівники протидіють цьому, що 
знижує ефективність роботи.

• Проблема вибору методів розроблення 
бюджетів.

• Роздрібненість джерел первинної інформації.
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Стабільність  на ринку банківських продуктів і 
послуг є однією із основних складових економічного 
зростання у державі. Проте існує ряд факторів, які 
дестабілізують ринок, одним з таких є інфляція. 
особливо негативно відображається зростання інфляції 
на зменшенні рівня попиту на даному ринку у зв’язку 
із зростанням вартості банківських продуктів і послуг. 

Інфляція – це економічне явище, яке 
характеризується зростанням цін (інфляція в 
макроекономічному розрізі) і, відповідно, викликає 
зворотньо пропорційне зниження купівельної 
спроможності грошової одиниці (інфляція з точки 
зору грошового обігу) [1]. Тому ключовим зовнішнім 
чинником, який значно впливає на ринок банківських 
продуктів і послуг є індекс інфляції.

згідно закону України « Про індексацію грошових 
доходів населення» індекс інфляції (який ще називають 
індексом споживчих цін) – це показник, що характеризує 
динаміку загального рівня цін на товари та послуги, які 
придбаває населення для невиробничого споживання 
[4, ст.1]. 

Цей показник розраховується на основі споживчого 
набору продуктів продовольчого та непродовольчого 
призначення і послуг. зазначений набір продуктів 
(послуг) є єдиним для всіх регіонів країни та 
ґрунтується на структурі споживчих грошових витрат 
домогосподарств міських поселень. Індекс споживчих 
цін обчислюється центральним органом виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері 
статистики, і не пізніше 10 числа місяця, що настає 
за звітним, публікується в офіційних періодичних 
виданнях [4, ст.3].

Проблематикою визначення впливу інфляції на 
ринок банківських продуктів і послуг займалось багато 
вчених та економістів серед яких:  Попович П.Я., 
Примостка л.о., Сич є.М. та інші. Проте це питання 
не є повністю досліджене сучасними науковцями і 
потребує подальшого вивчення та аналізу.

При розрахунку індексу інфляції використовують 
наступні вагові коефіцієнти: частка споживчих витрат 

фізичних і юридичних  осіб на купівлю банківських 
продуктів і послуг за окремими видами продуктів 
(послуг). Проте необхідно зазначити, що вагові 
коефіцієнти відображають споживання не однієї  
фізичної чи юридичної особи, а в середньому і тому не 
можуть показувати ситуацію у якомусь конкретному 
випадку. При обрахунку індексу інфляції враховується 
наступне: базисний період прийнятий за 100%; 
вибраний місяць (період) має бути більш раннім від 
базисного [2].

зростання чи зниження індексу інфляції – це 
загальноекономічне явище, і тому банківські установи 
не можуть істотно впливати на нього. Проте банки 
можуть використати високий індекс інфляції з 
метою підвищення дохідності своїх операцій. з 
огляду на специфіку своєї діяльності банки мають 
реальні шанси опинитися серед тих, хто скористався 
стрімкою інфляцією на свою користь за рахунок 
значних приростів грошової маси та дії кредитного 
мультиплікатора у процесі кредитування клієнтів. 
Проте ризик інфляції має і негативний вплив, який 
виявляється в знецінюванні банківських активів та 
коштів власників банку –  акціонерного капіталу [3].

 варто зазначити, що сьогодні внаслідок зростання 
цін та нарощування грошової маси ринок банківських 
продуктів і послуг постає перед проблемою порушення 
своєї стійкості внаслідок знецінення основних 
платіжних засобів та національної валюти. відповідно, 
темпи інфляції та фінансова стійкість ринку банківських 
продуктів і послуг перебувають у взаємодії, а саме 
зростання індексу інфляції призводить до порушення 
фінансової стабільності на ринку банківських 
продуктів і послуг.

Потрібно відзначити, що доходи фізичних і 
юридичних осіб є надзвичайно важливими для 
фінансової стабільності банківської системи, а 
відповідно ринку банківських продуктів і послуг, бо 
характеризують можливість залучення тимчасово 
вільних коштів у фізичних та юридичних осіб для 
проведення активних операцій, формування резервів 
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тощо. Також політична ситуація та рівень доходів 
фізичних та юридичних осіб виступають певними 
індикаторами темпів введення та виведення грошово-
фінансових ресурсів із банку, а відповідно фактором 
впливу на ринок банківських продуктів і послуг. 
оскільки їхні доходи із знеціненням національної 
валюти знижуються, той можливість залучення банком 
у них вільних грошових коштів теж зменшується.

отже, зростання чи зниження інфляції впливає 
на рівень попиту і пропозиції на ринку банківських 
продуктів і послуг. Так, і з зростанням інфляції попит 
на банківські продукти і послуг падає, бо знецінюються 
грошові заощадження клієнтів банку, а пропозиція 
залишається незмінною, що призводить до дисбалансу 
на ринку, тому банкам в такій ситуації приходиться 
здешевлювати вартість своїх послуг, шукати нові 
методи залучення грошових коштів, оскільки в таких 
умовах відбувається відтік грошових ресурсів з 
банківської системи.
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Постановка проблеми. Функціонування 
бізнесу в сучасних нестабільних ринкових умовах 
супроводжується потребою подолання та недопущення 
негативного впливу факторів невизначеного 
зовнішнього та внутрішнього середовища. Тільки за 
умов стабільного фінансового стану підприємства 
можуть займати стале положення в регіоні, ефективно 
проводити модернізацію та реконструкцію виробництва, 
випускати конкурентоспроможну продукцію, виходити 
на нові ринки збуту та здійснювати диверсифікацію 
основної діяльності підприємства тощо. Саме тому 
рівень фінансової стійкості та його модифікація в різних 
умовах є прерогативою оцінки фінансової стабільності 
підприємства, яке в свою чергу формує підґрунтя 
ефективного розвитку національної економіки країни. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. значний 
вклад в розробку методологічних і методичних 
підходів оцінки фінансової стійкості підприємства 
зробили вітчизняні та зарубіжні вчені та практики: І. о. 
Школьник, С. в. лєонов; І. М. боярко, л. лахтіонова, 
г. Поляк, М. Родіонова, г. Савицька, в. Тарасенко та 
інші.  Проте і досі недостатнє місце в них займає оцінка 
фінансової стійкості, вибору та реалізації на практиці 
напрямків її зміцнення, визначення оптимального 
обсягу показників аналізу.

виклад основного матеріалу. Комплексний 
характер дефініції фінансова стійкість підприємства 
визначає потребу обгрунтування системи показників, 
під якими розуміється сукупність характеристик, які 

дають можливість чітко та критично описати рівень 
ФС підприємства та запропонувати рекомендації щодо 
його оптимізації.

На законодавчому рівні виділяється 32 показники 
оцінки фінансового стану підприємства, що наведено 
в Наказі Міністерства економіки України №1361 
від 26.10.2010р.[3]. Проте частина з них дублює або 
ж суперечить один одному. Так, М.С.абрютін та 
а.в.грачов зауважують, що у випадку перевищення 
числа коефіцієнтів більше 7-9, контроль над ними 
легко втрачається[1]. Така пропозиція буде актуальною 
у випадку проведення експрес-аналізу ФС. 

Так, у таблиці 1 запроновано сукупність основних 
індикаторів ФС підприємств України в динаміці за 2009-
2012рр.: показники платоспроможності та ліквідності, 
оборотності оборотних активів та забезпечення 
власними оборотними коштами, загальний коефіцієнт 
покриття та коефіцієнт маневреності, фінансування та 
автономії, відновлення (втрати) платоспроможності, 
стійкості економічного зростання, рентабельності 
сукупного капіталу.

з наведених даних видно, що ФС підприємств 
знаходиться в нестійкому стані та має негативну 
тенденцію до зменшення, що виявляється, насамперед, 
у низькому рівні фінансової стійкості та низькій 
ефективності використання фінансових ресурсів за 
показниками рентабельності та ділової активності. 
в 2012 році в оптимальних межах знаходяться 
зокрема показник фінансування 0,76 та відновлення 
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платоспроможності 1,13, проте в динаміці і ці показники 
відображають тенденцію нестійкого фінансового 
стану. в результаті наведена статистична оцінка 
висвітлює найбільш проблемні аспекти фінансового 
боку економіки України.

Таблиця 1. 
основні індикатори  фінансової стійкості підприємств 

України у 2009-2012 рр.

Джерело: *Складено автором за даними[2], **Режим доступу: www.
me.gov.ua

Незадовільна динаміка показників рентабельності 
та ФС спричинила скорочення інвестиційних 
можливостей підприємств щодо підтримки нормальної 
якості майнового стану, необхідного рівня ліквідності 
та платоспроможності[3]. Управління ФС передбачає 
ідентифікацію основних ризиків та імовірність 
їх виникнення, розробка та реалізація стратегії 
забезпечення ФС, контроль, облік, аналіз та оцінювання 
результатів.

висновок. Таким чином, підприємства України 
протягом 2009-2012 рр. характеризуються нестійким 
фінансовим станом, що зумовлено високим обсягом 
запозичень в умовах обмежених можливостей щодо 
нарощення власного капіталу за рахунок капіталізації 
прибутку та залучення інвестиційних ресурсів. Для 
підвищення ФС підприємств України необхідно в 
першу чергу поліпшити інвестиційну привабливість 
країни, підвищити якість надання експортно-імпорних 
послуг, необхідна підтримка та розвиток перспективних 
галузей економіки тощо.
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На сучасному етапі розвитку, страхування є одним 
із найважливіших елементів ринкових відносин, 
яке практично не поступається банківській сфері. 
особливого значення воно набуває в нинішніх 
інтеграційних процесах, оскільки для сталого розвитку 
національної економіки використовується динамічний 
розвиток страхового ринку.

важливий внесок в питання проблем 
функціонування та розвитку страхового ринку, в тому 
числі і в України, в своїх працях внесли такі вітчизняні 
та зарубіжні вчені, як: внукова Н. М., базилевич в. Д., 
брігхем є.Ф., зайцева М. а., горбач л. М., Терещенко 
о. о., Ковальова в. в. та ін.

вітчизняний страховий ринок, в порівнянні зі 
страховими ринками світу, достатньо молодий, саме 
тому він зазнає вплив під змінами внутрішнього 
та зовнішнього середовища, саме тих причин, які 
гальмують динамічний та ефективний розвиток і 

діяльність українського ринку страхових послуг, а саме: 
низький рівень довіри населення; відсутність гарантій, 
які б діяли, для страхувальників у разі банкрутства 
страхових компаній; недосконалість захисту 
прав споживачів фінансових послуг; шахрайство 
страхувальників та ін. На даний період часу суттєвої 
шкоди страховому ринку завдає економічна і політична 
нестабільність, військовий конфлікт на теренах 
України.

аналізуючи стан ринку страхових послуг на 
сьогоднішній день, можна побачити негативну динаміку 
майже по всім позиціям діяльності ринку. Станом 30 
червня 2014 р., загальна кількість страхових компаній 
становила 400 - СК "life" – 58 компаній , СК "non - life" 
– 342 компанії (2013 р. – 415 (СК "life" – 62 компанії 
, СК "non - life" – 353 компанії) [1]. Не дивлячись на 
те, що динаміка негативна, зміни в цьому напрямку 
позитивні, оскільки відбулися за рахунок збільшення 
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розміру уставного фонду СК "non - life" з 1,5 млн. 
євро збільшилося до 10 млн. євро. за рахунок таких 
змін компаніям, які невеликі за розміром, доведеться 
об’єднуватися з більшими задля того, щоб бути 
конкурентноспроможними, економічно стабільними 
та платоспроможними. в подальшому така ситуація 
призведе до мінімальної кількість компаній на ринку.

оглядаючи та аналізуючи стан валових страхових 
премій отриманих страховиками при страхуванні 
та перестрахуванні ризиків від страхувальників та 
перестрахувальників за І півріччя 2014 р. (11 040,3 
млн. грн.) [1] в порівнянні з І півріччя 2013 р. (14 334,3 
млн. грн.), можна зазначити, що обсяг в I півріччя 
2014 р. суттєво зменшився в порівнянні з відповідним 
періодом 2013 р., що в певній мірі було спричинено 
впливом чинників гальмування динамічного розвитку 
та діяльності вітчизняного ринку страхових послуг. 
По чистим страховим преміям на І півріччя 2014 р. – 8 
719,4 млн. грн., (79,0 % від валових страхових премій; І 
півріччя 2013 р. – 10 437,4 млн. грн., (72,8 %) [1].

Рис.1. Структура чистих страхових премій за 
видами страхування станом на 30.06.2014 р. (млн. грн.) 
[1]

Найбільшу частку, як і завжди, в структурі чистих 
страхових премій займає автострахування, яке включає 
–  КаСКо, оСЦПв та «зелена картка».

оглядаючи та аналізуючи стан  валових страхових 
виплат, можна побачити, що в І півріччя 2014 р. – 2 
397,9 млн. грн., (non-life  – 2 308,2 млн. грн. - 96,3 %, 
life – 89,7 млн. грн. -  3,7 %). за І півріччя 2014 р. валові 

страхові виплати збільшилися до 2 397,9 млн. грн. (на 
5,0 %) порівняно з аналогічним періодом 2013 р., чисті 
страхові виплати збільшилися на 5,6 % - 2 356,9 млн. 
грн. [1].

Рис.2. Структура чистих страхових виплат за 
видами страхування станом на 30.06. 2014 р. (млн. грн.) 
[1]

Така динаміка свідчить про відсутність коштів в 
однієї частини населення і присутності рівня недовіри, 
в іншої частини. Статистика в цілому свідчить про 
те, що в сучасних умовах, страховим компаніям на 
ринку страхових послуг досить важно ефективно 
функціонувати, валові страхові премії зменшуються, 
а валові страхові виплати збільшуються. Для того, 
щоб вітчизняний ринок страховий послуг нічим 
не поступався світовим, необхідне: впровадження 
реального захисту прав споживачів; удосконалення 
системи управління ризиками в державі та суспільстві; 
інтеграція страхового ринку України до світового 
фінансового простору та ін. [2]. 
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Інвестиційна діяльність є одним із основних 
чинників стимулювання економічного розвитку 
підприємств та держави в цілому. Це зумовлено 
тим, що своєчасне залучення необхідного обсягу 
інвестицій дає можливість реалізувати всі заплановані 
проекти, підвищити конкурентні переваги, покращити 
фінансово-господарський стан тощо. Дані припущення, 
зокрема, підтверджуються науковими поглядами таких 
науковців, як Дж. гелбрейт, г. Мюрдаль та Д. Тобін 

[1; 2; 3]. У свою чергу, проблемами, пов’язаними 
із залученням інвестицій, займались такі вчені: 
золотогородов в.г., Перар Ж., Назарова М.г., Ковалев 
в.в. [4; 5; 6; 7]. Проте зазначені автори свої дослідження 
спрямували, в основному, на визначення сутності 
інвестицій та їх впливу на економічний розвиток 
підприємства і держави загалом. Тому проблема 
формулювання факторів, які впливають на процес 
залучення інвестицій, залишилась невирішеною. 
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оскільки залучення інвестицій відбувається на 
основі взаємодії інвестора та підприємства-реципієнта, 
то можна припустити, що їхню співпрацю слід 
розглядати як певну гру. Під цією грою слід розуміти 
їхню спільну діяльність, яка спрямована на досягнення 
певного результату. Даний результат, у розумінні 
інвестора та підприємства, буде відрізнятись. Так, 
для підприємства це буде залучення максимально 
можливого обсягу інвестицій протягом мінімально 
можливого періоду часу та на вигідних для себе умовах. 
Для інвестора даний результат може розглядатись з 
позицій вигоди, яку він отримає від здійснення даних 
інвестицій. оскільки поведінка обох суб’єктів буде 
взаємозалежною та, можливо, ірраціональною (Т. 
Пламмер [8, ст. 17-18]), то вірогідним є припущення, 
що результат залучення інвестицій буде залежати від 
двох груп факторів: тих, що впливають на рішення 
щодо інвестицій зі сторони інвестора, та тих факторів, 
які впливають на рішення певного підприємства про 
початок співпраці з деяким інвестором (рис. 1).

Слід відмітити, що виділити повний перелік 
факторів не можливо, оскільки інвестор та підприємство 
можуть приймати рішення про початок та характер 
власної співпраці, керуючись різного роду факторами, 
що мають місце тільки за певний унікальних умов. 
Тому на рис. 1 окремо виділено такі фактори, як 
«особливості підприємства-реципієнта», «особливості 
інвестора», «інші фактори».

Подальші дослідження можуть стосуватись 
виокремлення більш точного переліку даних факторів 
та аналізування їхнього впливу на результат процесу 
залучення інвестицій. 
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залучення іноземних інвестицій є одним з 
основних факторів інноваційного розвитку економіки 
країни. Реалізація прямого іноземного інвестування 
відбувається через вкладення компаніями-власниками 
капіталу за кордон через придбання акцій, створення 
спільних підприємств (організацій), підписання 

ліцензійних угод із вітчизняними виробниками, 
започаткування діяльності дочірніх підприємств 
(філій), реінвестування прибутку тощо [2].

На наш погляд, Україна потенційно може стати 
однією з провідних країн по залученню іноземних 
інвестицій як прямих, так і портфельних. Цьому 
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сприяє її великий обсяг  внутрішнього ринку, значний 
науково-технічний потенціал, відносно дешева, 
але кваліфікована робоча сила, наявність значного 
запасу природних ресурсів. У сучасних умовах 
ринкової економіки важливим завданням є визначення 
пріоритетних галузей для іноземних інвестицій в 
Україну. До найбільш перспективних та привабливих для 
інвесторів галузей можна віднести наступні: паливно-
енергетичний, агропромисловий, металургійний та 
лісопромисловий комплекси; легку, медичну, хімічну 
й нафтохімічну промисловість; машинобудування; 
транспортну й соціальну інфраструктури; зв'язок. 

Цілком зрозумілим є прагнення іноземних 
інвесторів розмістити капітал в тій країні і галузі, де він 
приноситиме максимальний прибуток. а можливість 
отримання приймаючою країною ще більшої кількості 
власних вигод, в свою чергу, стимулює її до розробки 
та висування вимог щодо провадження інвестиційної 
діяльності на власній території. На нашу думку, 
основними принципами провадження інвестиційної 
діяльності в Україні мають бути: 

− збільшення виробничих потужностей та 
ресурсів за рахунок імпорту капіталу;

− орієнтація на використання у виробництві 
новітніх ресурсозберігаючих та екологічно безпечних 
технологій;

− забезпечення створення нових робочих місць, 
підвищення кваліфікації трудових ресурсів;

− виробництво продукції, що дійсно є 
конкурентоспроможною на наднаціональних ринках;

− орієнтація технології виробництва на 
раціоналізацію використання сировинно-ресурсної 
бази України.

але заохочення та залучення іноземних 
інвестицій в Україну буде неефективним без реалізації 
державної підтримки. основними чинниками 
покращення інвестиційного клімату в країні мають 
бути: вдосконалення системи державних гарантій, 
лібералізація діючого законодавства, надання 
адміністративної і дипломатичної підтримки, створення 
нового іміджу країни як потенційно перспективної, 
впровадження ефективного механізму врегулювання 
інвестиційних спорів та страхування зарубіжних 
інвестицій [1].

Таким чином, для залучення іноземних інвестицій 
в економіку України, необхідно створити систему 
пільг, спростити й знизити систему податків. Це дасть 
змогу збільшити кількість іноземного капіталу в 
Україні й розв’язати комплекс проблем пов’язаний з 
недофінансуванням деяких секторів економіки.
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європейська інтеграція, як процес політичної, 
соціальної, юридичної, економічної та культурної 
інтеграції досягається за рахунок розширення 
економічно-політичного союзу держав-членів 
європейських Спільнот. в Україні тривалий період були 
визначені і чітко поставлені регіональні відмінності 
у відношенні суспільства до зовнішньополітичних 
переваг, а Угода про асоціацію, розділи якої вступили 
в силу з 1 листопада 2014 року, окрім розділу про зону 
вільної торгівлі, який відклали до 1 січня 2016 року, 
як новий формат відносин України з європейським 
Союзом, передбачала зміну як самої моделі, так і 
механізмів поглиблення двосторонніх відносин. отже 
процес євроінтеграції набуває більш практичної форми, 
а її ефективність можна вирахувати за конкретними 
методами, критеріями та показниками [2]. 

Угода про асоціацію відкрила для України нові 

горизонти, з виведенням її на більш високий рівень 
розвитку, у тому числі за рахунок зміни законодавчої 
бази, впровадження визнаних у європейському Союзі 
норм та стандартів, зміни у провадженні державної 
політики, зміни характеру української економіки. 
Позитивним наслідком Угоди про асоціацію для України 
є шанс на можливе приєднання до європейського 
Союзу. Хоча в угоді цей пункт не прописаний, але при 
цьому в ній визначається статус країни як повноправної 
європейської держави. Розвинені країни, які входять 
до складу європейського Союзу, а також СШа 
вважають, що Угода про асоціацію для українського 
народу виступає як шанс наближення до європейських 
цінностей і стандартів, та як відправна точка на шляху 
до демократії.

Процес євроінтеграції України передбачає 
реалізацію низки заходів, спрямованих на гармонізацію 
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й уніфікацію таких складових фінансової політики, як: 
грошово-кредитна, фіскальна й валютна політики, а 
також інституціональні умови даного процесу для нашої 
країни. основна проблема застосування фінансової 
політики в умовах євроінтеграційних процесів полягає 
у виборі способу використання фінансової політики: 
необхідно прагнути до синхронізації податкової 
системи та системи соціального забезпечення чи можна 
діяти винятково виходячи з національних потреб, чи 
оптимально вводити обмеження на величину основних 
бюджетних показників і обсяги державних запозичень 
або це буде лише погіршувати економічне становище 
країни в періоди рецесії. важливим є також аналіз 
стабілізуючої ролі фінансового сектора [3].

особливу увагу в Україні, в умовах 
євроінтеграційних процесів заслужила фіскальна 
політика. Така увага до цієї складової фінансової 
політики зумовлюється її окремими особливостями, 
які підтверджують, що у короткостроковому (до 
стабілізації валютного ринку України та нормалізації 
ситуації на Сході України) та середньостроковому 
(2015 – 2016 рр.) періодах використання ретельно 
продуманої, ефективної податкової та бюджетної 
політики призводить до виконання за допомогою 
монетарної та фіскальної політики, політики 
зайнятості, економічних реформ постійного контролю 
за рівнем інфляції, використання методів згладжування 
економічного циклу, стимулювання економічного 
зростання, тобто всіх функцій макроекономічної 
стабілізації. Крім позитивних рис фіскальна політика 
має і певні недоліки, а той факт, що вона не завжди є 
гнучким інструментом макроекономічної стабілізації 
виступає особливим недоліком фіскальної політики 
в умовах євроінтеграційних процесів. Крім того, 
слід відзначити, що часте використання фіскальної 
політики призводить до такого негативного явища як 
формування стійкості бюджетного дефіциту. 

враховуючи недоліки використання фіскальної 
політики доцільним рішенням буде введення певних 
обмежень на її параметри. Саме така ідея знайшла своє 

відображення в Маастрихтській угоді, яка формально 
стала договором про утворення європейського Союзу. 
відповідно до цієї угоди країнам-членам європейського 
Союзу не дозволено мати рівень дефіциту бюджету 
більше, ніж 3% від обсягу ввП, а обсяг сукупного 
боргу не повинен перевищувати 60% від обсягу ввП 
[1].

отже, фінансова євроінтеграція поширюється 
у світі і набуває більшої переваги зі сторони країн з 
розвиненою економікою. Серед основних наслідків 
інтеграційних процесів випливає такий негативний 
фактор, як зменшення кількості інструментів фінансової 
політики, які виконують функції макроекономічної 
стабілізації, а це свідчить про те, що країни-учасниці 
європейського Союзу не можуть використовувати для 
боротьби з негативними наслідками економічних криз 
повноцінну грошово-кредитну політику. 

Якщо досліджувати євроінтеграційні процеси 
в Україні, то варто відзначити що особливої уваги 
заслуговує національний фінансовий ринок. Держава 
повинна розробляти і впроваджувати таку фінансову 
політику, яка могла б задовольнити інтереси всіх верств 
населення. Через успішну реалізацію фінансової 
політики, яка призводить до активного розвитку 
реального сектора економіки, Україна зміцнить свої 
позиції на міжнародній арені.
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Сучасна ринкова економіка  це складна система 
господарювання, в якій тісно взаємодіють ринкові 
закономірності та чисельні регулюючі інститути. 
Складовими цього полісистемного утворення є ринки 
товарів, інформаційний бізнес, сфера послуг і трудових 
ресурсів, тіньовий бізнес та фінансова індустрія, яка 
включає кредитні, валютні ринки, індустрію цінних 
паперів та строкових контрактів, страховий бізнес та 
систему пенсійного забезпечення. всі вони взаємодіють 
як частини єдиної системи, оскільки органічно 

пов‘язані між собою в становленні та розвитку.
Фінансовий ринок – складова фінансової системи 

держави. за своєю суттю це механізм перерозподілу 
фінансових ресурсів між окремими суб’єктами 
підприємницької діяльності, державою і населенням, 
між учасниками бюджетного процесу, деякими 
міжнародними фінансовими інститутами. Фінансовий 
ринок може успішно розвиватися і функціонувати 
лише в ринкових умовах. [3]

за допомогою фінансового ринку, як правило, 
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мобілізуються і використовуються тимчасово вільні 
фінансові ресурси або ресурси, що мали обумовлене 
раніше цільове призначення. Наявність фінансового 
ринку – об’єктивне явище, зумовлене особливостями 
функціонування фінансів в економічній системі 
держави. він виник як гостра потреба в додатковій 
формі мобілізації коштів для фінансового забезпечення 
розвитку економіки держави.

основні положення, що визначають загальні 
теоретико-методологічні основи світового фінансового 
ринку, базовані на концепціях провідних представників 
економічної думки - Р. вернона, С. ліндера, б. оліна, 
М. Портера, Д. Рікардо, П. Самуельсона, а. Сміта, 
о. Хекшера та ін. Дослідженню особливостей і 
закономірностей світового фінансового ринку й, 
зокрема, ринку фінансових послуг значну увагу 
приділяють провідні вітчизняні науковці С. богачов, в. 
будкін, о. булатова, г. Савіна, Ю. Козак, в. Корнєєв, Д. 
лук'яненко, а. Поручник, Ю. Макогон, в. Новицький, 
є. Савельєв, о. Сохацька, г. Чижиков, о. Шнирков та 
ін.

Кругообіг коштів, що опосередковує економічну 
діяльність у державі, здійснюється постійно, проте в 
процесі цього руху коштів може настати час, коли їхня 
частка вивільняється з кругообігу на окремо взятому 
підприємстві або в організації, чи у конкретного 
громадянина. Інші суб’єкти економічного процесу в 
цей же час відчувають тимчасову потребу в коштах. 
Фінансовий ринок здатний задовольнити інтереси 
кожного з них. 

Фінансовий ринок є життєво важливим для 
зростання, розвитку і стабільності ринкової економіки. 
Ринки фінансових послуг підтримують корпоративні 
ініціативи, фінансують використання нових ідей і 
полегшують контроль фінансового ризику. більше того, 
оскільки дрібні інвестори з часом будуть розміщувати 
все більшу частку своїх грошей у взаємних фондах 
та інших фондах колективного інвестування, ринки 
фінансових послуг паперів стають істотно важливими 
для персонального добробуту і пенсійного планування. 

Державне регулювання в сфері ринків фінансових 
послуг України здійснює Національна комісія з 

регулювання ринків фінансових послуг.[1]
До фінансових ринків можна віднести ряд 

взаємодоповнюючих та взаємопов'язаних між собою 
ринків. Це зокрема кредитні та валютні ринки, ринки 
цінних паперів та ринки строкових контрактів. [2]

однією з головних цілей таких ринків є створення 
умов для забезпечення якнайбільшого укладання 
угод із допущеним до торгів товаром або фінансовим 
інструментом, що призводить до мінімізації ціни 
на певний товар або фінансовий інструмент. Іноді 
ринки можуть також виконувати і функцію виконання 
укладених угод. Сукупність таких ринків загалом 
і складає фінансові ринки. окремою проблемою в 
українському законодавстві є невизначеність функцій 
організатора торгівлі. Суть проблеми полягає у 
процедурі фіксації факту укладання угоди у організатора 
торгівлі. Участь організатора торгівлі або відсутність 
його участі в процесі укладання угоди визначає буде 
чи не буде цей організатор торгівлі приймати участь 
у процедурах, пов’язаних з виконанням угоди. Дії 
організатора, який не приймає участі в процедурі 
фіксації факту укладання угоди, зводяться тільки до 
надання інформаційних послуг. 

отже, в розвинутих країнах під ринком розуміється 
конкретна юридична особа, яка є організатором торгівлі 
і забезпечує укладання угод щодо певних товарів, 
коштів або фінансових інструментів. При цьому товар 
або фінансовий інструмент, з яким укладаються угоди 
на ринках, може мати майновий характер та повинен 
бути дискретним і стандартизованим.  
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в умовах ринкових відносин задача підвищення 
продуктивності праці як джерела реального 
економічного прогресу стає життєво важливою для 
подальшого розвитку економіки. Як показує світовий 
досвід останніх десятиліть, економічними лідерами 
стають не ті країни, які мають значні ресурси, а ті, які 
досягли високої продуктивності праці. Не випадково 
в економічно розвинених країнах функціонують 

спеціальні установи, які займаються дослідженням 
і розробкою технології управління продуктивністю 
праці.

Продуктивність праці є одним з найважливіших 
показників ефективності суспільного виробництва. 
застосування цього показника дозволяє оцінити 
ефективність праці як окремого працівника, так і 
колективу [1]. 
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з’ясовуючи економічний зміст продуктивності 
праці, треба мати на увазі, що праця, яка витрачається 
на виробництво продукції складається з:

- живої праці, яка витрачається в даний момент 
безпосередньо в процесі виробництва даної продукції;

- минулої праці, уречевленої у раніше створеній 
продукції, яка використовується тією чи іншою мірою 
для виробництва нової продукції (сировина, матеріали, 
енергія – повністю; машини, споруди, тощо – частково).

Продуктивність праці – це ефективність затрат 
конкретної праці, яка визначається кількістю продукції, 
виробленої за одиницю робочого часу, або кількістю 
часу, витраченого на одиницю продукції. зростання 
продуктивності праці означає збільшення кількості 
продукції виробленої за одиницю часу, або економію 
робочого часу, витраченого на одиницю продукції.

Планування продуктивності праці – це визначення 
рівня продуктивності праці і темпів її зростання, 
забезпечення конкурентоспроможності організації.

На рівень і динаміку продуктивності праці впливає 
безліч чинників, які умовно можна розділити на дві 
групи: зовнішні і внутрішні [2].

зовнішні чинники – це ті, які не залежать від 
діяльності підприємства як об’єктів, але кількісно 
визначають рівень використання трудових, виробничих 
та фінансових ресурсів будь-якої організації.

внутрішні чинники – це чинники, які визначають 
(формують) результати роботи підприємств. вони 
бувають основними, які безпосередньо впливають на 
результати роботи, і не основними, які безпосередньо 
не пов’язані з продуктивністю праці, але впливають 
на результати бізнес-процесів через структурні 
зрушення в складі продукції, порушення господарської 
і технологічної дисципліни тощо.

Продуктивність, в широкому розумінні, є 
відношенням обсягу виробленої продукції, реалізованої 
організацією, до витрат на її виробництво. вона 
відображає ефективне використання ресурсів (праці, 
капіталу, матеріалів, енергії, інформації тощо) в бізнес-
процесах діяльності організації [5].

Слід відзначити, що для підвищення 
продуктивності праці необхідно враховувати і 
макроекономічні чинники навколишнього середовища, 
які можуть сприяти або перешкоджати її підвищенню. 
До них відносяться: урядова політика; економічна і 
соціальна стратегія та напрямки її реалізації; діловий 
цикл і міжнародна конкуренція; навколишнє природне 
середовище; географічні і кліматичні особливості; 
демографічні, структурні і соціальні зміни тощо [4].

враховуючи значення продуктивності праці 
для економічного зростання, кожне суспільство 
намагається постійно підвищувати продуктивність 
праці. основними шляхами підвищення продуктивності 
праці є:

- розвиток і впровадження у виробництво 
досягнень науково-технічного прогресу;

- піднесення загальноосвітнього, культурно-
технічного та професійного рівня працівників;

- раціональне використання природних, 
матеріальних, трудових ресурсів;

- поліпшення організації та управління 
виробництвом;

- впровадження ефективних матеріальних і 
моральних стимулів до праці [3].

Продуктивність праці на підприємстві є основним 
показником його успішності. з підвищенням 
продуктивності праці зростає прибутковість будь-якої 
бізнес-діяльності. На сьогоднішній день Україна відстає 
за рівнем розвитку продуктивності від розвинених 
європейських країн,тому держава та підприємці повинні 
прийняти ряд заходів для вдосконалення механізму 
управління продуктивністю праці. лише за правильної 
організації, мотивації праці та впровадженні досягнень 
науки і техніки можна розраховувати на процвітання 
українських підприємств та економіки в цілому.
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Формування економічної системи ринкового типу 
зумовлює перехід до економічних методів управління, 
важливою складовою яких є різноманітні фінансово-
кредитні важелі. Це посилює роль банків у створенні 
ринкової моделі функціонування економіки України 
і висуває на перший план необхідність глибоких 
перетворень у банківській системі й формування 
цілісного механізму грошово-кредитного регулювання 
економіки [2].

Кредит як форма суспільних відносин має багато 
спільного з іншими економічними категоріями 
- грошима, фінансами, торгівлею, капіталом та 
ін. зокрема, всі вони є вартісними категоріями, 
обслуговують рух вартості в процесі відтворення. вони 
тісно переплітаються між собою функціонально. Так, 
гроші як засіб платежу з'явилися на грунті кредитних 
відносин. вони успішно обслуговують їх і нині. 
Кредит у функції перерозподілу вартості обслуговує 
рух капіталу, сприяє формуванню фінансових ресурсів, 
розвитку торгівлі. особливо тісно пов'язаний кредит 
з грошима, і цей зв'язок дедалі посилюється в міру 
розвитку суспільного виробництва й ускладнення 
економічних відносин [30].

Станом на кінець 2014 року, лише 10-15% всіх банків 
України інтенсивно кредитують народне господарство, 
основними з яких є Приватбанк, Укрексімбанк, вТб 
банк, Укрсоцбанк, ощадбанк та ін. Хоча на 01.01.2014 в 
Україні зареєстровано 180 банків, з них діючих 178, а на 
стадії ліквідації знаходяться 14. отже, можна зробити 
висновки, що навіть четверта частина всі банків країни, 
не займаються своєю діяльністю на повну потужність.

з моєї точки зору, для стабільної та безперебійної 
діяльності банківського сектору, перш за все, 
необхідно удосконалити організаційний  та 
фінансово-економічний  механізм банківської системи 
України, збільшити обсяги банківських кредитів 
та вдосконалити бізнес-планування фінансової та 
операційної діяльності.

У більшості країн світу кредитори (банки, 
фінансові компанії, компанії-емітенти кредитних карт, 
інвестиційні компанії, торгові компанії, що надають 
комерційні кредити) на постійній основі обмінюються 
інформацією про платоспроможність позичальників 
через кредитне агентство (бюро). На сучасному етапі 
розвитку економіки України є досить важливим 
використання зарубіжного досвіду роботи кредитних 
агентств. Необхідність цього доведена в численних 
роботах економістів, що досліджували проблему 
асиметричності інформації в сфері фінансового 

посередництва.
Світовий досвід показує, що вирішити ці проблеми 

можливо тільки за допомогою кредитного агентства, 
створеного для обміну інформацією про позичальників 
між кредиторами [1]. Сьогодні кредитні агентства в 
тій або іншій організаційній формі діють практично 
у всьому світі. більшість країн прийшла до висновку, 
що ефективний розвиток економіки неможливий без 
інформаційної відвертості і прозорості.

Світовий досвід демонструє різноманіття 
форм організації кредитного агентства. При цьому 
кількість та форми власності кредитних агентств 
(бюро) може бути різною в кожній країні. Так, в ряді 
країн, таких як СШа, бразилія, аргентина більшість 
кредитних агентств є приватними підприємствами, 
функціонуючими з метою отримання прибутку від 
надання інформаційних послуг. Крім того, в цих 
країнах діють і декілька місцевих кредитних агентств, 
створених торговими палатами і асоціаціями як 
некомерційні організації.

Створення в Україні надійної системи ідентифікації 
ділової та фінансової репутації компаній та приватних 
позичальників є однією з фундаментальних умов 
подальшого розвитку ринків кредитів та інвестицій, 
особливо в сфері кредитування малого та середнього 
бізнесу, іпотечного та споживчого кредитування.
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в умовах євроінтергаційних процесів  для України 
важливе значення мають економічні та інформаційні 
зв’язки з іншими країнами. Поступовий розвиток 
міжнародних відносин, збільшення іноземних 
інвестицій та підприємств з іноземним капіталом 
потребують нових вимог до складання фінансової 
звітності підприємств, які б відповідали звітності інших 
країн світу. Фінансова звітність має бути достовірною 
та зрозумілою, показувати повну інформацію про 
фінансовий стан підприємства. Саме це викликає 
необхідність поширення Міжнародних стандартів 
фінансової звітності (МСФз). Розроблені в Україні 
національні стандарти бухгалтерського обліку – П(С)
бо мають відмінності з міжнародними, що призводить 
до необхідності трансформації фінансової звітності[1].

На відміну від Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку, МСФз відображають реальну 
і об’єктивну інформацію про поточний фінансовий 
стан підприємства  та відрізняються високою 
інформативністю для користувача. І в той час як влада 
постійно прагне вносити зміни у П(С)бо з метою їх 
зближення з податковим обліком, то МСФз залишаються 
недоторканими, тим самим їх застосування стає більш 
вигідним для українських підприємств, а особливо 
для підвищення інвестиційної привабливості. Саме  
впровадження МСФз може допомогти Україні залучати 
все більше іноземних інвестицій і позик, а також виходу 
на міжнародні ринки. 

На сьогодні в Україні відбувається і надалі 
наближення бухгалтерського обліку до вимог МСФз. 
згідно з наказом Міністерства фінансів України [5] 
було затверджено Національне положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 1 «загальні вимоги до 
фінансової звітності», що враховує особливості 
переходу на МСФз. 

Починаючи з 2012 року відповідно до п. 2 ст. 12-1 
закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітності в Україні» публічні акціонерні товариства, 
страховики,  банки та підприємства, які провадять 
господарську діяльність за видами діяльності, перелік 
яких визначає Кабінет Міністрів України, складають 
фінансову звітність за міжнародними стандартами [4]. 

Існує декілька методів підготовки звітності згідно з 
МСФз. основними методами є: ведення паралельного 
обліку (конверсія) та складання звітності на основі 
його даних; коригування (трансформація) звітності, 
складеної за П(С)бо [3].  Для трансформації звітності 
згідно з МСФз застосовують вже готову звітність за 
П(С)бо та аналітичні розшифровки до неї за статтями 
балансу і звіту про фінансові результати.  Метод 
трансформації передбачає коригування інформації 
та групування облікової інформації за даними 
статистичної звітності.

єдина методика проведення трансформації 
фінансової звітності у звітність згідно з МСФз відсутня. 
Метод конверсії у порівнянні з трансформацією є більш 
оперативним і достовірним, але вимагає витрат часу 
та високих вимог до професійного рівня персоналу. 
Перевагами використання методу трансформації 
є невисокі часові та фінансові витрати, простота 
здійснення процедури, наочність коригувальних 
записів.

Формування фінансової звітності за міжнародними 
стандартами шляхом трансформації є шляхом 
стабілізації економічної ситуації в Україні на сьогодні.  
але організація цього процесу є не простою, має 
певні фінансові та кадровими проблемами, труднощі 
нормативно-правового характеру.

Проблемами  переходу на МСФз також є 
нестача кваліфікованих спеціалістів, що знаються 
на міжнародних стандартах. Необхідно підвищувати 
кваліфікацію фахівців або користуватись послугами 
консультантів з питань МСФз [2]. 

одним з напрямків  вирішення проблеми є розробка 
нових специфік та підходів до підготовки спеціалістів, 
фахівців та методичного забезпечення. Необхідне 
поширення більш глибокого розуміння значущосмті, 
яку може відігравати фінансова звітність, складена 
згідно з МСФз.

отже, трансформація фінансової звітності 
відповідно до міжнародних стандартів фінансової 
звітності є можливістю  виходу на міжнародні ринки 
та підвищення інвестиційної привабливості для 
українських підприємств.
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Реформування системи прямого оподаткування 
в Україні вимагає вивчення досвіду розвинених 
країн, податкові системи яких мають багатолітню 
історію. Для визначення шляхів функціонування та 
вдосконалення прямих податків в податковій системі 
України необхідне вивчення світового досвіду 
втсановлення ставок по основних прямих податках. 
Розглянемо зарубіжну практику застосування ставок на 
прикладі двох основних прямих податків, які в Україні 
складають більшу частину дохідів бюджету, а саме: 
податку на прибуток підприємств та податку на доходи 
фізичних осіб.

Податок на прибуток – один із найпопулярніших 
податків у світі. Прибуткове оподаткування є важливим 
елементом системи прямих податків, яке дозволяє 
регулювати доходи суб’єктів господарювання та 
формувати надходження до бюджету. базова ставка 
податку в Україні становить 18% [2].

Найнижча ставка податку на прибуток підприємств 
– в офшорних зонах. На острові Мен, податок становить 
0,00%, така ж ставка на бермудських та Кайманових 
островах [3].

є країни, про які можна сказати, що вони 
напівофшори - це ліхтенштейн, де ставка податку 
на прибуток складає 12,5%, або Кіпр, де вона теж 
низька. вони привертають зарубіжні активи, але, 
не поспішаймо радити Україні повторювати даний 
досвід встановлення ставок податку на прибуток, 
одним розміром ставки  - інвесторів не привабиш. У 
тій же Молдові податок на прибуток складає 12%, а в 
Македонії взагалі 10% [3]. але закордонні інвестори 
туди не ломляться: не так вже просто бути офшорною 
країною, і одного низького податку в такому випадку 
недостатньо.

Також існують країни, де податок на прибуток 
значно вищий, ніж в Україні. в СШа податок на 

прибуток становить 40%, в Німеччині – 29,6%, в 
Італії – 31,4%, в бельгії – 34%, а в Японії – 35,65% 
[3]. Це країни з усталеною економічною моделлю, 
можливо, в майбутньому, і в Україні будуть такі високі 
ставки податку на прибуток, але зараз більш доцільно 
орієнтуватися на інші країни, які хочуть, щоб їх 
податки «не вбивали» бізнес і допомагали державному 
бюджету. за рівнем податку на прибуток Україна зараз 
стоїть нарівні з білорусією, а от у Польщі та Чехії 
податок на прибуток складає 19%, зате в латвії та литві 
– 15%, в Румунії – 16%. Ставка податку на прибуток в 
Туреччині та Росії – 20% [3].

в цілому, можна зробити висновок про те, що 
ставка податку на прибуток в Україні близька до інших 
країн, які теж ще знаходяться на стадії розвитку. Проте, 
було б раціонально подумати про зниження ставки до 
рівня 15%, так як це могло б бути хорошим досвідом в 
напрямку розвитку бізнесу та виходу його з «тіні».

Податок на доходи фізичних осіб – податок, що 
встановлюється на території України, який стягується 
з доходів громадян-резидентів і не резидентів, які 
одержують такі доходи з джерел, які походять з 
території України [1, с. 192].

Перш ніж почати розгляд такого виду податку в 
різних країнах, потрібно розглянути, що є два типи 
оподаткування: з фіксованою ставкою і з прогресивною 
шкалою. Прогресивна шкала оподаткування передбачає 
зростання виплат при збільшенні доходів. з точки 
зору соціальної справедливості має право на життя, 
оскільки перешкоджає розшаруванню суспільства. 
Такий тип оподаткування застосовується у багатьох 
країнах європи, у тому числі і в Україні. У 2014 році 
згідно з пунктом 167.1 Податкового кодексу України 
ставка податку на доходи фізичних осіб складає 17%, 
якщо доход перевищує 10 мінімальних заробітних 
плат, тобто 12180 гривен в місяць, якщо менше – ставка 
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15% [4].
відмінність з європою полягає в тому, що в цих 

країнах різниця між податком, який повинні платити, 
образно кажучи «багаті» набагато більший того податку, 
що платять «бідні». На відміну від країн європи, де 50% 
ставка, в Україні всього 17% ставка на доходи фізичних 
осіб. Так, у Франції застосовується шестирозрядна 
прогресивна шкала, де мінімальна ставка податку на 
доходи фізичних осіб складає 10,52%, а максимальна – 
75%. 75% - для тих, чий рівень доходу в рік перевищує 
1 млн. євро. Далі по низхідній за рівнем ставки йде 
Швеція - 56%, бельгія - 53%, Нідерланди - 52%, Данія 
- 51% тощо. Україна на 30-му місці, Росія на 34-му з 
12%-ою ставкою [4].

отже, для поліпшення свого становища 
Україні необхідно поступово знижувати податкове 
навантаження податку на прибуток підприємств, 
використовуючи міжнародний досвід, адаптуючи 
його до специфіки та умов розвитку нашої країни, 
створювати умови, в яких майже неможливо буде 
ухилитися від сплати податкових зобов’язань, що 
призведе до поступового збільшення надходжень 
до державного бюджету. Досягти соціальної 

справедливості та максимального економічного ефекту 
при оподаткуванні доходів фізичних осіб, можливо 
лише шляхом запровадження прогресивної шкали 
ставок прибуткового податку, причому верхня межа 
ставок за такої моделі оподаткування доходів громадян 
має бути достатньо високою. 
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в умовах економічної нестабільності досить 
актуальним є питання реалізації основної задачі 
фінансового сектора, що полягає у повноцінному 
виконанні функції фінансового посередника щодо 
допомоги реальному сектору у залученні інвестицій. 
за умови нестачі фінансових ресурсів необхідних для 
стабільного економічного розвитку України, важливого 
значення набувають перспективи залучення іноземних 
інвестицій. 

з 2013 р. набув чинності закон України "Про 
стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних 
галузях економіки з метою створення нових робочих 
місць", що надає преференції з орієнтацією на 
імпортозаміщення для інвесторів у такі сфери, як: 
агропромисловий комплекс за напрямами - виробництво, 
зберігання харчових продуктів, у тому числі дитячого 
харчування, а також виробництво біопалива; житлово-
комунальний комплекс; машинобудівний комплекс; 
транспортна інфраструктура; курортно-рекреаційна 
сфера; металургійне виробництво [2].

відповідно до Податкового кодексу України 
державна підтримка інвестиційної діяльності у 
пріоритетних галузях економіки передбачає:

1) пільговий режим оподаткування прибутку (до31 
грудня 2017 р. за ставкою 0 %; до 31 грудня 2022 р. – 8 
%; з 1 січня 2023 р. – 16 %)  при  умові, що вартість 

проекту складає від 0,5 млн. євро для суб’єктів малого 
підприємництва, від 1 млн. євро – для суб’єктів 
середнього підприємництва та від 3 млн євро – для 
суб’єктів великого підприємництва;

2) застосування прискореної амортизації, який 
нині застосовується тільки для амортизації машин та 
обладнання.

відповідно до Митного кодексу України імпорт 
устаткування та комплектуючих виробів до нього з 
метою реалізації затверджених інвестиційних проектів 
звільняється від оподаткування ввізним митом за 
умови, якщо вони не виробляються в Україні; є новими 
(не були у використанні); не є підакцизними товарами 
в Україні; були виготовлені не більше трьох років до 
моменту державної реєстрації інвестиційного проекту.

за оцінками вітчизняних та іноземних експертів, 
інвестиційний клімат в Україні залишається 
несприятливим, водночас активність суб'єктів 
інвестиційної діяльності є досить низькою, 
що обумовлено вже традиційними причинами 
(недосконалість та нестабільність законодавства, 
відсутність дієвої системи страхування іноземних 
інвестицій, нерозвиненість інвестиційної 
інфраструктури, неоднаковість умови господарювання 
вітчизняних та іноземних інвесторів тощо). Серед 
процесів, які мали місце у 2014 р. та зумовили відтік 
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інвестицій слід назвати воєнні дії на території окремих 
регіонів України; дестабілізація соціально-політичної 
ситуації; рейдерство; девальвація національної валюти. 
Як наслідок, обсяг відтоку прямих інвестицій з України 
у січні-жовтні 2014 р. склав 10,4 млрд дол. СШа або 
5,63% номінального ввП у 2013 р. [1].

Разом з тим, за експертними оцінками, інвестиції 
з країн Перської затоки в Україні можуть скласти 3-4 
млрд дол. СШа. Також багато інвесторів з Китаю, 
європи, СШа та Ізраїлю зараз чекають стабілізації 
ситуації в країні [3]. 

На думку економістів, перспективними сферами 
для інвестицій є аПК, харчова та легка промисловість, 
будівництво та машинобудування. Це зумовлено 
вигідним географічним розташуванням, кадровим 
потенціалом, наявністю базової інфраструктури та 
перспективами розвитку європейських ринків. 

Для створення сприятливого інвестиційного 
клімату в Україні потребують нагального вирішення 
наступні проблемні аспекти:

- захист права інвесторів, тобто гарантія стабільності 

та повернення інвестицій у раз і необхідності; 
-вдосконалення нормативно-правової бази для 

здійснення інвестиційної діяльності;
-створення дієвого механізму протидії корупції;
-сприяння розвитку інноваційної діяльності;
-забезпечення доступності до інформації про 

інвестиційний клімат в Україні.
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У сучасних умовах інтеграції України у світовий 
фінансовий простір важливу роль у забезпеченні 
соціального захисту населення відіграє підтримка 
належного стану фінансової безпеки (Фб) ринку 
страхування життя. вивченню  теоретичних  засад 
забезпечення фінансової безпеки страхового ринку  
присвячено  наукові  праці таких вчених, як геєць в.М.,  
в.Д. базилевич, о.І. барановський, а.в. василенко 
та  Н.М. внукова. Сучaсний економiко-мaтемaтичний 
iнструментaрiй дозволить здiйснити комплексну 
оцінку стaну фінансової безпеки ринку страхування 
життя i отримaти результaти, якi можна використaти 
для формування упрaвлiнських рiшень, нaпрaвлених 
на забезпечення його стійкого розвитку. з огляду на це, 
актуальним стає вибір методу оцінки стану фінансової 
безпеки ринку страхування життя, який би найбільш 
ефективно відповідав вирішенню і постановці 
завдання.

головним  критерієм,  що забезпечує фінансову 
безпеку ринку страхування життя є надійність його 
суб’єктів, передусім, страховиків. Підтримка стійкого 
стану діяльності страхових компаній та оцінка рівня Фб 
відіграють важливу роль у забезпеченні ефективного 
розвитку ринку страхування життя в поточному та 
наступних періодах. 

На підставі аналітичних даних розвитку 

вітчизняного ринку страхування життя за 2006-2013 
рр. [3] було здійснено комплексну оцінку стійкості 
ринку та  розраховано рівень фінансової безпеки, 
за допомогою методу таксономії , який дозволяє 
здійснювати багатовимірну оцінку рівня розвитку 
економічного об’єкта відносно нормативних значень 
показників- характеристик. Сутність цього методу 
полягає у формуванні рейтингової оцінки стану 
фінансової безпеки на основі відхилення показників 
функціонування ринку страхування життя від значень 
“еталонного” станушляхом коригування визначеного 
оптимального значення і-го нормалізованого показника 
на величину середньоквадратичного відхилення. Так, 
на основі квазівідстаней визначається сучасний стан Фб 
з розглянутої вибірки, що дає можливість встановити 
тактичні і стратегічні напрями розвитку  ринку 
страхування життя. отримані зважені квазівідстані 
використовують як рейтингові оцінки, що є основою 
визначення стану функціонування ринку страхування 
життя у динаміці з урахуванням рівня його фінансової 
безпеки.[1]Діагностика стійкості ринку страхування 
життя проводилась на основі сформованого переліку 
окремих показників стійкості (табл..1.) [2]

На рис.1. зображено динаміку зміни розрахованого 
у дослідженні показника стану фінансової безпеки 
ринку страхування життя. [4]
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Таблиця 1
основні показники стійкості ринку страхування життя

Рис.1. Динаміка показника стану  Фб  ринку 
страхування життя

Рівень фінансової безпеки ринку страхування 
життя оцінено  на основі нормативних показників. 
Фінансова безпека ринку страхування життя за останні 
роки знаходиться на дуже низькому рівні, хоча і є 
невелика тенденція зростання. Незважаючи на світову 
фінансову кризу, пік якої в Україні прийшовся на 2008-
2009 рр., найвище значення рівня фінансової  безпеки 

Секція 3. Функціонування фінансового сектору економіки
в умовах євроінтеграційних процесів

страхового ринку спостерігаються саме 2009 року. Це 
свідчить про те, що , на відміну від таких сегментів 
вітчизняного фінансового ринку як грошовий ринок 
та ринок капіталу, вплив світової фінансової кризи на 
розвиток страхового ринку України виявився не таким 
значним.

оцінка рівня фінансової безпеки ринку страхування 
життя за допомогою методу таксономії обумовлена 
простотою та легкістю розрахунків порівняно з іншими 
економіко-математичними методами. Результати 
економіко-математичного моделювання довели 
необхідність управління рівнем фінансової безпеки 
ринку страхування життя для забезпечення соціального 
захисту населення та залучення інвестиційних ресурсів 
в економіку країни.
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Інноваційний розвиток – спосіб економічного 
зростання, що базований на постійних і систематичних 
нововведеннях, спрямованих на суттєве поліпшення всіх 
аспектів діяльності господарської системи. основою 
системи фінансового забезпечення інноваційного 
розвитку є ефективна діяльність банківського сектору 
економіки, особливо у сфері кредитування.

відносини кредитування пройшли тривалий 
шлях еволюції, і в останні сторіччя перетворилися на 
важливий чинник суспільно-економічного розвитку. 
особливість відносин банківського кредитування 
полягає в тому, що сутність кредиту лежить на межі 
психологічної та економічної площини, на перетині 
двох наукових систем пізнання.  [1, С.98].

Сутність банківського кредитування має 
визначатися через комплекс взаємопов'язаних 
організаційних, техніко-технологічних, інформаційних, 

фінансових, юридичних та інших операцій, які 
становлять цілісну систему дій банківської інституції 
в особі спеціалізованого підрозділу щодо реалізації 
кредитної потреби клієнта. Кредитування не є якимось 
дискретним явищем передачі вільних грошових коштів 
від кредитора до позичальника. воно постає значно 
складнішим і тривалішим процесом, що передбачає 
попередню включає як підготовку кредитного проекту 
так і подальший його супровід.

взаємозв’язок банківського кредитування та 
економіки країни набуває особливої вагомості у процесі 
переходу до економічного розвитку на інноваційній 
основі. головними точками перетину відносин 
банківського кредитування та інноваційного розвитку 
економіки є: 

а) довгострокове банківське кредитування 
інноваційних процесів; 
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б) розробка та впровадження банківських новацій, 
що спрямовані на модернізацію відносин кредитування;

в) своєчасний моніторинг економічної ситуації та 
високоефективний перерозподіл ресурсів на користь 
пріоритетних галузей; 

г) супроводження об’єкта інноваційного 
кредитування та заходи щодо комерціалізації 
інноваційного продукт. [4, С.44].

Розвиток інноваційної діяльності на всіх рівнях 
організаційного управління від окремого підприємства 
до держави в цілому передбачає створення й ефективне 
функціонування чіткої системи фінансування на всіх 
стадіях інноваційного процесу.

Комерційні банки є головною ланкою грошово-
кредитної системи і реальними посередниками 
на інвестиційному ринку, оскільки вони мають 
можливість залучати необхідні фінансові ресурси 
та вкладати капітал у найбільш привабливі проекти. 
Кредити комерційних банків належать до джерел 
позичкових коштів і виступають вагомим фінансовим 
важелем стимулювання та забезпечення інноваційної 
діяльності. [3, С.81].

Таким чином, банківський сектор є основним 
елементом ринкової інфраструктури, який повинен 
сприяти інноваційному розвитку економіки, проте 
реальне кредитування інноваційних проектів 
відбувається надто повільно. 

Успішність економічної діяльності підприємств 
в iнновацiйнiй сфері останнім часом дедалі тісніше 
ставиться у залежність від ступеня залучення 
кредитних ресурсів банківських установ до системи 
фінансового забезпечення відтворювальних процесів. 
Таким чином, банки стають одним із учасників 
інноваційного процесу, забезпечуючи не тільки його 
фінансування, а й зв’язок між всіма учасниками – 
державою, iнвестицiйно–інноваційними фондами, 
науково – технічними установами та споживачами. 
Серед основних перешкод створення відповідних 
ресурсів фінансового забезпечення інноваційної 

моделі економічного розвитку, як правило, визначають 
труднощі з ефективним розміщенням фінансових 
ресурсів в банківській системі. [5, С.77]

головною перешкодою досягнення стабільних 
та високих темпів економічного розвитку виступає 
брак фінансових ресурсів для підтримки інноваційної 
діяльності в країні. банківський сектор виступає 
перспективним джерелом фінансування інноваційно-
інвестиційної діяльності підприємств. однак, загальні 
тенденції сучасного розвитку кредитних операцій 
вітчизняних банків свідчать про незначну роль 
банківського кредиту у її фінансовому забезпеченні. [2, 
С.76].
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однією з важливих функцій, засобом фінансового 
забезпечення діяльності держави є оподаткування. 
Механізм реалізації податкової політики є одним з 
основних інструментів досягнення цілей економічної 
політики держави. Правильне функціонування 
податкової системи повинно сприяти соціально-
економічному розвитку держави та забезпеченню 

достатності сукупних податкових надходжень до 
бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів. 
Для забезпечення цього потрібне реформування 
податкової системи, щоб створити умови для 
формування сприятливого інституційного середовища 
оподаткування. одним із «наймолодших» та 
найсуперечливіших податків є податок на додану 



292

Секція 3. Функціонування фінансового сектору економіки
в умовах євроінтеграційних процесів

вартість (далі – ПДв).
Питання функціонування ПДв часто виступали 

предметом досліджень вчених та науковців і 
розглядались у працях: о. Данилова, а. Дриги, І. 
луніної, І. лютого, в. Мельника, л. Новицької, М. 
Петренка, та інших. більшість з них порушували 
проблему бюджетного відшкодування ПДв як основну 
причину його неефективності в українських умовах 
розвитку податкової системи.

Податковим кодексом України (далі – ПКУ) 
удосконалено правові норми щодо податку на додану 
вартість шляхом забезпечення більш детальної правової 
регламентації його справляння, усунення прогалин, 
що мали місце в попередньому законодавстві й 
використовувалися для уникнення податку. Податок на 
додану вартість регламентується в розділі 5 «Податок 
на додану вартість» Податкового кодексу України. 

Позитивною тенденцією ПДв є бюджетне 
відшкодування. відповідно до підпункту 14.1.18 статті 
14 ПКУ бюджетне відшкодування – це відшкодування 
від'ємного значення ПДв на підставі підтвердження 
правомірності сум бюджетного відшкодування ПДв 
за результатами перевірки платника, у тому числі 
автоматичне бюджетне відшкодування у порядку та 
за критеріями, визначеними у розділі 5 ПКУ. Сума 
ПДв, що підлягає сплаті до бюджету або бюджетному 
відшкодуванню, визначається як різниця між сумою 
податкового зобов'язання звітного податкового періоду і 
сумою податкового кредиту такого звітного податкового 
періоду. згідно з ПКУ позитивний результат звітного 
періоду підлягає сплаті до бюджету, а негативний 
– зменшує податковий борг або переноситься на 
наступний період (пункти 200.1 - 200.3 статті 200 
ПКУ), і лише якщо в наступному періоді результат 
знову виявиться негативним, можна розраховувати на 
бюджетне відшкодування.

Позитивний вплив на зменшення відшкодування 
ПДв, направлений на покращення адміністрування 
податку, зокрема: подання платниками з податковою 
декларацією копію реєстрів податкових накладних в 
електронному вигляді; анулювання реєстрації платників 
ПДв у разі внесення запису до єдиного реєстру 
юридичних та фізичних осіб про відсутність юридичної 
або фізичної особи за її місцезнаходженням, а також, 
якщо установчі документи особи, зареєстрованої як 
платник податку, за рішенням суду визнані недійсними, 
що дозволить запобігти безпідставному відшкодуванню 
з бюджету.

При цьому, встановлення Податковим 
кодексом України автоматичного відшкодування 
та відповідальності держави за несвоєчасне 
відшкодування платникам податку на додану 
вартість з державного бюджету позитивно вплине на 
своєчасне відшкодування ПДв. Право на отримання 
автоматичного бюджетного відшкодування податку 
мають платники податку, які відповідають одночасно 
таким критеріям (пп. 200.19.6 ПКУ): чисельність 
працівників перевищує 20 осіб у кожному з останніх 

чотирьох звітних податкових періодів (кварталів); 
залишкова балансова вартість власних основних засобів 
для ведення задекларованої діяльності перевищує суму 
податку заявлену до відшкодування за попередні 12 
календарних місяців; рівень визначення податкового 
зобов'язання з податку на прибуток до сплати до 
бюджету (відношення сплаченого податку до обсягів 
отриманих доходів) є вищим від середнього по галузі 
за підсумками останнього звітного (податкового) року.

Перевірка відповідності критеріям 
проводитиметься податківцями в автоматизованому 
режимі протягом 15 календарних днів після граничного 
терміну подання декларації. Після перевірки кожного 
заявника на відповідність критеріям податковий орган 
відправляє тим із них, хто не відповідає критеріям, 
рішення із детальними поясненнями і розрахунками за 
критеріями, значення яких не дотримано.

Таким чином, максимально можливий строк 
отримання автоматичного відшкодування більше ніж 
у двічі коротший за аналогічний строк отримання 
звичайного відшкодування (за умови проведення 
виїзної перевірки). Підприємство, яке відповідає 
критеріям для автоматичного відшкодування, отримує 
відшкодування максимум за 40 днів, а це перевага в 14 
днів [1; 5].

отже, нововведення, пов’язані з прийняттям 
Податкового кодексу, стали позитивним кроком на 
шляху вдосконалення механізму відшкодування 
ПДв. Так, впровадження системи автоматичного 
відшкодування ПДв є позитивною тенденцією, 
оскільки стимулює представників бізнесу до соціально-
відповідальної поведінки, що дозволяє отримати 
економічний ефект без зайвих труднощів. Проте 
механізм такого відшкодування вимагає удосконалення 
з тією метою, щоб ним могли скористатися не лише 
великі підприємства, але і представники середнього 
і малого бізнесу. визначальним критерієм для цього, 
передусім, повинна стати сумлінність платника 
податків, а не які-небудь інші чинники.
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Інтеграційні процеси охоплюють різні сфери 
міжнародної економічної та фінансової діяльності, 
перш за все, банківської діяльності. Дослідження нових 
умов банківського сектору є важливим для аналізу 
економічної інтеграції та виявлення змін у банківській 
сфері при глобальних економічних процесах.

Для поглиблення інтеграційних процесів, необхідно 
застосувати якісно нові підходи до розвитку банківської 
системи, які повинні бути спрямовані на формування 
спільного європейського ринку і проведення спільної 
для європейських країн економічної та фінансової 
політики. У зв'язку з цим особливої актуальності 
набуває виявлення проблем та перспектив розвитку 
національної банківської системи та визначення 
шляхів забезпечення її стабільного розвитку в сучасних 
умовах.

Ринок  європейського Союзу (далі єС)  є 
найбільшим "єдиним ринком" у світі. єС складається 
з 28 країн. У його межах живе більше 500 млн. осіб з 
ввП на душу населення 31 948 дол. СШа. єС посідає 
17 місце за рейтингом ввП на душу населення у світі.

більшість авторитетних аналітиків стверджують, 
що асоціація з єС сприятиме швидкому росту ввП 
України - на 11-12% у довгостроковій перспективі.

основним позитивним наслідком 
євроінтеграційного процесу є істотне розширення 
можливостей національних економік отримувати 
додаткові грошові ресурси, які можуть забезпечити 
економічне зростання. водночас, негативним є значне 
розширення спекулятивного капіталу, що підриває 
фінансову стабільність господарств.

Ще одним ризиком, є загроза втрати контролю 
над національною банківською системою. Прикладом 
цього є досвід країн Східної європи, де банки не 
змогли створити гідну конкуренцію на міжнародних 
фінансових ринках і в результаті були придбані або 
поглинуті транснаціональними банківськими групами 
провідних країн світу.

На шляху процесів європейської інтеграції України 
постає низка проблем, серед яких слід відмітити:

- значні непогашені зовнішні зобов’язання; 
- залежність платіжного балансу від показників 

реструктуризації боргів банків;  
- низьку прибутковість та неоптимальну структуру 

витрат банків;
- значну частку проблемних кредитів і великі 

відрахування до резервів; 
- недосконалий ризик-менеджмент;

- вузьке коло надійних і кредитоспроможних 
позичальників;

- несприятливі умови конкуренції за домінування 
банків з іноземним капіталом в найбільш прибуткових 
сегментах банківських послуг; 

- обмеженість внутрішніх  джерел капіталізації 
банків.

основними принципами політики євроінтеграції 
банківського сектору України є:

1) забезпечення економічного суверенітету України 
в умовах посилення інтеграції з країнами єС;

2) гармонізація інтересів України та її банківського 
сектору з інтересами країн єС при інтеграційних 
процесах в економіці та банківському секторі;

3) прозорість механізмів проникнення іноземного 
капіталу в банківський сектор України та його впливу 
на розвиток банківської системи;

4) безперервність процесів інтеграції України з єС 
.

основними напрямками та заходами інтеграції 
банківської системи України до єС мають бути:

- забезпечення стабільності та підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняної банківської 
системи на міжнародних ринках банківських послуг;

- розробка механізму попередження та зниження 
ризиків у зв’язку з розширенням євроінтеграційних 
процесів;

- посилення переваг та унеможливлення прояву 
кризових явищ при інтеграції банківського сектору до 
європейського співтовариства;

-  удосконалення функціонування вітчизняної 
банківської системи в умовах посилення інтеграції 
України до європейської економічної спільноти.

Проведення перетворень у банківській системі 
України сприятиме прискоренню темпів європейської 
інтеграції, налагодженню більш тісного міжнародного 
економічного співробітництва і підвищенню 
конкурентоспроможності вітчизняних банків на ринку 
банківських послуг, дасть можливість збалансувати 
інтереси банків та клієнтів.
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в сучасних умовах соціально-економічного 
розвитку питання формування державного боргу є 
надзвичайно актуальним.  законодавче визначення 
державного боргу України закріплено в ст. 2 бюджетного 
кодексу України.  Державний борг - загальна сума 
боргових зобов'язань держави з повернення отриманих 
та непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, 
що виникають внаслідок державного запозичення [1].

Структурно державний борг України складається 
з внутрішнього і зовнішнього. в Україні структурно 
переважає зовнішній борг. Державний зовнішній борг – 
це боргові зобов'язання держави перед нерезидентами 
щодо повернення позичених коштів (основна сума 
боргу) та відсотків за ними.

Динаміку державного боргу України впродовж 
2004-2014 рр. подано на рис. 1. бачимо, що у 2005 
році порівняно із 2004 роком сума державного боргу 
зменшилась на 7251 млн. грн. (або на -8,49%). У 2006-
2014 рр. спостерігаємо тенденцію до збільшення 
суми державного боргу. Так, у 2006 році сума боргу 
у порівнянні із 2005 роком збільшилась на 2401 млн. 
грн. (або на 3,07%), у 2007 р. – на 8198 млн. грн. (або 
на 10,18%). значне збільшення державного боргу 
спостерігаємо у 2008 р. проти 2007 р. – на 100665 млн. 
грн. (або на 113,43%), що обумовлено розгортанням 
світової фінансово-економічної кризи. впродовж 
наступних двох років країна нарощувала суму 
державного боргу значними темпами: у 2009 р. – на 
127457 млн. грн. (або на 67,3%), у 2010 р. – на 115350 
млн. грн. (або на 36,4%) порівняно із попередніми 
періодами. Ситуація із нарощенням державного 
боргу врівноважилась у 2011-2012 рр., коли криза у 
фінансово-економічній сфері пішла на спад. Так, у 2011 
р. порівняно із 2010 р. державний борг збільшився на 
40887 млн. грн. (або на 9,46%), у 2012 – на 42389 млн. 
грн. (або на 8,96%). У 2013-2014 рр. складна політична 
ситуація у країні викликала проблеми і у фінансово-
економічній сфері. відтак, сума державного боргу 
у 2013 р. порівняно із 2012 р. збільшилась на 687603 
млн. грн. (або на 13,31%), у 2014 р. порівняно із 2013 
р. – на 361217 млн. грн. (або на 61,84%). загалом, у 
2014 році порівняно із 2004 роком сума державного 
боргу України збільшилась на 859934 млн. грн. (або 
на 1006,98%), тобто в 10 разів. звісно, така тенденція 
є негативною і формує додаткове навантаження на 

державний бюджет щодо обслуговування і погашення 
державного боргу.

Рис. 1. Державний борг України за 2004-2014 рр. 
[2]

Щодо показника державного боргу України  в 
розрахунку на 1 працюючого та на 1 людину, то 
ситуація наступна. У 2004 р. сума державного боргу 
на 1 працюючого українця складала 4208 грн., а на 
одну людину – 1793 грн. У зв’язку із збільшенням 
державного боргу та зменшенням кількості населення 
та його старінням, що призводить до зменшення 
кількості працюючого населення сума державного 
боргу в розрахунку на 1 людину у 2014 році вже 
складала 21991 грн., тобто у порівнянні із 2004 роком 
збільшилась на 20198 грн. (або на 1126,49%) або в 11 
разів. а у розрахунку на 1 працюючого – збільшилась 
на 44887 грн. (або на 1066,71%), тобто у 10,6 рази (рис. 
2).

Рис. 2. Державний борг України в рахунку на 1 
людину і на 1 працюючого за 2004-2014 рр. [2]

Щодо показника рівня державного боргу до ввП, 
то в Україні визначено, що його гранична межа не 
має перевищувати 60%. Протягом 2004-2007 рр. у 
зв’язку із збільшенням обсягу ввП, зменшенням 
величини державного боргу або його зростанням 
відносно невисокими темпами рівень боргу до ввП 



295

Секція 3. Функціонування фінансового сектору економіки
в умовах євроінтеграційних процесів

мав тенденцію до зменшення на 12,4%. У 2008-2014 
рр. спостерігаємо тенденцію до зростання рівня ввП 

до державного боргу (рис. 3). 
Рис. 3. Динаміка фактичного рівня державного 

боргу до ввП та граничний рівень державного боргу в 
Україні за 2004-2014 рр. [2]
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однією з головних економічних категорій, 
пов’язаних із діяльністю виробничого підприємства є 
прибуток. важлива роль цієї категорії визначається тим, 
що вона характеризує основну мету підприємницької 
діяльності виробничого підприємства, підсумовує його 
головний економічний результат.

актуальність теми пов’язана з теоретичним 
обґрунтуванням економічної природи, а також 
визначенням ролі прибутку у діяльності сучасного 
підприємства. Прибуток - економічна категорія, яка 
відображає чистий дохід підприємства, створений у 
процесі підприємницької діяльності, що є основним 
джерелом самофінансування та подальшого розвитку. 
При цьому прибуток - це позитивний результат 
діяльності підприємства. Негативний результат 
його діяльності називається збитком. залежно від 
формування та розподілу розрізняють загальний 
прибуток і прибуток після оподаткування. загальний 
прибуток — це весь прибуток підприємства, 
одержаний від усіх видів діяльності. Прибуток після 
оподаткування, тобто прибуток, що реально надходить 
в розпорядження підприємства — чистий прибуток[2].

Прибуток класифікується за декількома ознаками, 
основними з яких є:

- джерела формування;
- види діяльності;
- склад елементів, що формують прибуток.( рис.1)
в науковій літературі проблема шляхів 

зростання прибутковості підприємства досліджена 
ще недостатньо. значний внесок у розв’язання  
проблем зростання прибутку підприємства в системі 
забезпечення діяльності підприємницьких структур 
внесли українські економісти о.Д. василик, з.С. 
варналій, з.М. васильченко, С.Ф. голов, B.I. грушко, 

A.I. Даниленко, л.І. Данилова, М.Я. Дем’яненко та інші.  
На окрему увагу заслуговують праці І.о. бланка, в яких 
розглядаються сучасні шляхи зростання прибутку та 
прибутковості підприємства в процесі його діяльності 
[3].

Рис.1 Класифікація прибутку

Прибуток підприємства є найважливішим 
джерелом задоволення соціальних потреб суспільства. 
Соціальна роль прибутку проявляється через те, що 
кошти перераховуються до бюджетів різних рівнів 
в процесі її оподаткування,  служать  джерелом  
реалізації  різноманітних  загальнодержавних і 
місцевих соціальних програм. Крім того, ця роль 
проявляється в задоволенні за рахунок отриманого 
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прибутку частини соціальних потреб персоналу: 
соціальні програми є невід'ємною складовою частиною 
колективних чи індивідуальних трудових угод. Певна 
соціальна роль прибутку проявляється в тому, що вона 
служить джерелом зовнішньої благодійної діяльності 
підприємства, спрямованої на фінансування окремих 
неприбуткових організацій, установ соціальної сфери, 
надання матеріальної допомоги окремим категоріям 
громадян. Підприємство будь-якої форми власності 
має право вирішувати, на які цілі і в яких розмірах 
спрямовувати прибуток, що залишився після сплати 
податків до бюджету та інших обов'язкових платежів і 
відрахувань[2].

Чим вище рівень генерування прибутку в процесі 
господарської діяльності, тим менша потреба 
підприємства в залученні фінансових коштів із 
зовнішніх джерел, вище рівень самофінансування 
його розвитку, забезпечення реалізації стратегічних 
цілей цього розвитку, підвищення конкурентної 
позиції підприємства на ринку. При цьому, на відміну 
від деяких інших внутрішніх джерел формування 
фінансових ресурсів підприємства, прибуток є 
постійно відтворюваним джерелом і її відтворення в 
умовах успішного господарювання здійснюється на 
розширеній основі [4].

Щоб прибуток підприємства зростав, воно повинне:
• нарощувати обсяги виробництва і реалізації 

товарів, робіт, послуг;
• розширювати асортимент і якість продукції;
• підвищувати продуктивність праці своїх 

працівників;
• зменшувати витрати на виробництво 

(реалізацію) продукції (тобто її собівартість);
• з максимальною віддачею використовувати 

потенціал, що є у його розпорядженні;
• грамотно будувати договірні відносини з 

постачальниками і покупцями;
• вміти найбільш доцільно розміщати (вкладати) 

одержаний раніше прибуток з точки зору досягнення 
оптимального ефекту. [1].

Недосконалість ступеня розуміння природи 
прибутку в економіці не дозволяє до кінця повно 
встановити його вплив на діяльність підприємства й 
визначити місце в умовах трансформації економіки.
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Фінансове планування і прогнозування охоплює 
майже всі сторони фінансово-господарської діяльності 
підприємства та забезпечує необхідний попередній 
контроль за утворенням і використанням матеріальних, 
трудових і грошових ресурсів, створює умови 
зміцнення фінансового стану підприємства.

актуальність теми полягає в тому що фінансове 
планування допомагає підприємству досягти високого 
рівня управління виробничо-господарської діяльності, 
яке забезпечує йому успіх на ринку, постійне 
вдосконалення матеріальної бази, соціальний розвиток 
колективу. основними  дослідженнями в проблемній 
сфері системного прогнозування економіки займаються 
такі вчені як: о.в. Панасенко, Н.І. Соловйова, Н.М. 
Давиденко, о.г. Янковий, Р.К. Теличко, М.Д. білик. 

Найбільш суттєва відмінність між прогнозом 
та планом полягає в їх об’єктах. Перший розглядає 
стан та ймовірні тенденції розвитку подій, предметів, 
явищ, процесів, на які суб’єкт прогнозування не 

може вплинути, а може лише свідомо їх враховувати 
та використовувати. Ця відмінність визначає всі інші 
якісні характеристики, притаманні прогнозу. об’єктами 
ж плану є усвідомлені конкретні дії та заходи, поява і 
необхідність яких зумовлена прагненням суб’єкта 
планування досягти певних цілей чи бажаного стану і 
які враховують результати прогнозу.

 основними завданнями фінансового планування 
та прогнозування на підприємстві є:

1.  забезпечення виробничої та інвестиційної 
діяльності необхідними фінансовими ресурсами;

2.  установлення раціональних фінансових відносин 
із суб’єктами господарювання, банками, страховими 
компаніями;

3.  визначення шляхів ефективного вкладення 
капіталу, оцінка раціонального його використання;

4.  виявлення та мобілізація резервів збільшення 
прибутку за рахунок раціонального використання 
матеріальних, трудових та грошових ресурсів;
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5.  здійснення контролю за утворенням та 
використанням платіжних засобів.

Фінансове планування і прогнозування відображає 
одну з важливих сторін організації виробництва - 
управління фінансово-господарською діяльністю 
підприємства. його необхідність викликана тим, 
що потрібно передбачати конкретні грошові 
кошти, без наявності яких неможливе безперервне 
функціонування підприємства, оскільки їх необхідно 
витрачати для придбання сировини, матеріалів, інших 
цінностей, сплати податків, відрахувань до спеціальних 
фондів, виконання фінансових зобов'язань перед 
постачальниками, кредиторами, членами трудового 
колективу. Тому головним призначенням фінансового 
планування і прогнозування стає передбачення 
надходження доходів підприємства, визначення 
видатків, результативності кожної господарської і 
фінансової ситуації, обгрунтування найвірогіднішого 
напрямку використання фінансових ресурсів 
підприємства.

На практиці прогнозування здійснюється шляхом 
використання більш складних балансових рівнянь 
і сполучення даного методу з іншими методами 
прогнозування. Цілком очевидним є те, що без 

фінансового планування не може бути досягнтий 
рівень управління економікою підприємства, який 
забезпечує підвищення її ефективності, успіх на 
ринку, розширення та оновлення матеріальної бази, 
успішне розв'язання соціальних питань, здійснення 
матеріального стимулювання працівників[1].

Таким чином, проведення економічного 
прогнозування процесів і явищ є невід'ємним 
елементом і важливим етапом підготовки та прийняття 
управлінських рішень, спрямованих на забезпечення 
економічної стійкості підприємств.
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Доходи і купівельна спроможність населення мають 
не тільки соціальне значення - як складові рівня життя, 
але і як чинники, що визначають тривалість самого 
життя. вони досить значимі, як елемент економічного 
підйому, який визначає місткість внутрішнього ринку. 

Доходи населення — це сукупність грошових 
коштів та натураль¬них надходжень, спрямованих на 
підтримку фізичного, морального, економічного та 
інтелектуального стану людини і на задоволення їх 
потреб. вони формуються за рахунок оплати праці, 
виплати соціальних фондів (регіональних, місцевих, а 
також фондів споживання підприємств і організацій), 
підприємницьких доходів, доходів від особистого 
підсобного господарства та індивідуальної трудової 
діяльності, доходів від інших джерел [1].

Формування сукупних доходів населення 
охоплює їхнє виробництво, розподіл, перерозподіл і 
використання. Розподіл доходів складається на етапі 
формування доходів власників виробничих чинників 
(функціональний розподіл) [2].

безперечно, що заробітна плата є основним 
структурним елементом доходів населення України. 
з кожним роком її розмір збільшується. Така 
ситуація є свідченням того, що заробітна плата є 
основним джерелом доходу і визначальним фактором 

матеріального добробуту населення.
Друге місце за вагомістю після заробітної плати 

становлять доходи населення у вигляді соціальної 
допомоги і трансфертів. Це свідчить про те, що більше 
третини населення одержує дохід від держави у формі 
соціальної допомоги й трансфертів. Це говорить, 
скоріше за все, не про турботу держави стосовно 
населення, а про скорочення зайнятості, зростання 
частки соціально незахищених, про вади діючої 
державної системи соціальних виплат і врешті-решт, 
про «проїдання» бюджетних коштів.

Третє місце займають доходи від підприємницької 
діяльності та від власності. Це є свідченням того, 
що тільки менше п’ятої частини населення заробляє 
підприємницькою діяльністю або використовує свою 
власність.

отже, значення доходів населення істотно впливає 
на формування економічного зростання України. Із 
збільшенням доходів населення України – зростає 
економіка України.

аналіз даних Державного комітету статистики 
України показав, що:

 найвищий рівень середньомісячної заробітної 
плати у 2013 р. є характерним для промислово 
розвинених регіонів (м. Київ – 5007 грн., Донецька обл. 
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– 3755 грн., Київська обл.. – 3351 грн., луганська обл. – 
3337 грн., Дніпропетровська обл. – 3336 грн.).

 найнижчий (не перевищує 2600 грн.) – 
спостерігається у волинській, Житомирській, 
закарпатській, Тернопільській, Херсонській, 
Чернівецькій, Чернігівській областях. Усі інші регіони 
відзначаються середнім розміром заробітної плати.

При дослідженні заробітної плати важливо звернути 
увагу не тільки на її регіональну диференціацію, а й на 
динаміку за видами економічної діяльності.

аналіз статистичних даних показує, що найвища 
заробітна плата у 2013 році притаманна таким видам 
економічної діяльності: фінансова діяльність – 6275 
грн., професійна, наукова та технічна діяльність – 4465 
грн., промисловість – 3763  грн., державне управління 
й оборона – 3702 грн., транспортне обслуговування 
– 3589 грн.; найнижча –  тимчасове розміщування 
й організація харчування – 2249 грн., сільське 
господарство, лісове господарство та рибне – 2340 
грн., охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 
– 2367 грн., діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування – 2527 грн. та освіта – 
2700 грн.

Не дивлячись на складну ситуацію, що склалася 
в останні місяці на Україні середня заробітна плата 
в регіонах з кожним місяцем зростає. Станом на 
29 травня 2014 року найвища заробітна плата 
притаманна наступним областям: Донецькій – 4074 
грн., Дніпропетровській – 3586 грн., луганській – 
3483 грн., Київській – 3442 грн., запорізькій – 3318 
грн., Миколаївській – 3266 грн., Харківській – 3028 
грн., одеській – 3014 грн. та Полтавській – 3000 
грн[1]. Найменша заробітна плата прослідковується в 
наступних регіонах: в Тернопільській обл. – 2365 грн., 
Чернівецькій обл. – 2448 грн., Херсонській обл. – 2477 
грн., волинській – 2538 грн., закарпатській – 2556 грн. 
та в Чернігівській області – 2594 грн. [3].

Таким чином, виявлено, що доходи населення є 
одним із найвагоміших фінансових фондів держави, 
що є визначальним чинником функціонування всієї 
суспільної, і зокрема, фінансової системи. однак, через 
низку обставин, ефективність використання такого 
значного фінансового фонду є незначним. Причиною 
тому є недосконалість діючого регулятивного механізму 
формування доходів населення, що обумовлюється 
відсутністю науково-обгрунтованих сприйнятливих 
теоретико-методологічних підходів до вирішення 
практичних завдань.
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аНалІз ЯКоСТІ МолоКа в СУЧаСНиХ УМоваХ гоСПоДаРЮваННЯ
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ст. викл.  каф.  менеджменту організацій ім.  проф. є.Храпливого

львівський національний аграрний університет

вступ України до світової організації торгівлі 
(СоТ), європейської інтеграції гостро ставлять питання 
якості продукції харчування та їхнього наближення до 
світових стандартів. 

вагомою проблемою, що призводить до погіршення 
якості молочної продукції в Україні, є дефіцит молока-
сировини. Для ефективної роботи молокопереробних 
заводів необхідне максимальне завантаження 
технологічних ліній. оскільки в країні з кожним роком 
обсяг виробленого молока скорочується, переробники 
гостро відчувають потребу в сировині. Через її дефіцит 
молокопереробні підприємства змушені приймати 
молоко з бактеріальною забрудненістю 3-4 млн/см3, 
хоча згідно з вимогами державного стандарту молоко 
першого ґатунку має містити 500 тис. бактерій на 1 см3 
[ 3 ]. Таким чином, велика частка молока, яке надходить 
на молокопереробні підприємства, не відповідає ДСТУ 
3662-97.

Концентрація виробництва молока в особистих 
селянських господарствах тісно взаємопов’язана з 
дефіцитом сировини, а  також з недостатнім державним 
контролем за дотриманням вимог щодо якості й 
безпечності продукції – це одна із причин низької 
якості молокопродукції. 

отже, українська молочна сировина, яка в основному 
вироблена в особистих селянських господарствах не 
відповідає міжнародним вимогам якості і тим самим 
залишається конкурентноздатною слабкою ланкою 
вітчизняної молочної промисловості. На думку 
автора, тільки крупнотоварні сільськогосподарські 
підприємства спроможні забезпечити високу якість 
молока завдяки належній первинній обробці молока, 
відповідним санітарно-гігієнічним умовам на 
молочних фермах та зниження частки людської праці 
у технологічному процесі виробництва внаслідок 
механізації та автоматизації процесів доїння, годування 
та ін.

Сьогодні перед покупцем постає великий вибір 
різноманітної молочної продукції на будь-який смак 
та гаманець. але чим більший вибір, тим більша 

ймовірність натрапити на неякісний товар. багато 
споживачів, роблячи покупку, орієнтуються на 
відомі марки та дорожчу ціну. Проте, як зазначають 
спеціалісти, це не є гарантією високої якості. 
адже навіть відомі та популярні виробники іноді 
фальсифікують свої вироби. Нерідко буває, що 
господарства здають молоко на переробку хворих 
чи щеплених корів, хоча це заборонено законом [ 2 
]. а споживач на ринку шукає здорових і безпечних 
продуктів харчування, виготовлених відповідно до 
обов'язкових встановлених норм. отже, згідно даних 
Державного комітету статистики, протягом останніх 
років в Україні спостерігається збільшення частки 
молока вищих показників якості у загальному обсязі 
молока, що надходить на переробні підприємства. 
Так, за офіційними даними, за останні три роки 
частка молока класу «екстра» та «вищого ґатунку» 
зросла на 6% і у 2013 році склала 44% від загально 
обсягу надходження [ 1 ]. Така тенденція може бути 
викликана наближенням до міжнародних стандартів 
якості та підвищенням вимог споживачів до молочної 
продукції, яку вони споживають. Якісна сировина є 
основою виробництва продукції високої якості, тому 
покращення показників якості молока, яке надходить 
на переробні підприємства, свідчить про позитивні 
тенденції якості молочних продуктів на українському 
ринку.
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У сучасному світі зростає важливість розвитку 
роздрібної торгівлі, так як саме роздрібна торгівля 
дозволяє не лише динамічно реагувати на зміни в 
ринковому середовищі, але і підвищувати якість життя 
за рахунок своєчасного задоволення запитів кожного 
споживача.

особливістю сучасного розвитку є поява нових 
форм роздрібної торгівлі, що частково є наслідком 
зростання купівельної спроможності населення. 
основним завданням торгівлі в таких умовах є 
використання цих сприятливих умов для більш повного 
задоволення купівельного попиту на товари і послуги.
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Створення торгових мереж - головний стратегічний 

напрямок розвитку роздрібної торгівлі. У всьому 
цивілізованому світі тенденція до організації мережевої 
торгівлі загальна й безоглядна. По технології мережевої 
торгівлі працює нині вже 95% роздрібного ринку 
зарубіжних країн.

Помітне зростання роздрібних торговельних мереж 
викликає бурхливі дискусії як в бізнес-співтоваристві, 
так і серед споживачів. Тому необхідним є проведення 
ретельного аналізу вигод та ризиків цих процесів для 
суспільства і держави та оцінку рівня концентрації 
роздрібного товарообігу і впливу великих торгових 
організацій.

великі торговельні мережі володіють ефектом 
масштабу і отримують великі можливості цінового 
тиску на постачальників. Також із збільшенням 
масштабу торгового бізнесу відбувається зниження 
рівня витрат обігу. Ці фактори сприяють підвищенню 
конкурентоспроможності великих торговельних мереж 
та витіснення дрібного і середнього бізнесу, що може 
призвести до монополізації ринку.

Cвітова практика показує, що у розвинених країнах 
торговими мережами захоплено майже весь ринковий 
простір. Концентрація мереж у країнах західної 
європи різна. Наприклад, в Іспанії, Португалії, 
Італії, греції - супермаркети і гіпермаркети не так 
популярні і займають 50-60% ринку. в скандинавських 
країнах і англії, їх частка досягла 90%. [2] При цьому 
концентрація мережевий торгівлі досить висока. Чотири 
найбільші мережі великобританії контролюють 86% 
внутрішнього ринку, в Німеччині на 5 мереж припадає 
65%, у Франції - 85% ринку.

але з чим пов'язаний успіх мережевого формату 
роздрібної торгівлі? оскільки закупівлі товарів 
виробляються великими партіями, мережі мають 
певні конкурентні переваги перед іншими форматами 
роздрібної торгівлі у відносинах з постачальниками. 
вони отримують нові товари відразу після їх появи 
на ринку, повторні замовлення виконуються негайно, 
товари поставляються за найнижчими цінами. 

У торговельній мережі більше можливостей 
для отримання товарів більш високої якості. великі 

мережі укладають договори, за якими постачальники 
виробляють товари під торговими марками цих мереж, 
отримують виключні права на продаж певних товарів. 
[3] використовуються сучасні технології продажу 
товарів (у тому числі самообслуговування з елементами 
індивідуального обслуговування, використання 
дисконтних карт, продаж товарів у розстрочку, 
залучення продавців-консультантів, збільшення 
строків гарантійного обслуговування товару тощо). 
При цьому застосовується дороге, високоефективне 
програмне забезпечення, що сприяє більш ефективному 
управління торговельними підприємствами.

Для мережевої торгівлі характерні загальний 
керуючий центр, єдина корпоративна стратегія (в тому 
числі єдине управління брендами, єдина маркетингова 
стратегія діяльності на ринку, загальне управління 
поставками товарів і матеріалів, єдине управління 
переміщенням товарів, запасами та іншими ресурсами, 
централізація обробки замовлень, складання графіків 
постачань). Роздрібні мережі відкривають магазини, в 
яких представлені товари різного цінового діапазону, 
претендуючи на нішу дешевого товарного асортименту. 
[1]

Мережева торгівля дозволяє не тільки ефективно 
задовольняти потреби покупців, але і забезпечувати 
кращі можливості для розвитку торгового бізнесу, 
завдяки використанню власних коштів і залученню 
зовнішніх інвестицій, забезпечуючи при цьому якісне 
обслуговування. У соціальному плані важливо, що 
мережевий рітейл завжди платить податки і зберігає 
значний потенціал для утримання ціни в межах 
можливостей споживчого сегмента.
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Харківського державного університету харчування та торгівлі

Інтеграційні процеси нині охопили всі галузі 
економіки країни та всі сфери життя суспільства 
в цілому. І, безперечно, ці процеси не могли не 
відобразитися на розвитку роздрібної торгівлі. 
адже саме торгівля забезпечує державний бюджет 
надходженнями, здійснює підтримку вітчизняного 
виробника, а також стимулює розвиток інтеграційних 
процесів та забезпечує суспільний добробут в 

цілому. Питання щодо розвитку роздрібної торгівлі 
розглядалися як у наукових працях вітчизняних, так 
і зарубіжних авторів, зокрема: І.М. Мельника, л.о. 
лігоненко, а.а. Мазаракі, в.о. Собольової та ін. 
У зв’язку із динамічністю розвитку даного сектору 
економіки його стан потрібно постійно моніторити, 
виявляти зміни, перешкоди та проблеми розвитку 
роздрібної торгівлі. Роздрібна торгівля України є 
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дуже привабливою для іноземних інвесторів. Дана 
привабливість полягає в тому, що в регіонах країни 
недостатньо розвинені сучасні торговельні мережі, 
що є вигідним для компаній, які входять на ринок. 
Через це роздрібна торгівля отримала нові формати 
торгівлі (якісне торгове обслуговування, ефективний 
менеджмент, прогресивні технології продажів тощо).

Україна в умовах євроінтеграції повинна 
привести свою економічну систему у відповідність до 
європейських норм, оскільки головними перешкодами 
торгівлі з єС є технічні бар’єри у торгівлі – це вимоги 
до безпечності та якості продукції її характеристик. 

головним моментом для розвитку роздрібної 
торгівлі в умовах євроінтеграції є відповідність товарів 
та послуг європейським стандартам та європейській 
якості. європейський сертифікат якості дає право 
продавати продукт де завгодно без додаткових 
перевірок.

завдяки зоні вільної торгівлі для українських 
експортерів відкривається внутрішній ринок з єС 
шляхом усунення митних зборів, інвестицій в українську 
економіку, що особливо позитивно відзначиться на 
роздрібній торгівлі. Експорт України до країн єС 
займає 15% від загального обсягу товарообігу України 
з країнами світу. основними статтями українського 
експорту товарів до країн єС є чорні метали та руди - 
біля 40% , енергетичні матеріали – 10,5%, деревина та 
вироби з неї – 4,4%, одяг текстильний – 3,9%, вироби з 
чорних металів – 3,9%.

Для ринків роздрібної торгівлі країн єС в останні 
роки характерні певні особливості: 

- сполучення характеристик різних типів магазинів 
та розвиток магазинів нових форматів; 

- збільшення пропозиції товарів в універсальних 
магазинах та підвищення рівня сервісу обслуговування;

- підвищення уваги до дискаунтерів через 
загострення цінової конкурентної боротьби на ринку. 

вищесказане свідчить про те, що торгівля є однією 
з перспективних та розвинутих галузей економіки. з 
кожним роком вона змінюється, зростають її кількісні, 
якісні, а також структурні показники. 

Ефективний розвиток роздрібної торгівлі в умовах 
інтеграції можливий лише за рахунок покращення 
матеріально-технічної бази підприємств торгівлі, 
рідкісного попиту у фірмових та спеціалізованих 
магазинах, широкого впровадження форм та методів 
торговельного обслуговування населення тощо.
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благодаря высокому содержанию углеводов, 
жиров, белков, минеральных веществ и витаминов 
мучные кондитерские изделия, в частности торты, 
являются высококалорийными, хорошо усваиваемыми 
продуктами питания с приятным внешним видом, 
вкусом, ароматом и пользуются широким спросом у 
населения.

в настоящее время в Республике беларусь объемы 
производства и потребления тортов на душу населения 
с каждым годом растут, постоянно расширяется 
их ассортимент. в связи с этим немаловажным 
является совершенствование их качества. Наиболее 
древним и широко распространенным способом 
определения качества пищевых продуктов является 
органолептическая оценка, которая позволяет быстро, 
объективно и надежно оценить качество продуктов. 

Для экспертизы качества продукции 
были отобраны образцы бисквитных тортов, 
вырабатываемой кондитерским цехом предприятия 

потребкооперации: «Сказка», «грибочки», «венера», 
Подарочный» и «лимончик». Экспертиза качества 
по органолептическим показателям была проведена 
на соответствие таковых требованиям действующих 
нормативно-правовых актов дегустационной 
комиссией. Полученные результаты свидетельствуют 
о соответствии оцениваемых показателей качества 
предъявляемым требованиям (таблица 1).

аналогично была проведена оценка и других 
образцов.

Для определения уровня качества тортов 
была разработана балльная шкала, рассчитаны 
коэффициенты весомости показателей качества 
и определен комплексный показатель качества. 
Полученные результаты свидетельствуют, что 
наибольший комплексный показатель качества, равный 
5,0, имеет торт «лимончик», а наименьший, равный 
4,75, – торт «венера».

определение уровня качества данных образцов 
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также показало, что торт «лимончик» имеет очень 
высокое качество при уровне качества, равном 1, 
остальная продукция обладает высоким качеством при 
уровне качества от 0,95 до 0,98. (таблица 2).

Таблица 1
Результаты оценки качества торта «Сказка» по 

органолептическим показателям. 

Таблица 2. 
Уровень качества тортов

Таким образом, экспертная оценка качества тортов 
показала, что данная продукция, вырабатываемая 
предприятиями потребительской кооперации, очень 
высокого и отличного качества. По анализируемым 
органолептическим показателям качества она 
соответствуют требованиям действующего стандарта, 
имеет привлекательный внешний вид и пользуются 
спросом у покупателя.
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збутова політика – це сукупність взаємозв'язаних 
елементів збутової діяльності, спрямованих на 
задоволення потреб споживачів шляхом оптимального 
використання збутового потенціалу підприємства і 
забезпечення на цій основі ефективності продажу [4].

Розробка збутової політики передбачає прийняття 
таких маркетингових рішень: розробка системи 
цілей у сфері збуту; вибір цільового ринку; вибір 
методів збуту; розробка стратегії збуту; визначення 
місця, часу і способу виходу на ринок; розробка 
заходів стимулювання збуту [2]. основними цілями 
збутової політики це: досягнення визначеної частки 
товарообороту; захоплення визначеної частки ринку; 
визначення глибини розподілу; мінімізація витрат на 
розподіл [3].

Розробка збутової політики підприємства має 
базуватись на результатах аналізу наявної збутової 
системи, що передбачає визначення ефективності 
кожного елементу системи, оцінювання діяльності 
апарату збуту.  аналіз доцільно здійснювати не лише 
за кількісними показниками, але й за якісними: 
рівень обслуговування, задоволеність і прихильність 

покупців, результативність комунікаційної політики, 
правильність вибору сегментів ринку, результативність 
роботи збутового персоналу тощо [1].

велике значення при розробці збутової політики 
підприємства має вирішення питань про методи роботи 
з кінцевими споживачами. головну роль у цьому питанні 
відіграє оцінювання витрат на використання технічних 
засобів обслуговування покупців, комп'ютерної техніки 
для обліку товарів, що надійшли на склади та були 
реалізовані споживачами через роздрібну мережу або 
безпосередньо зі складу. 

Розробка збутової політики передбачає вирішення 
таких питань щодо конкретно обраного товару або груп 
товарів: вибір ринку; вибір системи збуту та визначення 
необхідних фінансових витрат; вибір каналів та методів 
збуту; вибір часу виходу на ринок; визначення системи 
руху товарів та витрат на доставку товару споживачеві; 
визначення форм та методів стимулювання збуту та 
необхідних для цього витрат.

Найефективнішими засобами стимулювання збуту 
товару на ринок є: реклама товару, використання 
товарного знака та технічне обслуговування реалізованої 
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продукції. Система технічного обслуговування відіграє 
головну роль при визначенні збутової практики 
підприємства на світовому ринку. Добре налагоджена 
організація технічного обслуговування приваблює 
покупців більше, ніж високі науково-економічні 
характеристики товару і неможливість швидкого та 
кваліфікованого ремонту. 

Нарешті, ключовим етапом розробки збутової 
політики є її впровадження. зрозуміло, підготувати 
ґрунт для нього можна ще раніше, просто залучаючи 
співробітників до обговорення та розробки елементів 
політики. 

Система збуту товарів є ключовою ланкою 
маркетингу та фінішним комплексом усієї діяльності 
підприємства зі створення, виробництва та реалізації 
товару. Функціонування ринку неможливо без наявності 
збутових мереж, які намагаються наблизитись до 
покупця. Тому підприємствам необхідно спрямовувати 
свої зусилля на раціоналізацію технології збуту та 
ефективну розробку збутової політики.
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одним з діючих шляхів підвищення рівня 
здоров’я населення слід вважати створення продуктів 
харчування спеціальної групи.

У цьому відношенні лікарська рослинна сировина 
(лРС) є невичерпним джерелом натуральних біологічно 
активних речовин (баР), які навіть у мінімальній 
кількості впливають благодійно на організм людини. 
Рослинні препарати добре переносяться людьми 
незалежно від віку, мають широкий спектр дії і, 
головне – активні у відношенні вірусів, які вже 
здобули стійкість до антибіотиків і синтетичних ліків. 
Ці препарати впливають не окремими речовинами, а 
комплексом сполук, дозованих природою, що важко 
створити штучним шляхом.

основною властивістю рослин є те, що з 
неорганічних, мінеральних речовин ґрунту, води і 
вуглекислого газу повітря вони утворюють органічні 
сполуки, які цілюще діють на організм людини і тварин. 
Пояснюється це з одного боку, спільністю основних 
життєвих функцій тваринних і рослиних клітин, а з 
другого – тим, що вищі тварини протягом мільйонів 
років розвивалися на землі у тісному зв’язку з вищими 
рослинами, які були для них основними джерелами 
харчування. Таким чином, рослини відіграють важливу 
роль посередника між органічним і неорганічним 
світом [5;с.24].

лікарські рослини забезпечують правильне 
харчування, нормальний фізичний розвиток дитини, 

попереджають виникнення таких відхилень, як 
відставання в рості, розвиток рахіту, малокрів’я, 
ожиріння, алергічних проявів, розлади травлення.

Саме кінцеве забезпечення дитини всіма харчовими 
речовинами, а особливо вітамінами, мінеральними 
речовинами і мікроелементами виконують лікарські 
рослини[10;с.395-396].

в наш час лікарські рослини займають значне 
місце в загальному асортименті ліків, особливо, якщо 
врахувати, що їх використовують в поєднанні з ліками 
іншого походження. в сучасній медицині лікарські 
рослини відіграють важливу роль, а в деяких випадках, 
наприклад, при лікуванні недостатності кровообігу, 
в якості жовчогінних або проти глистових засобів, 
залишаються основними засобами [20;с.7].

Керуючись тезою, що попередити захворювання 
легше, ніж його лікувати, і з огляду на роль харчування 
у формуванні здорового організму, можна вважати, 
що своєчасною є проблема розробки і впровадження 
технологій виробництва продуктів харчування 
функціонального призначення на основі використання 
біологічно активних добавок з нетрадиційних видів 
місцевих лікарських рослин.

важливу роль фізичному розвитку та профілактики 
захворювань дітей грає раціональне харчування, яке, 
базується як на науково обгрунтованому вживанні 
молочних, м'ясних, рибних та інших продуктів, а й у 
обов'язковому використанні овочів, фруктів, і ягід в 
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харчуванні молодого організму.
Сучасна наука підтвердила лікувальні властивості 

більшості рослин, уточнила і в багатьох випадках 
розширила область їх використання. Розширення нового 
відростку народної медицини – фітотерапії, викликає 
необхідність детального вивчення нетрадиційних 
лікувальних засобів, в тому числі і соків лікарських 
рослин[18;с.14].

Дієтичне харчування – це лікувальне харчування 
хворої людини. воно є обов’язковою частиною 
комплексного лікування. в одних випадках дієтичне 
харчування – це основний лікувальний засіб, в інших 
– необхідний, на фоні якого застосовують усі інші 
лікувальні заходи.

в основу дієтичного харчування покладена теорія 
збалансованого харчування. Дієтичне харчування 
ґрунтується на принципі максимальної збалансованості 
основних харчових речовин у добовому раціоні з 
урахуванням механізмів перебігу хвороби та стану 
ферментативних систем хворого.

основними діючими компонентами лікарських 
рослин є комплекси фармакологічно активних 
і супутніх речовин, які утворюються у процесі 
первинного і вторинного синтезу. Ці речовини 
(переважно вторинного синтезу), надходячи в організм 
людини, і визначають фізіологічну, власне лікувальну, 
дію рослин на окремі органи та системи і на організм у 
цілому [16;с.289].

впровадження нових технологійв приготуванні 
їжі дозволить поповнити наш раціон корисними 
елементами, що так необхідні нашому організму 
в сучасних складних екологічних умовах, явному 
авітамінозі навесні. лікарські рослини допоможуть 
посилити наш імунітет, стануть впливовими 
профілактичними і лікувальними засобами. Також 
важливим є правильне розроблення нормативно-

Секція 4. Теоретичні і практичні аспекти сучасного товарознавства
технологічної документації, що засвідчує якість і 
безпечність виготовленої продукції.

отже, вживання лікарських рослин у їжу - 
життєзабезпечення клітин оганізма людини.закони 
побудови речовин рослинної і тваринної клітини 
однакові. оскільки між тваринним і рослинним 
організмом багато спільного,людина переносить ці 
ліки добре, їх можна застосовувати тривалий час,що 
дуже важливо при лікуванні хронічних хвороб.
Крім того, рослинні ліки доступні всім. Наявність у 
лікарських рослинах фітогормонів,які вступають у 
біохімічні реакції,не раз у зовсім малих кількостях, 
надає рослинним лікам властивостей змінювати різні 
життєві процеси (при потребі замінної терапії).
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отримавши державну незалежність, Україна стала 
на шлях зближення з європейським Союзом. Цьому 
сприяє культурна та територіальна близькість, що в 
цілому зумовлює спільність інтересів співпрацюючих 
держав в багатьох сферах суспільного життя. 
однак, основною причиною прагнення України до 
євроінтеграції є високий рівень економічного розвитку 
країн-членів європейського Союзом, оскільки при 
приєднанні європейський рівень розвитку може 
стимулювати краще використання економічного 
потенціалу України. Найкращим способом мотивації 
економіки України на шляху до євроінтеграції є 
європейська система стандартизації та сертифікації. 

Тому, виконання вимог європейського Союзу щодо 
якості продукції стає головним фактором економічного 
розвитку нашої держави і набуває пріоритетного 
значення.

Дослідженням питання стандартизації та 
сертифікації займалися такі вчені, як Ф.горбонос, 
М.Іванець, в.Кривошеков, в.Морозов, а.Савицький, 
М.Шаповал. 

Стандартизація та сертифікація продукції є 
запорукою високої якості та відповідності товарів 
певним вимогами виробництва та збуту, що в кожній 
країні встановлюються окремо, проте мають спільні 
міжнародні норми.



305

Секція 4. Теоретичні і практичні аспекти сучасного товарознавства
Під стандартизацією українське законодавство 

розуміє «діяльність, що полягає в установленні 
положень для загального та неодноразового 
використання щодо наявних чи потенційних завдань 
і спрямована на досягнення оптимального ступеня 
впорядкованості в певній сфері» [2].

Стандарт – це «це документ, який видається та 
затверджується спеціальним органом влади та слугує 
для постійного використання» [3, c. 241]. в даному 
документі, як правило, зазначені відповідні вимоги 
до загального процесу та використовуваної технології 
виробництва, а також кінцевої якості продукції.  
однак, в процесі стандартизації дане поняття 
поділять на регіональні та міжнародні стандарти. 
європейський стандарт - регіональний стандарт, 
прийнятий європейською організацією стандартизації 
[2]. Міжнародний стандарт - стандарт, прийнятий 
Міжнародною організацією із стандартизації і 
доступний для широкого кола користувачів [2].

європейський комітет із стандартизації є головною 
організацією системи контролю якості продукції 
європейського Союзу [1]. Комітет із стандартизації є 
європейською некомерційною організацією, існуючою 
відповідно до чинного законодавства бельгії. він 
займається розробкою європейських стандартів. 

виходячи з вищезазначеного, можна зробити 
висновок, що оскільки європейські вимоги до якості 
продукції дуже високі, то зовнішньоторгівельні 
відносини України з європейським Союзом 
змусять нашу економіку використовувати новітні та 
енергозберігаючі технології, високоякісну сировину та 
покращити клієнтський сервіс. Дані зміни у виробництві 
можуть сприяти розвитку національної індустріально-
аграрної економіки до постіндустріального етапу.
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в умовах сучасної ринкової економіки психологія 
маркетингу набуває особливої актуальності. вона 
стає важливою галуззю знань для підприємців, 
виробників, консультантів, оскільки зростає 
необхідність врахування інтересів покупців, їх потреб 
та попиту на товар, необхідність підтримувати рівень 
конкурентоздатності товару, змінювати підходи у 
спілкуванні зі споживачами. 

вибір покупцем товару, як стверджує Клаус Мозер, 
в першу чергу залежить від довіри споживача [2]. У 
випадку, коли маркетинг сконцентрований на клієнті 
та його потребах,  використовуються не найбільш 
поширені соціологічні методи, а маркетингові прийоми, 
які чинять психологічний вплив на підсвідомість 
людини з метою збільшення рівня платоспроможного 
попиту на товар. 

На думку Філіпа Котлера з усього розмаїття 
сфер та видів досліджень можна виділити ті, в яких 
є необхідною участь психологів та є доцільним 
використання психологічних методів.  Насамперед, це 
сфера реклами, яка передбачає дослідження споживчих 
мотивацій і переваг, вивчення засобів реклами та 
ефективності рекламних оголошень [3], та сфера 
розробки товару, яка припускає дослідження реакції 
споживачів на новий товар і його потенціал. 

важлива особливість психологічних методів 
полягає у їх залежності від того, як кожен з численних 
психологічних напрямків розуміє природу психічних 
явищ [3]. Наприклад з точки зору психодинамічної теорії 
це бесіди, діалоги, використання проектних методів, 
основу яких складає механізм виявлення проекцій 
з подальшим їх роз’ясненням. Експериментальні 
методики «проб і помилок» використовуються у 
біхевіористському напрямку, який визначає поведінку 
людини як машинальні дії. Когнітивна психологія 
допускає використання таких методів, як процедури 
вимірювання станів свідомості, дослідження зміни 
стану людини в залежності від зміни ситуації.

взагалі для всіх продавців методи психологічного 
впливу на наявних і потенційних покупців завжди були 
привабливими. У своїй роботі Роберт Чалдіні виділяє 
шість принципів, які базуються на основних догматах 
психології впливу на людську поведінку – це принцип 
послідовності, принцип взаємного обміну, принцип 
соціального доказу, принцип авторитету, принцип 
прихильності, принцип дефіциту [1]. американські 
психологи Річард Хьюсман та Джон Хетфілд виявили 
що найбільш впливовими на поведінку та рішення 
людини є принципи справедливості та взаємного 
обміну. 
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отже, як висновок можна сказати, що традиційно 
маркетингові дослідження проводяться з використанням 
широкого спектру соціологічних методів, оскільки 
вони незамінні у тому випадку, коли необхідно вивчити 
поведінку людини в умовах вільного вибору на ринку. 
але саме психологічні методи дозволяють дослідити 
мотивацію людини, конструкцію і склад її потреб, 
ієрархію цілей, особливості характеру людини та її 
темпераменту, тобто всі психологічні чинники які 
впливають на поведінку людини. 
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У статті розкрито особливості товарознавства, 
як однієї з наук, що найбільшою мірою соціально 
затребувана саме на сучасному етапі. Для акцентування 
позицій наукового товарознавства є необхідність 
розглянути основні напрямки його застосування 
та високої професійної підготовки фахівців з 
товарознавства.

Ключові слова: товар, споживча вартість, 
формування асортименту, якість товару.

Постановка проблеми у загальному вигляді… в 
сучасних умовах дослідження в галузі товарознавства 
і високої професійної підготовки товарознавців 
дозволяють вирішувати проблеми, пов’язані з 
постачанням населення високоякісними товарами.

аналіз останніх досліджень та публікацій… 
актуальність обраної теми підтверджується в 
працях авторів І.в. Сирохман, І.М. задорожний, л.Д. 
Титаренко, М.П. зрезарцев, Т.М. Коломієць, л.о. 
Радченко, які досліджували закономірності формування 
асортименту, споживну вартість та споживну цінність в 
умовах ринкової економіки.

Формулювання цілей статті… У статті 
досліджуються вимоги до товарознавства як 
навчальної дисципліни, яка формує міцні знання з 
питань класифікації, асортименту, стандартизації 
непродовольчих товарів, їх корисних властивостей, 
якості, оптимальних умов, способів і режимів 
збереження (тара, пакувальні матеріали), вироблення 
уміння і навичок з оцінки якості товарів.

виклад основного матеріалу… в сучасних 
умовах можна виділити декілька варіантів визначення 
товарознавства:

1) наукова дисципліна, що вивчає споживчі 
властивості товарів, їх класифікацію та кодування; 
стандартизацію, фактори, що обумовлюють якість 
товарів, контроль і його оцінку, закономірності 
формування асортименту товарів і його структуру, у 

мови збереження якості товарів.
2) наукова дисципліна, що вивчає корисні властивості 

продуктів праці, класифікацію, стандартизацію, 
закономірності формування асортименту товарів і його 
структуру, фактори, що обумовлюють якість товарів, 
способи його контролю і оцінки, умови збереження 
товарів при їх транспортуванні і зберіганні.

До теоретичних і практичних аспекти сучасного 
товарознавства відносять:

Дослідження і виявлення загальних 
закономірностей формування і проявлення споживної 
вартості та споживної цінності в умовах ринкової 
економіки.

Розробку наукових принципів формування 
термінології, класифікації і кодування для різних 
груп товарів з використанням автоматичних систем 
інформації.

Дослідження і подальшу розробку принципів, 
методів і засобів управління якістю і асортиментом 
товарів.

вдосконалення навчально-методичного процесу в 
під¬готовці товарознавців.

активізацію творчих зв’язків та обмін інформацією 
між колективами товарознавців як в Україні, так і на 
між¬народному рівні, систематична організація та 
участь в конференціях на регіональному, державному 
і міжнародному рівнях.

величезне значення для товарознавця має і набуття 
практичних прийомів визначення якості товарів без 
застосування лабораторних досліджень.

Сучасний товарознавець повинен не тільки 
досконало володіти методами оцінки якості товарів, 
але й знати сучасні методи та прийоми маркетингу 
і менеджменту, бути добре обізнаним з усіма 
прогресивними формами організації торгівлі, 
тенденціями розвитку галузей, які виробляють товари, 
а також бути ознайомленим з їх кращими зразками із 
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розвинутих країн світу.

Товарознавець організовує раціональне постачання 
товарів торговим організаціям, планує транзитне 
завезення товарів у роздрібну мережу, вивчає 
постачальників товарів і обирає найбільш раціональні 
форми господарських та комерційних зв'язків з ними. 
До функціональних обов'язків товарознавця входить 
також організація вивчення та аналіз динаміки попиту 
населення на товари, ведення обліку товарних фондів та 
контроль за виконанням постачальниками договірних 
зобов’язань.

Товарознавець розробляє пропозиції щодо 
укладання довгострокових договорів постачання з 
продавцями товарів, за умови надання ними системи 
цінових знижок та слідкує за товарообігом.

важливою ділянкою роботи товарознавця є 
контроль за додержанням вимог щодо збереження 
якості товарів, санітарних норм зберігання товарів, 
норм складування та вимог протипожежного захисту.

Складовою функціональних обов’язків 
товарознавця є перевірка наявності товарно-
транспортних накладних, рахунків фактур, 
відповідності сертифікатам, стандартам і технічним 
вимогам.

Трудова діяльність товарознавця передбачає 
виконання таких операцій як відбір зразків товарів 
для визначення їх якості, здійснення лабораторних 
досліджень, складання документів і т.п., де не 
використовуються машини і механізми, інші засоби 
механізації праці. Тому праця товарознавця відноситься 
до ручної.

основним змістом процесу праці товарознавця є 
сприяння чіткій організації діяльності торгових закладів 
у відповідності з об’єктивними закономірностями 
функціонування ринкової економіки.

Предметами праці товарознавця є різні товари, 
призначені для оптової та роздрібної торгівлі, 
постанови, розпорядження керівних органів, методичні 
документи, стандарти.

висновки Таким чином, хотілося б зазначити 
актуальність та соціальну затребуваність товарознавства 
як науки та звернути увагу на небувалий за всю історію 
його розвитку інтеграційний характер сучасного етапу 
(необхідність широкомасштабного співробітництва 
з державними і недержавними органами у справах 

захисту прав споживачів, Держстандартом, Моз 
України, Митним комітетом та іншими); зазначити 
життєво важливу для країни потребу в міжнародній 
співпраці за консумерськими напрямками; наголосити 
на освітянській для споживача функції сучасного 
товарознавства.

Неоціненним за значенням може стати 
перспективний внесок товарознавства у реалізацію 
одного з основних прав споживачів - права на 
інформацію. Добутки товарознавства можуть бути 
направлені на:

- раціоналізацію інформації на упакуванні товарів;
- розробку змісту інформаційного забезпечення 

просування товарів (анотації, листівки, буклети тощо);
- інформування споживачів через зМІ;
- висвітлення позитивних та негативних аспектів 

щодо товарів;
- акцентування проблем, пов'язаних з товаром;
- роз’яснювання специфічних ознак сучасного 

товарного ринку;
- формування громадської думки щодо підтримання 

українського товаровиробника.
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Кондитерська галузь, де працює 170 тисяч фахівців, 
– одна з найрозвиненіших у харчовій промисловості 
нашої країни. загальний обсяг виробництва становить 
понад 1 млн. продукції на рік, що дає змогу не лише 
повністю забезпечити потреби внутрішнього ринку, а й 

експортувати її у значних обсягах за кордон. 
але сьогодні виробництво продукції погіршилося 

внаслідок економічних проблем країни. Про це 
свідчить скорочення об’ємів виробництва у всіх групах 
кондитерських виробів: в І кварталі виробництво 
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впало майже на чверть. Підприємства асоціації 
«Укркондпром» (75% ринку країни)  за перше півріччя 
знизили виробництво продукції на 22%.

На відміну від минулого року українці стали менше 
купляти шоколадні вироби. за даними Державного 
комітету статистики України, за перші шість місяців 
2014 року виробництво шоколаду та готової харчової 
продукції, що містять какао, порівняно з минулим 
роком скоротилося на 23% и становило 112 тис. т. 
основною причиною зниження виробництва варто 
вважати падіння попиту на товари кондитерської 
продукції. Подорожчання валюти та ріст світових цін 
на какао-боби змусили виробників підняти ціни на всі 
категорії випущеної продукції, при тому, що доходи 
громадян тільки скоротилися. Також впливає ситуація 
з важким доступом до ринку Кримського півострову. 

Як у натуральному, так і в грошовому вираженні, 
найбільшим попитом як і раніше користуються 
цукерки. Причому споживання цукерок у коробках 
вже кілька років скорочується (приблизно на 5% 
щорічно), а вагових, навпаки, зростає (також на 5% 
щорічно). На частку шоколадної плитки в загальній 
структурі реалізації аналогічних виробів припадає 15-
20% в натуральному вираженні і 20-25% у грошовому, 
причому її споживання поступово зростає.

важливою проблемою кондитерської галузі також 
варто вважати перенасичення та високу концентрацію 
виробництва. близько 60% шоколадного ринку у 
натуральному вираженні припадає на трьох українських 
виробників. 

безперечним лідером залишається корпорація 
«Рошен» з часткою ринку 29%. за нею йде «авК» з 
часткою 18% і замикає трійку компанія «Конті» (частка 
16%). Інші виробники значно відстають від лідерів: 
наприклад, на четвертій і п'ятій позиціях знаходяться 
«Житомирські ласощі» і «Монделіс Україна», що 
займають 6% і 5% ринку відповідно. остання - як і 
раніше покладає надії на масовий шоколад «Корона» 
(частка на ринку - 43%).

Досить серйозні позиції в сегменті шоколадних 
виробів також належать корпорації «бісквіт-шоколад», 
«львівська кондитерська фірма «Світоч», яким володіє 
швейцарська Nestle, «Полтавакондитер» (власник - 
американська Sigma), Дніпропетровській фабриці 
«Малбі» та ін. в нинішніх умовах виробникам 
доводиться несолодко. Так, в кінці липня стало 
відомо, що виробничі потужності компанії «Конті» 
завантажені лише на 40%. «бісквіт-Шоколад» 
оприлюднив інформацію про падіння випуску їм 
кондитерських виробів на 4% за підсумком І півріччя 
2014. а лідер галузі «Рошен» поступився позиціями 
на міжнародному рівні, перемістившись в поважному 
рейтингу Global TOP-100 Candy Industry Global з 18 
позиції в 2013 році на 20-у - у нинішньому.

У січні-липні 2014 року Україна експортувала 
53,870 тис. т шоколаду на суму $ 162 863 000. 
При цьому 75% експортних поставок, як і раніше,  
забезпечують дев'ять найбільших виробників, а саме 
«авК», «бісквіт-шоколад», «Житомирські ласощі», 

«Конті », «Монделіс Україна», «Полтавакондитер», 
«Рошен », « Світ ласощів » і « Світоч ». географія 
експорту охоплює 62 країни світу. левова частка, як 
і колись, припадає на Росію. Так, у січні-травні 2014 
року обсяг поставок кондитерських виробів, в тому 
числі шоколадних, з України в Росію знизився ще на 
60% (до $ 87 млн. щодо того ж періоду 2013 році) з 
причини заборонних заходів на поставки «Рошен», який 
забезпечує практично половину експорту. однак навіть 
після цього РФ залишається лідером по споживанню 
українських цукерок.

за перші сім місяців 2014 в Україну було 
імпортовано 20, 297 тис. т шоколаду та інших готових 
харчових продуктів, що містять какао, на суму $ 
85937000. Українські потужності таких міжнародних 
компаній як Nestle, Mondelēz International, а також 
продукція вітчизняних гігантів («Рошен», «авК», 
«Конті» та ін.) практично повністю витіснили «чистий» 
імпорт. Як і раніше актуальним є тільки імпорт 
сировини - какао-бобів, що становлять 2/3 імпортної 
сировини, і какао-порошку. Перших в січні-липні 
2014 в Україні завезено трохи більше 8,545 тис. т на 
$ 29047000. Найбільш непорушними серед зарубіжних 
компаній залишаються позиції голландського концерну 
Mars - традиційного лідера виготовлення шоколадних 
батончиків і драже. вироблена концерном продукція в 
основному поставляється російським виробником, але 
зрідка можна зустріти продукти чеських підприємств 
Mars.

говорячи про перспективи розвитку українського 
ринку шоколадних виробів, слід зазначити, що 
позитивним моментом для вітчизняних виробників є 
скорочення імпортних поставок (з 70,4 тис. т в 2013 
році до 20,298 тис. т за сім місяців 2014 року). До 
того ж споживачі, які зараз особливо піклуються про 
здорове харчування, намагаються віддавати перевагу 
вітчизняним продуктам харчування, вважаючи їх складу 
більш прийнятним по відсутності або мінімальному 
вмісту небажаних хімічних добавок. У зв'язку з 
насиченням шоколадного ринку надалі Україна, навіть 
при стабілізації економіко-політичної ситуації, швидше 
за все, зіткнеться із загальноєвропейською тенденцією 
приросту на рівні 5-7%.
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Найважливішою фінансовою категорією, 
що відображає результативність  господарської 
діяльності підприємства, є прибуток. оскільки 
сучасний економічний стан характеризується 
спадом виробництва, відсутністю стабільності, 
погіршенням фінансових показників, що призводять 
до банкрутства та ліквідації багатьох підприємств, 
то особливо актуальним є деталізоване дослідження 
впливу основних факторів на формування прибутку 
та отримання висновків, необхідних для подальшої 
господарської діяльності, які є базою для прийняття 
управлінських рішень.

У ринковій економіці не є можливим  досягнення 
стабільного успіху, якщо не буде чітко й ефективно 
спланована діяльність, визначені її завдання. в 
якості головної мети, зазвичай, постає отримання та 
зберігання зростання прибутку.

важливим інструментом у боротьбі за ринки 
збуту, а, отже, і забезпечення відповідного рівня 
прибутковості суб’єкта господарювання, є рівень 
якості. Саме він відображає конкурентоспроможність 
товару, оскільки складається не лише з технічного 
рівня, а й із його корисності для конкретного споживача 
через свої функціональні, соціальні, екологічні та інші 
властивості [3].

з метою формування, забезпечення та підтримання 
заданого рівня якості товарів проводиться управління 
нею – постійний, планомірний, цілеспрямований 
процес, що супроводжується розробкою, виробництвом 
або реалізацією.

Систему управління якістю товарів складають 4 
види функцій, серед яких головне місце відведено саме 
функціям стратегічного управління, які включають:

– прогнозування та аналіз базових показників 
якості;

– визначення напрямків проектно-
конструкторських робіт;

– аналіз інформації про споживчий попит;
– оцінку рекламної інформації;
– аналіз досягнутих результатів [2].
Стратегічне управління якістю товарів передбачає 

формування та реалізацію на торговельному 
підприємстві стратегії якості – сукупності правил 
та прийомів досягнення конкретної мети у сфері 
якості. Для її формування необхідно виділити основні 
елементи:

1) завдання, які ставить перед собою 
підприємство в стратегічній перспективі у сфері якості 
товарів;

2) напрямки діяльності підприємства;
3) інструментарій для досягнення стратегічної 

мети у сфері якості за напрямками діяльності 
підприємства.

з поняттям стратегії якості товарів нерозривно 
пов’язане поняття політики у сфері якості, яка може 
включати поліпшення найважливіших показників 
якості товарів, скорочення рівня їх дефектності, 
зростання термінів гарантійного обслуговування, 
досягнення технічного рівня товарів, що перевищує 
рівень провідних фірм і т. д. [1].

У сучасних умовах на підприємствах, що працюють 
на світовому ринку, все частіше впроваджується 
система «тотального управління якістю» (TQM).

Найбільш важливими елементами ТQМ, які 
забезпечують успіх стратегії якості товарів є:

– спрямування діяльності підприємства на 
потреби споживачів;

– забезпечення участі кожного в процесі 
задоволення потреб споживача;

– постійне та безперервне підвищення рівня 
якості товарів;

– базування всіх рішень підприємства тільки на 
фактах, а не на інтуїції [1].

Таким чином, якість товарів є найважливішим 
чинником підвищення рівня життя, економічної, 
соціальної, екологічної безпеки й головним 
інструментом конкуренції та здійснює вирішальний 
вплив на результати фінансово-господарської 
діяльності торговельного підприємства. Саме тому 
стратегічним орієнтиром успішного функціонування 
підприємств у сучасних економічних умовах є 
впровадження ефективних шляхів підвищення рівня 
якості товарів, які забезпечують необхідний рівень 
споживчих характеристик і властивостей.
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Інновації, все частіше, стають ефективним 
інструментом у боротьбі підприємства з конкуренцією, 
та дозволяють її витримувати в епоху ринкових 
відносин. зважаючи на динамізм розвитку ринку, 
підприємства, що хочуть досягти успіхів у господарській 
діяльності, повинні враховувати швидкозмінні умови 
функціонування ринку та будувати свою діяльність 
на інноваційних засадах. в свою чергу, персонал є 
головним та найважливішим рушійним фактором у 
будь-якій сфері. велика увага приділяється наявності 
правильно скорегованої професійної підготовки 
персоналу. 

основою будь-якого інноваційного процесу є 
персонал підприємства, оскільки саме працівники 
ініціюють інноваційні ідеї, реалізовують проекти та 
здійснюють контроль за їх виконанням. зважаючи на це, 
постають нові вимоги як до управлінських працівників 
загалом, так і до процесу управління персоналом 
зокрема. На відміну від класичного, інноваційне 
управління персоналом підприємства має характерні 
особливості. йдеться передусім про кінцевий результат 
такої діяльності, а саме – не лише активізацію 
можливостей і потенціалу працівників, а й подальше 
формування та розвиток їх інноваційного потенціалу, а 
також стимулювання інноваційної поведінки.

До характерних рис інноваційного 
управління персоналом належать: орієнтація на 
висококваліфікований персонал;особливі вимоги до 
психологічних характеристик працівників;високий 
рівень плинності кадрів;наявність у персоналу 
творчих здібностей;відповідна система відбору 
працівників;можливість реалізації потреб вищого 
рівня [1].

Інновації в управлінні персоналом повинні бути 
спрямовані на перетворення знань на виробничі, 
управлінські та соціальні технології. Інноваційне 
управління персоналом не може функціонувати 
відокремлено від загальної системи інноваційного 
менеджменту, однак повинно мати певну частку 
самостійності із урахуванням його специфічних 
особливостей. але, передусім, необхідно огрунтувати 
доцільність таких нововведень враховуючи усю 
специфіку діяльності підприємства, індивідуальні 
характеристики працівників, психологічні особливості, 
здатність до навчання, сприйняття цих нововведень 
тощо.

Тобто керівник-інноватор повинен приймати 
активну участь в інноваційних процесах, уміти 
генерувати інноваційні ідеї, вміти швидко реагувати та 
приймати рішення в умовах невизначеності й можливих 
ризиків; забезпечувати високий рівень продуктивності 

праці, бути комунікабельним [2].
аналізуючи схильність робітників до сприйняття 

інноваційних ідей ті їх реалізацію можна віднести їх до 
шести типів (Рис. 1).

Рис. 1. Типізація персоналу до сприйняття 
інноваційних ідей

Джерело: складено автором на основі [1]

Перший тип: творчі пасіонарії – незалежно від 
сприйняття їх ідей (позитивно чи негативно) активно 
розробляють нововведення та проекти, та стимулюють 
інших працівників у напрямі активізації їх творчості. 

Другий тип – це працівники, які наділені високим 
творчим потенціалом, активно генерують нові ідеї, 
займаються творчим процесом незалежно від зовнішніх 
умов та факторів. 

Третій тип – особи, здатні до творчості, однак 
починають проявляти активність лише у випадку 
цілеспрямованого впливу на них з використанням 
економічних та неекономічних інструментів мотивації.

 До четвертого типу належать особи, що за 
умов високого рівня мотивації прагнуть до творчості 
та новаторства, однак відчувають брак знань та 
професіоналізму. 

П’ятий тип характеризує людей, що мають 
приховані здібності до новаторства, тобто вони не 
підозрюють про свої можливості та проявляють їх 
лише при їх стимулюванні. 

Та шостий тип представлений суб’єктами, що 
не мають здібностей до творчої діяльності та не 
проявляються як креативні за жодних умов.

Розподіл працівників підприємства за типами, 
згідно з класифікацією, дасть підприємствам змогу 
максимально використати потенціал та можливості 
працівників у напрямі активізації інноваційних 
процесів.

отже, інноваційний тип сучасного виробництва по-
новому формулює проблему професійної успішності, 
що, своєю чергою, зумовлює необхідність формування 
особливих систем відбору персоналу, його оцінювання, 
професійної підготовки та адаптації працівників тощо. 
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Конкурентні переваги є головною метою і 
результатом господарської діяльності підприємства. 
Ефективне управління конкурентними перевагами є 
умовою нормального функціонування підприємства та 
основою забезпечення його конкурентоспроможності. 
Тому управління процесами пошуку, формування 
і розвитку конкурентних переваг підприємства є 
досить актуальним. Існує певна кількість методичних 
розробок щодо управління конкурентними перевагами 
підприємства [1-3]. На погляд дослідників, найбільш 
проробленою з них є модель управління І.П. отенко 
та є.о. Полтавської [1].  Модель включає чотири 
етапи:  дослідницький,  розробка і реалізація стратегії 
управління, виведення товару на ринок і підготовка 
до його масового виробництва та досягнення стійких 
конкурентних переваг. в даній моделі розроблені 
основні етапи управління конкурентними перевагами, 
але, на думку авторів, дана модель буде досконаліша, 
якщо впровадити додатковий етап безпосередньої 
оцінки рівня розвитку конкурентних переваг, 
спираючись на показники оцінки ефективності 
використання складових потенціалу підприємства. 
оскільки загальновідомо, що неможливо управляти 
тим, що не можна виміряти.

отже пропонується в якості другого етапу 
додати етап оцінки рівня розвитку конкурентних 
переваг підприємства з урахуванням ефективності 
використання складових потенціалу підприємства, а 
також вдосконалити останній етап щодо досягнення 
стійкості конкурентних переваг підприємства 
(рисунок).

Новий етап включає збір, обробку та упорядкування 
даних про основні ресурси підприємства, що складають 
його потенціал. завдяки даному етапу забезпечується 
розрахунок показників ефективності використання 
ресурсів, що є необхідною передумовою подальшої 
комплексної оцінки конкурентних переваг, яка необхідна 
для підтримання і нарощування конкурентних переваг 
та конкурентоспроможності підприємства. 

вищенаведена модель управління конкурентними 
перевагами працює як своєрідний алгоритм управління, 
в якому детально представлені дії щодо здійснення 
управління конкурентними перевагами. Така модель 
дозволяє здійснити управління конкурентними 

перевагами підприємства з точки зору основних 
функцій управління.

Рисунок 1. Модель управління конкурентними 
перевагами підприємства

Таким чином, одержала подальший розвиток 
модель управління конкурентними перевагами 
підприємства, шляхом додавання етапу оцінки 
та аналізу рівня розвитку конкурентних переваг 
підприємства. використання запропонованої моделі 
забезпечить досягнення стійких конкурентних переваг 
підприємства, а тому його ефективне функціонування 
і розвиток. Процес управління конкурентними 
перевагами підприємства потребує методичного 
забезпечення, а саме розробки інформаційної бази 
аналізу конкурентних переваг та відповідної системи 
показників, що дозволить аналізувати та оцінювати 
конкурентні переваги. Розробка методичного 
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забезпечення процесу управління конкурентними 
перевагами підприємства є напрямками подальшого 
дослідження.
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в условиях рыночной экономики, которая 
характеризуется демократическими направлениями 
развития экономики и отказом от планового управления, 
организационная культура является важным элементом 
системы антикризисного управления.  

актуальность темы заключается в том, что при 
исследовании организационной культуры определяется 
творческий потенциал человека, существование 
общества в целом, освещаются вопросы преимущества 
предприятий в процессе конкуренции, организационные 
приоритеты и влияние на экономическое развитие 
страны. в системе антикризисного управления 
организационная культура объединяет интересы 
персонала, предприятия и общества в целом, исследует 
подсистемы взаимоотношений, которые складываются 
между ними. 

Проблема организационной культуры в системе 
антикризисного управления предприятия нашла свое 
отражение в работах таких известных экономистов, 
как: Д. брустинов, а. виханский, а. воронкова, С. 
гримблат, П. Емельянов, г. захарчин, в. Коновалова, 
Я. Кудря, в. леонард, М. Мескон, Я. Пижинский, Е. 
Уткин, Ф. Хедоури и другие. 

Так С. гримблат рассматривает организационную 
культуру с помощью совокупности отношений 
организационного аспекта, который формирует 
взаимоотношения между работниками с целью 
достижения максимальных результатов в адаптации к 
проблемам внешней и внутренней среды [1, с. 71]. 

Целью исследования является определение места 
организационной культуры в системе антикризисного 
управления предприятием, разработка направлений, 
способствующих формированию деловой репутации 
предприятия, его имиджа, особенной формы 
организации и управления.

антикризисное управление рассматривается 
как процесс, так как определяет последовательность 
операций, методов, приемов, которые в совокупности 
формируют свою организационную культуру для 
достижения положительного результата развития. в 

системе антикризисного управления организационную 
культуру формирует менеджер, используя критерии 
эффективного влияния на объект управления. 

Е. Молл и Т. Соломанидина выделяют пять 
основных подходов к формированию организационной 
культуры [3, с. 44–45; 4, с. 21–22]:

1) социальный, содержание которого направлено 
на формирование внутренней среды предприятия;

2) когнитивный, который ориентируется на 
развитие и обучение персонала организационной 
системы;

3) внутренний, основу которого составляет 
разработанная менеджерами миссия и цель 
предприятия;

4) символический подход, приоритетами 
которого являются внешние черты организационной 
культуры;

5) стимулирующий, направленный на 
формирование системы мотивации персонала.

Процесс формирования организационной культуры 
в системе антикризисного управления осуществляется 
по определенным принципам, которые помогают 
предприятию адаптироваться к условиям внешней 
среды и изменениям внутренней среды. в. г. Коновалова 
в своей работе «организационная культура» отмечает, 
что процесс формирования организационной культуры 
должен учитывать исторический фактор, ценностные 
ориентации, комплексность, отказ от принудительного 
вмешательства [2, с. 116].

К этим принципам необходимо добавить и 
системность, которая правильно ориентирует 
коллектив при переходе от одного уровня ценностей 
к другому. важным принципом при формировании 
организационной культуры является и креативность 
— то, что предусматривает творческий подход, 
использование инноваций при формировании 
культурной среды коллектива. Современным 
принципом может быть и принцип прозрачности, 
который обеспечивает открытое и демократичное 
исполнение всех процедур формирования 
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Секція 5. Менеджмент економічних процесів
организационной культуры.

Таким образом, в настоящее время организационная 
культура, как составная в системе антикризисного 
управления, является важным элементом, так как 
формирует имидж предприятия, свою управленческую 
технологию. организационная культура приобретает 
особую форму организации и управления, в основе 
которой важную роль занимает мышление менеджера, 
его самоорганизация. Можно утверждать, что 
организационная культура в системе антикризисного 
управления — это искусство, мастерство и умение, 
набор средств и методов, необходимых менеджеру для 
осуществления целенаправленного управленческого 
воздействия на коллектив с целью предотвращения 
негативных явлений в развитии. 
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Інноваційна діяльність з точки зору сучасної 
науки є важливим чинником прискорення темпів 
економічного розвитку та структурних змін в економіці 
в напрямку підвищення конкурентоспроможності 
окремих підприємств і організацій, а отже й всієї 
держави. в умовах євроінтеграційних процесів, 
постійних торгових війн з Російською Федерацією,  
Україна намагається знайти і зайняти своє вигідне 
місце на світовому ринку товарів і послуг, проте для 
цього вона повинна вирішити складне завдання, що 
полягає в необхідності приведення якості її товарів і 
послуг до світових стандартів. 

вітчизняна інноваційна інфраструктура дуже 
слабка, характеризується функціональною неповнотою 
й потребує послідовної всебічної підтримки з боку 
держави. з цього випливають практичні передумови 
переходу від поверхневої і одноразової підтримки 
окремих підприємств певних галузей економіки  
до розробки інноваційної моделі розвитку, що 
передбачатиме реалізацію чітко визначених заходів, 
які в кінцевому підсумку призведуть до зростання 
суспільного виробництва, яке буде здійснюватись за 
рахунок впровадження новітніх досягнень науки та 
техніки, тобто за рахунок інтенсивних факторів [4].

Питанням необхідності державної підтримки і 
регулювання інноваційної діяльності займались такі 
науковці як в. М. гейц, М. Данько,    л. а. Жаліло, а. 
К. Кінах, в. М. Мартиненко, а. С. Музиченко, М. І. 
Крупка, б. Санто та інш. [3].

Світовими лідерами інноваційної діяльності, за 
винятком 27 країн єС, є Aргентина, австралія, бразилія, 
Канада, Китай, гон Конг, Індія, Ізраїль, Японія, Нова 
зеландія, Республіка Корея, Мексика, Росія, Сингапур, 

ПаР та СШа. Крім того, спеціалісти єС досліджують 
інноваційну діяльність ще в таких країнах, як 
Хорватія, Турція, Ісландія, Норвегія та Швейцарія. У 
дослідженнях за 2006 рік cпеціалісти MERIT все ще 
користуються показником витрат на НДДКР саме 2002 
року як головним критерієм у виборі світових країн-
лідерів інноваційного розвитку [1]. за цим критерієм 
у рамках звіту «глобальна інноваційна інформаційна 
дошка» GIS аналізувалися країни, показник витрат 
яких перевищував 0,1 % світових витрат на НДДКР. 

Перше місце  у світі посідають СШа (36,69 %), 
друге – Японія (20,41 %). з країн єС найбільше витрат 
на інновації припадає на Німеччину, Францію та 
великобританію – 6,58 %, 4,21 % та 3,86 % відповідно 
[2].  

Наведені вище країни вже після Другої світової 
війни, особливо в останні 20-25 років сконцентрувались 
на створенні інноваційної інфраструктури мережевого 
типу, а саме державна підтримка інноваційного шляху 
розвитку була і є основною складовою їх державної 
політики.

Україна на сьогодні знаходиться серед аутсайдерів 
навіть країн колишнього СРСР. Протягом останніх 
років відбувалось не створення додаткової інноваційної 
інфраструктури, а навпаки – її знищення. за останні 
15 років чисельність науковців зменшилась втричі, а 
кількість наукових організацій – вдвічі. Як результат 
кількість інноваційно активних підприємств має 
тенденцію до зниження, адже їх галузева приналежність 
є украй обмеженою і вони здебільшого діють лише в 
традиційних секторах економіки [7].

вперше в історії розвитку економіки нашої 
держави президентом України у щорічному Посланні 
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до верховної Ради України в 2000 році було поставлене 
завдання, що стратегічним пріоритетним в економіці 
України повинен стати інноваційний шлях розвитку 
[6].

Україна здатна розробити власну інноваційну 
модель розвитку, запозичивши досвід зарубіжних країн, 
проте при цьому необхідно обов’язково враховувати 
національні особливості і сучасні зовнішні і внутрішні 
фактори впливу [8].

Міжнародний же досвід свідчить проте те, що саме 
існування в країні цілісної та комплексної науково-
інноваційної стратегії робить можливим її ефективний 
інноваційний розвиток. Державна ж підтримка при 
цьому є ключовим фактором [5].

отже, міжнародний досвід успішного 
інноваційного розвитку підтверджує необхідність 
державної підтримки даного процесу задля сталого 
розвитку суспільства. Україна повинна якомога швидше 
забезпечити підтримку інноваційного напрямку в 
державі, адже саме він є необхідним і достатнім 
фактором її успішного розвитку.
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актуальність теми. У розвитку світової економічної 
думки останніх років найвизначнішим стало  створення 
теорії людського капіталу. Дослідження показують, 
що менеджери підприємств, усвідомлюючи значення 
людського капіталу, на практиці не використовують 
методи визначення його управління, які б забезпечували 
раціональне використання людського капіталу для 
розвитку підприємства. Це і зумовило актуальність 
обраної теми.

Дослідженню проблем людського капіталу 
присвятили свої наукові праці такі відомі вчені минулого 
та сучасності як г. беккер, г. боуен, , К. Маркс, Ф. ліст, 
Дж. Мілль, а. Сміт та ін. Теоретичною базою для аналізу 
формування та розвитку людського капіталу є також 
праці російських вчених в. гойло, а. Добриніна, С. 
Дятлова, І. Ільїнського, з. Капелюшнікова, та ін. Серед 
вітчизняних науковців вагомий внесок у розв’язання 
проблеми управління людським капіталом зробили Д. 

богиня, о. грішнова, г. Дмитренко, М. Долішній, М. 
Дороніна, г. євтушенко, М. Критський, в. Куценко, в. 
Пономаренко, о. Пушкар та ін.

Мета дослідження. вивчення поняття та сутності 
управління людським капіталом щодо подальшого 
вдосконалення системи управління в умовах сучасної 
економіки.

основна частина. в сучасності не має єдності 
думок стосовно визначення поняття людського капіталу 
підприємства. багато вчених розглядають поняття 
«людський капітал» з різної точки зору. аналізуючи 
безліч визначень «людський капітал» було отримане 
таке поняття: «людський капітал» – це певні здібності, 
знання, здоров’я, навички, культура, освіта та мотивація 
людини, які впливають на рівень продуктивності праці 
та підвищення доходів цієї людини.

Управління людським капіталом являє собою   
цілеспрямовану діяльність керівного складу організації, 
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Секція 5. Менеджмент економічних процесів
а та¬кож керівників і спеціалістів підрозділів сис¬те¬ми 
уп¬равління, яка вклю¬чає роз¬роб¬ку кон¬цепції, 
стра¬тегій кад¬ро¬вої політи¬ки, прин¬ципів і 
ме¬тодів уп¬равління людсь¬ки¬ми ре¬сур¬са¬ми. Це 
сис¬тем¬ний, пла¬номірно ор¬ганізо¬ва¬ний вплив 
че¬рез ме¬ре¬жу взаємо¬пов'яза¬них ор¬ганізаційних, 
еко¬номічних і соціаль¬них за¬ходів, спря¬мо¬ва¬них 
на ство¬рен¬ня умов нор¬маль¬но¬го роз¬вит¬ку і 
ви¬ко¬рис¬тан¬ня по¬тенціалу ро¬бо¬чої си¬ли на 
рівні підприємства. Пла¬ну¬ван¬ня, фор¬му¬ван¬ня, 
пе¬ре¬роз¬поділ і раціональ¬не ви¬ко-рис¬тан¬ня 
людсь¬кого капіталу є ос¬нов¬ним змістом 
уп¬равління пер¬со¬на¬лом.

Дуже мало підприємств усвідомлюють, що 
їх багатство складається з капіталу трьох видів: 
людського, інтелектуального та фінансового, що 
вони не в змозі зберегти свій фінансовий капітал без 
активного управління людським та інтелектуальним 
капіталами. Тому вирішальним фактором, який здатен 
спричинити втрату багатства – це надмірна увага 
фінансовому капіталу та недостатня увага людському 
та інтелектуальному капіталу

Управління людським капіталом є важ¬ли¬вою 
скла¬до¬вою уп¬равління організацією. Складність її 
по¬ля¬гає в то¬му, що лю¬ди за своїм ха¬рак¬те¬ром 
відрізня¬ють¬ся від інших ре¬сурсів і пот¬ре¬бу¬ють 
особ¬ли¬вих підходів і ме¬тодів уп¬равління. 
Спе¬цифіка людського капіталу ви¬ра¬жаєть¬ся в 
то¬му, що, по перше, лю¬ди наділені інте¬лек¬том, 
їхня ре¬акція на уп¬равління є емоційною, 
про¬ду¬ма¬ною, а не ме¬ханічною, а це оз¬на¬чає, 
що про¬цес взаємовідно¬син є двос¬то¬роннім; по 
дру¬ге, лю¬ди постійно вдос¬ко¬на¬лю¬ють¬ся і 
роз¬ви¬ва¬ють¬ся;; по третє, лю¬ди при¬хо¬дять в 
ор¬ганізацію усвідом¬ле¬но, з пев¬ни¬ми ціля¬ми і 
мо¬ти-ва¬ми.

в сучасних умовах постає питання вдосконалення 
системи управління персоналом, яка сприяла б тому, 
що люди відчували б себе «гравцями, а не битою» 
на підприємстві. вважається, що оцінка персоналу 
– найважливіший спосіб управління діяльністю та 
інструмент вдосконалення. за допомогою оцінки стає 
можливим: 

 точно описати конкретні очікувані результати; 
 знати, що відбувається на самому підприємстві, 

у його структурних підрозділах; 
 визначити недоліки діяльності, які повинні 

бути проаналізовані та викорінені; 
 забезпечити обернений зв'язок, порівнюючи 

діяльність зі стандартами або з еталоном; 
 виділити роботу, яка потребує винагородження.
висновок.  Послідовне вдосконалення 

системи управління людським капіталом істотно 
підвищить конкурентоспроможність підприємства і 
забезпечить його подальший розвиток. Уп¬равління 
людсь¬ки¬ми ре¬сур¬са¬ми має відповіда¬ти 
кон¬цепції роз¬вит¬ку підприємства, за¬хи¬ща¬ти 
інте¬ре¬си працівників і за¬без¬пе¬чу¬ва¬ти 
дот¬ри¬ман¬ня за¬ко¬но¬да¬в¬ства про пра¬цю під 
час фор¬му¬ван¬ня, стабілізації й ви¬ко¬рис¬тан¬ня 
пер¬со¬на¬лу.
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Невід’ємною складовою ефективної діяльності 
підприємств ресторанного господарства є оперативне 
планування (рис. 1). Складання виробничої програми 
заготівельного підприємства передбачає необхідність 
забезпечення наступними даними: асортимент 
продукції, що випускається даним підприємством, 
технічне оснащення, яке міститься на підприємстві, 
договори з мережами підприємств ресторанного 
господарства і роздрібної мережі, які були підписані 
із заготівельним підприємством або спеціалізованими 
заготівельними цехами, асортимент і кількість 
продукції, необхідні для цих підприємств, обсяг 

напівфабрикатів, що виробляються підприємствами 
харчової промисловості для договірних підприємств. 

оперативне планування виробництва здійснюється 
у певній послідовності, тому на кожній стадії потрібно 
створювати певні організаційні умови, що сприяють 
правильній організації технологічного процесу, 
раціональній організації праці, чіткому виконанню 
кожним працівником своїх обов’язків (рис. 2).

Меню – це перелік холодних і гарячих закусок, 
перших і других страв, гарячих і холодних напоїв, 
борошняних кондитерських виробів розташованих у 
певному порядку, які наявні в продажу на даний день 
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із зазначенням ціни, виходу, переліку компонентів, 
що входять до їх складу і способом приготування. 
Як правило, маню містить наступну комерційну 
інформацію: адреса, номер телефону, режим роботи 
підприємства, особливості кухні, перелік додаткових 
послух, їх вартість та умови резервування місць, 
порядок оплати послуг. основні етапи складення меню 
охарактеризовано на рис. 3. 

Рис. 1. основні елементи оперативного планування 

Рис. 2. Етапи оперативного планування 

Рис. 3. основні етапи складення меню 
Таким чином, оперативне планування прямо 

визначає ефективність діяльності підприємств 
ресторанного господарства, оскільки безпосередньо 
пов’язано зі складенням меню, яке, по великому 
рахунку, представляє собою своєрідну візитну картку 
та обличчя підприємства. Саме завдяки меню споживач 
отримує змогу переглянути й обрати страви, а також 
дізнатись про їх склад, вартість та вихід. 

СТРаТЕгІЧНий КоНТРолІНг ЯК КоНЦЕПЦІЯ УПРавлІННЯ ПІДПРиєМСТвоМ
гуленок К. М.

студентка групи МФ-43
ДвНз «УабС НбУ»
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фінансово-економічної безпеки
Української академії банківської справи Національного банку України

У сучасних умовах стрімких змін, кризових 
явищ та постійної конкуренції зростає роль обраної 
системи управління підприємством. з метою 
своєчасного та ефективного впливу на фактори 
зовнішнього та внутрішнього середовища, досягнення 
короткострокових та довгострокових планів, 
координації діяльності на підприємстві застосовуються 
різноманітні концепції управління суб’єктом 
господарювання. виділяють ряд альтернативних 
концепцій завдяки яким організації можуть 
здійснювати управління своєю діяльністю серед яких 
також і концепція контролінгу, який поділяється на 
оперативний та стратегічний.

Сутність стратегічного контролінгу можна 
з’ясувати через його наступні характеристики:

 стратегічний контролінг нерозривно 
пов’язаний із реалізацією стратегічних планів 
підприємства;

 завдяки впровадженню стратегічного 
контролінгу існує можливість виявлення 
невідповідності запланованих і досягнутих показників, 
усунення факторів, які зашкодили виконанню 
запланованих результатів;

 стратегічний контролінг дозволяє узгодити 
діяльність підприємства із зовнішнім середовищем, 
внести корективи або змінити стратегію за умов її 
невідповідності зовнішньому середовищу;

 у системі контролінгу відбувається 
встановлення нормативних значень через які 
відбувається визначення рівня досягнення планів [4]. 

Призначенням стратегічного контролінгу є 
забезпечення координації функцій стратегічного 
планування, контролю і системи інформаційного 
забезпечення процесу стратегічного планування та 
управління на підприємстві.

Для виконання свого призначення стратегiчний 
контролінг наділений наступними функціями:

  створення і забезпечення функціонування 
автоматизованої інформаційної системи управління 
підприємством;

 постійного моніторингу важливих напрямів 
фінансово-господарській діяльності підприємства;

  координації діяльності підприємства з метою 
досягнення стратегічних цілей;

 інформаційної і консультаційної підтримки 
ухвалення управлінських рішень;
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  розробки заходів для підвищення ефективності 

фінансово-господарської діяльності підприємства [5].
головна задача стратегічного контролю є підтримка 

життєздатності стратегічного плану. Це передбачає 
перевірку адекватності визначення стратегії та методів 
її реалізації.

Чинниками, які сигналізують про необхідність 
створення контролінгу на підприємстві є зниження 
ефективності діяльності; визначення нових завдань 
в існуючих умовах функціонування; відсутність 
узгодженості цілей; потреба у вдосконаленні 
планування, калькуляції та аналізу діяльності; 
невідповідність чи відсутність методик обліку й 
аналізу; необхідність у формуванні систематизованої 
бази даних [1].

загальний процес стратегічного контролю включає 
наступні стадії:

 формування системи контрольованих 
стратегічних параметрів;

 здійснення контрольної оцінки;
 прийняття рішень за результатами 

стратегічного контролю [2].
Попри значну ефективність та можливість суттєво 

підвищити стратегічну діяльність підприємства 
впровадження стратегічного контролінгу може 
бути невиправданим при допущенні помилок. 
Помилками при впровадженні системи контролінгу 
на підприємствах є: неправильне розуміння суті 
та завдань контролінгу; розмита стратегічна мета; 
надлишкова або недостатня кількість інформації; 
надмірність контрольованих показників; впровадження 
контролінгу без попереднього аналізу достовірності 
інформаційної бази підприємства і організаційно-
технологічних процесів; вбудовування контролінгу в 
структуру фінансової або планово-економічної служби 

підприємства; фокусування уваги на витратах і суворий 
контроль бюджетів; спроби впроваджувати контролінг 
«знизу догори» [3].

отже, застосування такої концепції управління 
підприємством як стратегічний контролінг дає 
можливість сформувати критерії оцінки та методи 
контролю за виконанням стратегічних планів, 
спрогнозувати розвиток подій на підприємстві на 
середньострокову та довгострокову перспективу, а 
також створити інформаційну основу для формування 
управлінських рішень. впровадження даної концепції 
потребує чіткого розуміння сутності контролінгу, 
формування виваженої інформаційної бази та 
організації кваліфікованої контролінгової службі на 
підприємстві. 
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враховуючи інтеграційні процеси України 
в європейський економічний простір нагальним 
питанням залишається максимально ефективне 
використання наявних природних, трудових та 
земельних ресурсів. 

 На превеликий жаль, реформа аграрного сектору 
у продовж останніх десятиліть, супроводжується 
знищенням інфраструктури, виробничих та переробних 
підприємств. отже, особливо актуальною на сучасному 
етапі стає розробка заходів щодо відновлення 
функціонування підприємств аграрного сектору в 
Україні, зокрема, за рахунок припливу кваліфікованих 
кадрів.  аграрний сектор є досить привабливим для 

інвесторів. в останні роки їхні вкладення зросли. 
але існують деякі проблеми щодо подальшого його 
розвитку. Так матеріальні, технологічні ресурси 
при наявності коштів легко поновлюються, що 
стосується   трудових ресурсів, то їх відтворення є 
досить проблематичним. Проблема полягає в тому, що 
в аграрному секторі економіки відбувався тривалий 
застій. Причина цього криється частково в не бажанні 
молоді залишатися в селах, у силу низьких перспектив 
для подальшого свого працевлаштування, зростання 
в кар’єрі, відсутності соціальної інфраструктури та 
комфортних умов проживання. Тому представники 
молодого покоління намагаються залишити сільську 
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місцевість,  щоб знайти більш оптимальні умови для 
свого розвитку. одним з таких напрямів вирішення 
даної проблеми є зацікавлення та  залучення 
висококваліфікованої робочої сили для роботи у 
сільській місцевості, зокрема, серед молоді. оскільки 
вони представляють собою енергійних, ініціативних 
людей, які бажають реалізувати себе. їх адаптація до 
виробничого процесу на аграрних підприємствах буде 
оптимальною, тому що вони мають здібність легко 
пристосовується до нових умов праці. У свою чергу, 
підприємство повинно забезпечити для їх розвитку 
ефективну організацію праці, чітке розуміння завдань 
і цілей своєї діяльності. Тому необхідно  розглянути 
даний процес підбору кадрів серед молоді, а особливо 
серед випускників вищих навчальних закладів.

На даний момент виробничі та переробні 
підприємства приймають на вільні посади обмежену 
кількість молодих спеціалістів. Існують критерії й 
щодо стажу роботи. Тобто, для випускників є певні 
перешкоди щодо працевлаштуванню на посади за 
фахом та пошуку роботи у сільській місцевості, тому 
слід розглянути наступні  напрями удосконалення 
процесу підбору персоналу даної аудиторії (табл. 1).

Таблиця 1 
Напрями удосконалення процесу підбору персоналу 

серед сільськогосподарських підприємств

У свою чергу виробничі та переробні підприємства 
повинні розуміти цільову аудиторію, коли формують 
відповідні вільні посади, і потім вже розробляти 
ефективну систему мотивації. Повинні враховувати 
конкретні чинники, характерні для вакантної посади, 
які здатні зацікавити студентів настільки, щоб вони 
сприйняли підприємство серйозно і захотіли на 
ньому працювати. важливою проблемою на сьогодні 
для підприємства залишається надати претенденту 
цікаву роботу, оскільки багатьох фахівців на нудній 
роботі не утримує навіть висока заробітна плата. 
випускнику необхідна можливість реалізувати власні 
здібності та відчути себе потрібним організації. 
Тобто, система мотивації повинна враховувати: 
наявність цікавої роботи, можливості кар’єрного росту, 
справедливу оплату праці, можливість розвиватися 
разом з підприємством, соціальний захист. Потрібно 
забезпечити кандидата на вільну посаду оптимальними 
умовами для нормального рівня життя. Тобто, в 
сільській місцевості необхідно проводити заходи, які 
б сприяли розвитку самого села та його населення. 
відродженню села повинна сприяти держава, за 
допомогою проведення соціальних програм. Слід 
також враховувати, що із появою мобільних телефонів, 
комп’ютерів, планшетів виникає певна залежність 
молоді від таких нових гаджетів. Тому при прийнятті 
на роботу, працівників слід забезпечувати вільним 
доступом до соціальних мереж, а також працею у 
мобільному режимі.

Можна зробити висновок, що випускники є 
важливим резервом для поповнення трудового  
потенціалу аграрного сектору України. оскільки 
це нові спеціалісти, які мають бажання працювати, 
розвиватися разом з підприємством та розробляти нові 
винаходи у її діяльності. Необхідно вдосконалювати 
підбір персоналу серед такої аудиторії, враховуючи 
її інтереси та уподобання, та розробити необхідну 
систему мотивації для збереження молодих фахівців 
у сільській місцевості. Це сприятиме підвищенню 
ефективного розвиту не лише аграрного сектору,  а 
й економіки країни взагалі, тобто зростанню рівня 
добробуту населення.

МУНиЦиПалЬНЫй МЕНЕДЖМЕНТ КаК ФоРМа УПРавлЕНиЯ МЕСТНой 

СобСТвЕННоСТЬЮ
Домнич богдан, 
студент 2 курса 

Харьковский институт бизнеса и менеджмента
Научный руководитель: Страпчук С.и.,

к.э.н., старший преподаватель кафедры управления персоналом и менеджмента,
Харьковский институт бизнеса и менеджмента

Муниципальный менеджмент тождественен 
местному самоуправлению как форма управления 
местной (муниципальной) собственностью. 
особенно тесно связан муниципальный менеджмент 
с экономической географией и регионалистикой. 
он дополняет и углубляет знания экономической 

географии и регионалистики. Деятельность, 
заключающуюся в управлении персоналом фирмы, 
ее работниками принято называть менеджментом 
[1] «Менеджмент обычно охватывает три сферы 
деятельности организации: производство, финансы и 
сбыт» [2]. 
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Муниципальному менеджменту более двухсот 

лет, он осуществляется практически во всех странах. 
возникновение этих отношений было связано с 
действием многочисленных факторов и проходило 
в различных формах. в истории России, например, 
мощная побудительная мотивация местной 
самоорганизации заключалась в необходимости 
поддержания престарелых членов общин совместными 
усилиями семей, первоначального обучения детей, 
самообороны и т.д. в германии во главу угла ставилось 
воспитание энергичной нации, способной решать 
глобальные и местные проблемы инициативно, 
предприимчиво, ответственно. Преимущественно 
бытовая основа характерна для генетической природы 
английской муниципальной организации; она 
опирается не столько на формально-юридическую 
основу, сколько на правосознание населения, которое 
ценит местные обычаи, бережет их и точно соблюдает. 

Муниципальный менеджмент понимают в узком 
и широком смысле слова. в первом случае речь идет 
о практике регулирования социально-экономических 
и общественно-политических процессов в городах и 
районах, населенных пунктах силами и средствами 
органов местного самоуправления в пределах их 
компетенции. во втором случае муниципальный 
менеджмент раскрывается как вся совокупность 
организационно-экономических отношений, 
реализуемых в этих территориальных системах 
государственными, региональными, муниципальными 

органами власти и управления, экономическими 
негосударственными структурами, политическими 
партиями и другими общественными самодеятельными 
организациями населения, конфессиями, средствами 
массовой информации. 

Практический механизм муниципального 
менеджмента включает институциональные и 
организационные структуры, методы установления 
правовых и административных норм, разработку, 
принятие и осуществление управленческих решений, 
этносоциальных и других императивов, других 
реальных регуляторов жизнедеятельности населения 
городов и районов. организация этой деятельности 
довольно сложна и включает механизмы политического, 
социального, административного и экономического 
менеджмента. 

Муниципальное управление – это явление 
субъективное. Проникая в объективное, стремясь 
способствовать его развитию, субъект управления 
использует для этого множество элементов, которые 
являются продуктом сознания людей. 

Список использованных источников
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УПРавлІНСЬКа звІТНІСТЬ ЯК оСНова ДлЯ СТвоРЕННЯ ЕФЕКТивНиХ СиСТЕМ 

УПРавлІННЯ ПІДПРиєМСТвоМ
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в ринкових умовах господарювання особливе 
значення відводиться управлінському обліку та 
звітності як джерелу формування повної і достовірної  
інформації про діяльність підприємства. основна 
відмінність управлінського обліку від фінансового 
полягає в наданні для керівництва та менеджменту 
підприємства більш конкретної інформації про суб’єкт 
господарювання та його структурні підрозділи для 
прийняття виважених управлінських рішень[1].

Управлінська  звітність – це звітність, яка 
складається бухгалтером- аналітиком підприємства 
і подається як адміністрації підприємства, так і 
менеджерам всіх рівнів управління. основною метою 
складання звітності є надання оперативної релевантної 
інформації відповідно до вимог управлінського 
персоналу.

важливим кроком на етапі складання 
внутрішньогосподарської (управлінської) звітності 
є розробка її вихідних форм. законом України “Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” 

передбачено, що підприємство самостійно розробляє 
систему та форми внутрішньо-господарського обліку, 
звітності й контролю господарських операцій з метою 
обробки та підготовки інформації про діяльність 
підприємства для внутрішніх користувачів [2].

Не менш важливе значення у процесі складання 
фінансової звітності займає періодичність її подання. 
основним критерієм вибору періодів складання звітних 
форм є своєчасність надання потрібної інформації, 
доки вона актуальна і прийняте на її основі  рішення 
може запобігти розвитку негативних, чи, навпаки, 
сприяти розвитку позитивних тенденцій. 

Для вдосконалення організації роботи щодо 
складання і подання менеджерам інформації потрібно 
визначити склад щоденної, щотижневої і щомісячної 
звітності  (рис.1).

Середньострокова управлінська звітність 
складається щомісяця. вона містить не тільки 
показники за минулий період, а й прогнозні показники 
подальшої діяльності, надається в основному керівному 
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складу, так як саме вони можуть прийняти рішення про 
необхідність ввести деякі корективи у виробничий 
процес. Такий документ може надати значнудопомогу 
компанії і однозначно позитивно впливає на фінансовий 
результат [3].

Рис.1. Склад управлінської звітності

Поступове становлення та розвиток управлінського 
обліку  є одним із напрямів удосконалення 
вітчизняної системи обліку та звітності як ключового 
інформаційного інституту в забезпеченні конкуренто-
спроможності національної економіки. Сучасні 
вчені, що займаються проблемами адаптації системи 
управлінського обліку до вітчизняної економіки, 
перспективи розвитку обліку розглядають  у таких 
напрямах: 

- формування системи стратегічного управлінського 
обліку; 

- розвиток методики управлінського аналізу; 
- вдосконалення методичного інструментарію 

управлінського обліку;
- регулювання галузевого управлінського обліку;
- наукове обґрунтування ефективної моделі 

управлінського обліку з 
 урахуванням як зовнішніх, так і внутрішніх 

чинників [4]. 
         оскільки внутрішньогосподарська 

звітність є передумовою ефективного менеджменту 
підприємства,  особлива вимога ставиться до рівня 
кваліфікації працівників, які складають дану звітність. 
аналітичний склад мислення, здатність до планування, 
аналізу і контролю – це ті важливі якості, які мають 
бути притаманні працівникам фінансово-економічної 
служби підприємства.
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При веденні підприємством зовнішньоекономічної 
діяльності завжди актуальним є питання планування 
товарного асортименту та розробки нових продуктів, 
що найкраще відповідають вимогам споживачів. 
Управлінню процесом розробки та реалізації нового 
продукту достатню увагу приділяють як науковці 
сфери маркетингу та менеджменту, так і підприємства-
виробники.

Щоб успішно конкурувати на ринку, необхідно 
своєчасно передбачати зміни в перевагах споживачів, 
щоб вчасно внести зміни в сам продукт, оптимізувати 
канали просування і рекламну стратегію, тобто 
скоригувати усі компоненти комплексу маркетингу [4].

Підприємства – виробники та експортери 
розглядають маркетинг як засіб для досягнення цілей, 

фіксованих на даний період по кожному конкретному 
ринку і його сегментам, з найвищою економічною 
ефективністю. але це стає реальним тоді, коли виробник 
має можливість систематично коригувати свої науково-
технічні, виробничі та збутові плани відповідно до 
змін ринкової кон’юнктури, маневрувати власними 
матеріальними та інтелектуальними ресурсами, щоб 
забезпечити необхідну гнучкість у вирішенні таких 
питань. Тому, перш за все необхідно організувати 
ринкову діяльність підприємства по дослідженню 
нового продукту та визначитися з типом нового товару 
й спланувати етапи його розробки. 

Розробка якісного, конкурентоспроможного 
продукту – це мета кожного сучасного виробника. 
а перед керівництвом підприємств стає завдання 
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розробки ефективної стратегії комерціалізації нового 
продукту [2]. 

важливою частиною маркетингової стратегії, 
найціннішим з усіх активів, яки¬ми володіє комерційна 
структура, найваж¬ливішим елементом у стратегії 
підприємств зі створення свого багатства є торгові 
марки (або бренди). 

Коли підприємство працює на зовнішньому ринку та 
конкурує з іноземними брендами особливо актуальним 
є тісний зв’язок процесів розробки та реалізації нових 
товарів і розвитком брендів, що й демонструє сучасна 
теорія управління процесами створення нових товарів. 

орієнтація підприємства на розвиток або створення 
заздалегідь визначеного бренду зі сформованою 
системою його подання (позиціювання) на ринку 
дозволяє також істотно підвищити ефективність 
результатів інноваційної діяльності зі створення нових 
товарів [3]. 

 Реалізація дій, пов’язаних з процесом розробки 
та реалізації нового продуту, дозволяє: оцінити 
ефективність поточних маркетингових витрат з точки 
зору не тільки короткострокових, а й довгострокових 
результатів; вчасно виявити як негативні так і 
позитивні можливі наслідки прийнятих стратегічних 
рішень; враховуючи віддалені наслідки, приймати 
правильні рішення при плануванні та розподілі 
бюджету, так як багато перспективних брендів в 
даний час страждають від недофінансування, а багато 
«тупикових» - продовжують спалювати величезні 
бюджети; розробляти більш адекватні підходи до 
обліку змінних і умовно - постійних витрат, пов'язаних 
з маркетингом нового продукту; визначати справедливу 
ціну при трансферних операціях (франчайзинг, продаж 
торгових марок); адекватно оцінювати власний вклад 
фахівців зі створення та просування нового продукту в 
успіхи підприємства; розробляти унікальні для кожного 
підприємства програми збільшення вартості бренду 
замість концентрації на короткостроковому зниженні 
витрат або збільшенні продажів. 

 Управління виводом нового продукту на ринок 
при веденні підприємством зовнішньоекономічної 

діяльності має достатньо високий ступень 
невизначеності. Це потребує від менеджерів якісного 
економічного обґрунтування, застосування різних 
напрямків пошуку ідей для створення нового товару 
та критеріїв вибору пропозицій з урахуванням їх 
доцільності при роботі на внутрішньому та зовнішніх 
ринках. Недостатнє інформаційне забезпечення 
спонукає генераторів ідей і розробників товару 
до творчого пошуку. Тому слід враховувати, що 
ефективність управлінських рішень з брендингу грає 
важливу роль при веденні зовнішньоекономічної 
діяльності, де має місце жорстка конкуренція з 
іноземними брендами. 

 вважаємо, що саме орієнтація розробки 
нового товару на розвиток конкретного бренду, 
його під-варіанту або прообразу майбутнього 
бренду, який представлятиме продукт розробки на 
ринок, є доцільним і сучасним засобом підвищення 
ефективності діяльності підприємства, що орієнтоване 
на експорт продукції споживчого призначення. 
а ефективність просування значною мірою буде 
залежати від професіоналізму фахівців з менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності та маркетингу, 
які займаються його виведенням, й від достатнього 
наукового обґрунтування доцільності цього процесу.
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в процесі управління прибутком підприємства, 
прибуток не є безпосереднім об'єктом управління, 
оскільки його абсолютна величина являється 
результуючим показником і безпосередньо залежить 
від зміни абсолютних величин інших фінансових 
показників господарської діяльності суб'єкта 
господарювання, а саме доходів та витрат суб'єкта. 

Тому постає питання пошуку методу, що дозволить 
комплексно впливати на доходи, витрати та прибуток. 
На данний момент в управлінні витратами досить 
перспективним для впровадження є операційний 
аналіз. Цей вид аналізу вважається одним з найбільш 
ефективних засобів планування й прогнозування 
діяльності підприємства.
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а. браун [1] дає наступне визначення: операційний 

аналіз – це аналіз результатів діяльності підприємства 
з урахуванням співвідношення обсяги виробництва, 
прибутків і витрат, дозволяє визначити взаємозв'язку 
між витратами та прибутками в різних обсягах 
виробництва. 

На думку автора, досить раціонально 
використовувати операційний аналіз для удосконалення 
процесу управління прибутком підприємства 
дорожнього господарства, так як у процесі цього 
аналізу можна розглядати зміну прибутку як функції 
від наступних факторів: змінних, постійних витрат та 
обсягу робіт. головною ж метою такого аналізу є пошук 
відповідей на питання: що відбудеться з фінансовими 
результатами, якщо змінити зазначені фактори. Ця 
інформація має істотне значення для керівництва 
підприємства, оскільки саме вона дозволить визначити, 
перш за все, критичні рівні випуску виконання робіт, а 
також встановити, коли підприємство перебуватиме в 
точці беззбитковості.

головним об’єктом в процесі операційного аналізу 
є витрати. в основу аналізу операційного покладено 
класифікацію витрат на змінні та постійні. він 
дозволяє шляхом моделювання відшукати найбільш 
вигідне співвідношення між змінними й постійними 
витратами, ціною й обсягом діяльності.

операційний аналіз має простоту методику, крім 
того привабливий також тим, що інформаційною базою 
для нього слугують доступні дані про доходи і витрати 
підприємства за кілька аналізованих періодів. єдиним 
недоліком є складність поділу витрат на постійні та 
змінні, тому одним з основних напрямів дослідження 
був пошук оптимального методу класифікації витрат. 

в ході роботи було встановлено, що науковці [2-
4, 6] виділяють  різну кількість методів, більшість  з 
них мають  різну  назву, але   однакову сутність. 
Узагальнивши проаналізовану інформацію, можна 
виділити  шість  загальноприйнятих методів:  метод 
верхньої і нижньої точки; метод найменших квадратів; 
спрощений статистичний метод;  технологічний метод; 
метод візуального пристосування; метод аналізу 
бухгалтерських рахунків. На основі розрахунків 
функції витрат на прикладі конкретного підприємства 
дорожнього господарства було визначено, що найбільш 
точним з них є метод регресійної регресії або як 
його ще називають статистичний аналіз ( коефіцієнт 
детермінації 82%). але метод лінійної регресії дає 
лише загальну функцію витрат. єдиним методом, що 
дає можливість розподілити витрати по статтям є метод 
аналізу бухгалтерських рахунків. але цей метод є не 
достатньо точним з точки зору кількісного визначення 
витрат.  

вирішенням даної проблеми є метод статистичного 
аналізу бухгалтерських рахунків, запропонований 
в роботі [5] як поєднання методу лінійної регресії та 
методу аналізу бухгалтерських рахунків. Даний метод 
дозволяє не тільки отримати функцію витрат з високим 
ступенем надійності, але й здійснити класифікацію 
витрат в постатейному розрізі.  Сутність методу 

полягає у визначенні кореляційної залежності між 
кожною окремою статтею витрат та обсягом діяльності. 
Якщо кореляційна залежність між статтею витрат 
та обсягом діяльності висока (більше 0,5), то дана 
стаття відноситься до змінних витрат, в протилежному 
випадку – до постійних. але даний метод був 
недостатньо точний для визначення функції витрат 
на наступні періоди, а операційний аналіз передбачає 
планування витрат для визначення обсягу та прибутку 
підприємства. 

Таким чином, результатом дослідження стало 
удосконалення статистичного методу аналізу 
бухгалтерських рахунків шляхом розробки підходу 
до визначення постійних витрат та ставки змінних 
витрат як середньозважених величин, що дозволяє 
максимально враховувати сезонні коливання витрат 
підприємства протягом року. Функція розрахована на 
основі даного підходу дає можливість здійснювати 
максимально точно планування витрат на наступні 
періоди, що дозволить спостерігати зв'язок  витрат, 
обсягу і прибутку, контролювати беззбитковість 
діяльності, планувати цільовий обсяг прибутку при 
визначених витратах, планувати обсяг діяльності 
для досягнення цільового прибутку та інше. все це 
дозволяє здійснювати операційний аналіз діяльності 
підприємства, який є основою управління прибутком.  
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в умовах ринкової економіки управління 
персоналом повинно набувати системності і 
завершеності на основі комплексного рішення кадрових 
проблем, впровадження нових і удосконалення 
існуючих форм і методів кадрової роботи.

Персонал організації починає розглядатися як 
основний ресурс фірми, що визначає в першу чергу 
успіх діяльності всієї організації. На зміну теорії, яка 
розглядала персонал як витрати, які треба скорочувати, 
з’явилась теорія управління людськими ресурсами. Ця 
теорія визначає, що персонал – це один із головних 
ресурсів фірми, яким треба грамотно управляти, 
створювати умови для його розвитку, вкладати у нього 
капітал. в сучасному світі управління персоналом грає 
дуже важливу роль в розвитку суспільства, оскільки 
від правильного підходу до управління персоналом 
залежить управління організацією в цілому. за 
допомогою людських ресурсів керівники досягають 
поставлених цілей та завдань, використовуючи працю, 
інтелект і мотиви поведінки інших людей. У зв'язку з цим 
оволодіння основами організації процесу управління 
персоналом набуває особливої актуальності.

У літературі можна зустріти приклади різного 
тлумачення поняття "управління персоналом". 
одні автори у визначенні оперують методами, 
тобто акцентують увагу на організаційному аспекті 
управління. Інші у визначенні роблять наголос на 
змістовну частину, що відображає функціональну 
сторону управління.

але головне, що складає сутність управління 
персоналом - це системний, планомірно організований 
вплив за допомогою взаємопов'язаних організаційно-
економічних та соціальних заходів на процес 
формування, розподілу, перерозподілу робочої 

сили на рівні підприємства, на створення умов 
для використання трудових якостей працівника 
(робочої сили) в цілях забезпечення ефективного 
функціонування підприємства і всебічного розвитку 
зайнятих на ньому працівників.

оскільки персонал є головним ресурсом 
підприємства, то від диференціації персоналу, його 
компетентності та комунікабельності, якості та 
ефективності його використання в першу чергу залежать 
результати діяльності та конкурентоспроможності 
підприємства на ринку.

головні орієнтири концепції ефективності 
управління персоналом полягають у забезпеченні 
економічної ефективності діяльності підприємства 
за умови найвищого рівня використання капіталу 
працівників і соціальної ефективності, що 
обумовлюється задоволенням персоналу від процесу 
праці при наявності соціально орієнтованого 
управління.

основними заходами з підвищення ефективності 
управління персоналом можна вважати: впровадження 
системи мотивації праці, інформаційно-програмне 
забезпечення системи управління підприємством, 
заходи щодо вдосконалення відбору персоналу.

отже, максимально ефективне використання 
персоналу - найважливіший чинник успіху в будь-якій 
сфері діяльності. Нові ідеї, технології та обладнання, 
найсприятливіші умови не дозволяють домогтися 
сталого успіху в роботі без добре підготовленого, 
збалансованого персоналу. адекватне управління 
кадрами формує середовище, в якому реалізується 
трудовий потенціал, розвиваються здібності, люди 
отримують задоволення від виконаної роботи і 
суспільного визнання своїх досягнень. 

оСобливоСТІ виКоРиСТаННЯ МЕТоДУ оРгаНІзаЦІйНого МоДЕлЮваННЯ ПРи 

ФоРМУваННІ оРгаНІзаЦІйНиХ СТРУКТУР УПРавлІННЯ, оРІєНТоваНиХ На 

МЕНЕДЖМЕНТ бІзНЕС-ПРоЦЕСІв
Колесник г. в.,

Сукач Ю. о., к.е.н., асистент кафедри менеджменту
Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Сучасне економічне становище вимагає від 
підприємств все більш гнучких і адаптивних до 
змін організаційних структур управління. в цей час 
даним вимогам відповідають організаційні структури 
управління, орієнтовані на менеджмент бізнес-процесів 
(або процесно-орієнтовані організаційні структури), 
які характеризуються динамічною поведінкою і більш 
гнучким реагуванням на внутрішні і зовнішні зміни. 

однак при переході до процесного управління та 
формуванні відповідних структур сучасні підприємства 
стикаються з проблемою недостатньої розробки 
методичного забезпечення щодо їх проектування.

Проблеми дослідження, розробки і впровадження 
процесно-орієнтованих організаційних структур 
управління знайшли широке відображення в 
дослідженнях зарубіжних і вітчизняних вчених, 
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таких як: І. беккер, в.г. Еліферов, о.П. Філоненко, 
в.М. бобровник, в.Н. Тупкало та багатьох інших. 
При цьому сучасні вчені намагаються представити 
проблему формування нових і вдосконалення існуючих 
систем управління як наукову задачу організаційного 
проектування – «моделювання системи управління 
підприємством, яке здійснюється перед його 
створенням або напередодні значних перетворень» 
[1, с.106]. в результаті організаційного проектування 
розробляються нові організаційні структури і 
пропозиції щодо зміни вже існуючих.

На сьогодні проектування організаційних структур 
управління здійснюється за допомогою методів, які 
можна об'єднати в чотири групи [2]: метод аналогій, 
експертний метод, метод структуризації цілей і метод 
організаційного моделювання.

Метод аналогій полягає в застосуванні 
організаційних форм і механізмів управління, 
які виправдали себе в організаціях зі схожими 
організаційними характеристиками щодо проектованої 
організації. Експертний метод заснований на 
вивченні рекомендацій та пропозицій експертів та 
досвідчених управлінців-практиків щодо формування 
організаційних структур. Метод структуризації цілей 
передбачає розробку системи цілей організації  і 
подальший аналіз організаційних структур з точки зору 
їх відповідності системі цілей. Метод організаційного 
моделювання передбачає здійснення формалізованих 
математичних, графічних, машинних та інших 
відображень розподілу повноважень і відповідальності 
в організації, які є основою побудови, аналізу та оцінки 
різних варіантів організаційних структур.

аналіз представлених методів та їх порівняльна 
характеристика доводить, що найбільш ефективним 
методом, який надає широкі можливості для 
дослідження і проектування структури управління 
в цілому є організаційне моделювання, основними 
перевагами якого, на думку [1], є: можливість вирішення 
задач, основними параметрами яких є безпосередні 
характеристики організаційної структури; охоплення 
різних аспектів при формуванні структури управління 
(управлінського, інформаційного, соціально-
психологічного); можливість моделювання різних 
варіантів оргструктури не вдаючись до натурних 
експериментів.

Проектування процесно-орієнтованої 
організаційної структури управління підприємством 
на основі методу організаційного моделювання 
пропонується здійснювати за наступними 
етапами: аналіз існуючої організаційної структури 
управління підприємством (оСУ) та обґрунтування 
доцільності формування процесно-орієнтованої 
оСУ; ідентифікація та моделювання бізнес-процесів 
підприємства; формування організаційних одиниць, 
які забезпечуватимуть реалізацію бізнес-процесів; 
визначення чисельності керівників і призначення 
власників бізнес-процесів; вибір програмного 
забезпечення для проектування оСУ; розробка 
схеми управління, визначення складу організаційних 
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одиниць, формування посад, призначення виконавців 
процесів; проектування процедур прийняття рішень; 
коригування та затвердження організаційної структури; 
розробка документації, яка регламентує діяльність 
підрозділів; розробка «Положення про організацію».

Пропоновані етапи формування процесно-
орієнтованої оСУ охоплюють як аналітичну 
(визначення складу і структури бізнес-процесів, 
кількості організаційних одиниць, чисельності 
керівників процесів), так і проектну частину (графічне 
представлення структури управління, розробку 
положень про підрозділи та посадових інструкцій). 
При цьому одним з найважливіших етапів є коректний 
вибір програмного забезпечення для організаційного 
моделювання.

Слід зазначити, що тільки в кінці 1990-х років за 
кордоном з'явилися перші спеціалізовані програми, 
здатні допомагати вирішенню завдань, пов'язаних з 
організацією управління. Це в першу чергу програма 
Orgware, а потім і Socap. в середовищі цих програм 
можливе проведення моніторингу існуючої і розробка 
нової структури. Це дозволяє істотно прискорити 
процес організаційного проектування. в даний час 
досить популярним серед сучасних програмних 
забезпечень є Fox Manager ФМ. Ця програма дозволяє 
сформувати і детально проаналізувати організаційну 
структуру підприємства, побудувати процесну модель, 
розподілити відповідальність серед персоналу за 
функції і бізнес-процеси. вона також містить вбудовану 
систему документації, яка дозволяє вести облік ревізій 
і контролювати терміни перегляду документів.

Таким чином,  встановлено особливості та етапи 
формування організаційної структури управління 
підприємством, орієнтованої на менеджмент бізнес-
процесів за допомогою методу організаційного 
моделювання. 
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багато роботодавців вкладають в розвиток 
співробітників, зайнятих на керівних посадах, чималі 
кошти. але іноді тренінги, семінари, навчальні 
програми не приносять потрібного результату. ось 
чому, перш ніж розвивати компетенції, необхідно 
провести якісну оцінку навичок і особистих якостей 
кандидата на керівну посаду. Правильна оцінка дасть 
можливість розвинути саме ті якості, які знаходяться 
на низькому рівні, або, навпаки, відмовитися від 
вибраної кандидатури. Які компетенції потрібні на 
керівній посаді До того як вибрати метод оцінки 
кандидата на керівну посаду, необхідно визначитися, 
які саме компетенції ви оцінюватимете. зрозуміло, в 
кожній компанії набір компетенцій буде різним. він 
залежатиме від того, на яку посаду ви берете кандидата: 
лінійний керівник, топ-менеджмент або керівник 
проекту, а також сфери діяльності компанії. Наприклад, 
для вищого керівництва важливими навичками будуть 
стратегічне і аналітичне мислення, уміння управляти 
ефективністю і змінами. Для лінійного керівника - 
організаторські здібності, уміння делегувати і ставити 
завдання, для керівника проекту - уміння чітко 
розділяти стратегію на тактичні завдання і розставляти 
пріоритети. До речі, чим вище керівна позиція, тим 
сильніше на ефективність робитимуть вплив особисті 
якості.

Для того, щоб зрозуміти, які компетенції кандидата 
на керівну посаду вам треба буде розвивати, необхідно 
виявити, на якому рівні володіє ними кандидат. Для 
цього треба прописати для кожної компетенції критерії 
високого і низького рівня володіння, а потім оцінювати 
по них навички і особисті якості претендента вибраним 
способом. Пропонуємо розглянути, як можуть 
проявлятися компетенції на прикладі делегування і 
стрессоустойчивости.

Делегування. в управлінських функціях це 
базова навичка для керівника. Ця компетенція є 
найважливішою для розвитку підлеглих, підвищення 
їх ефективності і значущості для компанії.

Показники високого рівня володіння компетенцією: 
керівник не боїться давати можливість співробітникам 
брати на себе розумні ризики і пробувати різні рішення, 
спонукає підлеглих виходити за межі зони комфорту 
і працювати над новими завданнями, легко передає 
свої повноваження іншим, підтримує, навіть якщо 
співробітник зробив помилку, і т. д.

Показники низького рівня володіння компетенцією: 
керівник втручається у виконання завдання або 
дозволяє собі відміняти рішення співробітників, 
дає мало простору для ініціативи, делегує тільки ті 
завдання, які несуть невеликі ризики, нав’язує свою 

думку і т. д.
Для ефективного делегування, на наш погляд, 

потрібні: чітке формулювання завдання, встановлення 
термінів, контроль результатів і обов’язково зворотний 
зв’язок. Наявність навички делегування можна 
визначити у ході співбесіди з кандидатом за допомогою 
інтерв’ю з компетенцій, бізнес-кейсів або центру 
оцінки. Показниками неефективного делегування 
і контролю будуть: нерозуміння співробітником 
поставленого завдання, завдання не виконане у 
встановлений термін, надмірний контроль керівника 
за кожним етапом виконання завдання, необхідність 
виправлення керівником виконаної роботи, відсутність 
зворотного зв’язку з підлеглим.

Також, на наш погляд, при оцінці компетенцій 
кандидата на керівну посаду варто також визначати 
стиль його керівництва. Це допоможе виявити особисті 
особливості поведінки керівника в системі стосунків 
керівник-підлеглий. а також враховуйте попередній 
досвід роботи і сферу діяльності компаній, в якій 
працював претендент.

На наш погляд, в процесі оцінки корисно 
використати «спільну» діагностичну роботу 
менеджера по персоналу і самого кандидата. У цей 
комплекс включити тести на визначення загальної 
спрямованості особи, тести на самооцінку, методи 
вивчення попереднього досвіду. Так, наприклад, у 
кандидата є успішні стартап-проекти, при реалізації 
яких він виконував відразу декілька ролей (генерував 
ідеї, формував команду, організовував взаємодію, був 
«власником процессу» та ін.) в умовах обмежених 
ресурсів і термінів він досяг успішного очікуваного 
результату. Можна припустити, що кандидат в тому або 
іншому ступені був вимушений проявити вміння брати 
на себе відповідальність, швидко вибрати головне 
і сконцентруватися на ньому, бути стресостійким. 
Тому в процесі його оцінки необхідно сконцентрувати 
увагу на виявленні міри мотивації і комфортності, 
продовжувати працювати з підвищенням рівня власних 
якостей і розвитком управлінських компетенцій.

Перша оцінка управлінських навичок і особистих 
якостей відбувається в процесі вивчення резюме (для 
внутрішніх кандидатів - в процесі вивчення заявки на 
участь в конкурсі на закриття вакансії). Там кандидат 
показує те, що уміє і знає. завдання HR-специалиста 
- виявити міру володіння вказаними компетенціями. 
зрозуміло, читаючи резюме і навіть зібравши 
рекомендації, це неможливо зробити. Тому другий етап 
оцінки - співбесіда з кандидатом (обов’язково включите 
в нього проектні питання), на якому йому можна 
запропонувати декілька практичних завдань (рішення 
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кейса, участь в ролевій грі і т. д.). Третій етап оцінки 
проводиться на випробувальному терміні, наприклад, 
за допомогою спостереження за роботою керівника (за 
результатами складається шкала оцінки поведінки), а 
також за допомогою оцінних заходів, наприклад, оцінка 
«360 градусів» та ін.

оцінити особисті якості кандидата на керівну 
посаду можна під час співбесіди, поставивши йому 
проектні питання. Також можна попросити претендента 
вирішити який-небудь заздалегідь підготовлений 
управлінський кейс, де йому буде запропоновано як 

керівникові прийняти ряд рішень. Після чого попросити 
дати розгорнуті коментарі до них. Доречно використати 
також такий інструмент: претендента просять згадати 
декілька складних ситуацій зі своєї практики, які він 
успішно дозволив, а також розібрати випадок, коли 
він, на його думку, не впорався з ситуацією. Через 
відкриті питання необхідно з’ясувати, що допомогло 
або перешкодило вирішити ситуацію, які якості він 
використав, які висновки зробив і т. д. Як правило, 
цих інструментів буває досить, щоб оцінити наявність 
особистих якостей у кандидата на керівну посаду.

оЦІНКа РІвНЯ взаєМоДІї аТП зІ СПоЖиваЧаМи ПоСлУг
Марцинюк М.М.

студентка групи Е-61
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Науковий керівник: Федотова І.в. 
к.е.н., доцент кафедри менеджменту

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Сучасна теорія управління взаєминами включає 
різні моделі, що охоплюють взаємодію підприємства 
зі споживачами автотранспортних послуг. Не 
дивлячись на велику кількість наукових розробок 
в області маркетингу, практична діяльність аТП не 
забезпечена науково обґрунтованими методичними 
рекомендаціями з проблеми оцінки і формування 
тривалих взаємовигідних відносин підприємства з 
різними клієнтами. 

Під взаємодією пропонується розуміти процес 
сумісної діяльності, де приймають участь не менше 
двох учасників, що здійснюють рівноспрямований 
вплив один на одного. залежно від стану та ступеня 
взаємозв'язку здійснюються результати їхньої сумісної 
діяльності. 

аналіз останніх досліджень і публікацій по 
маркетингу взаємовідносин показав, що більшість 
авторів [1-6] не приділяють достатню увагу 
формуванню методичних підходів до оцінки рівня 
взаємин підприємства із клієнтами. Тобто, автори 
пропонують оцінювати фактичний рівень взаємодії, не 
враховуючи перспективи цих відносин.

Недосконалість наявних підходів до оцінки 
взаємодії підприємства зі споживачами, з метою 
побудови взаємовигідних відносин з ними, визначають 
необхідність розробки узагальненої методики оцінки 
взаємин аТП з клієнтами.   

Ціллю дослідження є визначення основних 
напрямків оцінки рівня взаємодії аТП з клієнтами.

Рівень взаємин аТП із споживачем 
автотранспортних послуг характеризує вигоди які 
кожен суб'єкт взаємодії одержує для себе в результаті 
спільної діяльності. Крім фактичного рівня взаємодії 
пропонується визначати тенденції до поліпшення або 
погіршення взаємовідносин (перспективність). 

Таким чином, взаємодію аТП з клієнтом 
пропонується оцінювати по трьом напрямкам: 
1) вигідність для аТП взаємин із споживачем 
автотранспортних послуг; 2) задоволеність клієнта 

взаєминами з аТП; 3) перспектива відносин аТП 
з даним клієнтом. отже, охоплюються всі сторони 
співробітництва, що дозволяє комплексно оцінити 
рівень взаємодії. 

При визначенні комплексного показника вигідності 
для аТП взаємин зі споживачем автотранспортних 
послуг потрібно оцінити фінансову та нефінансову 
вигоду від цих відносин, яку можна визначити виходячи 
з документації підприємства. визначення комплексного 
показника задоволеності споживача взаєминами з аТП 
можливе тільки при проведенні опитування клієнта та 
оцінці рівня його задоволеності від взаємодії з аТП. 
При визначенні комплексного показника перспективи 
відносин аТП зі споживачем прогнозується можливість 
поліпшення фактичних показників взаємодії. Для 
оцінки рівня взаємодії пропонується використовувати 
метод таксономічного аналізу по трьох напрямках, 
показники знаходяться в інтервалі [0, 1].

оцінку рівня взаємовідносин пропонується робити 
на основі побудови матриці оцінки рівня взаємодії аТП 
і клієнта. Матриця будується в тривимірній площині, 
утвореної показниками задоволеності клієнта від 
взаємин з аТП (ось Y), вигідності для аТП взаємин 
зі споживачем автотранспортних послуг (ось X) і 
перспективи відносин аТП з клієнтом (ось Z), на яку 
наносяться координати підсумкових показників по 
кожному клієнту (рис. 1).

запропонована матриця дозволить визначити 
градацію суб’єктів, з якими співпрацює аТП: 1) 
взаємодія високого рівня характеризується вигідністю 
клієнта для аТП 0,67<х<1,0, задоволеністю 
співпраці для суб’єкта 0,34<у<1,0 та рівнем 
перспективності 0,34<z<1,0; 2) взаємодія середнього 
рівня характеризується вигідністю клієнта для аТП 
0,34<х<0,67, рівнем цінності аТП для суб’єкта 
0<у<0,66 та рівнем перспективи відносин 0< z <0,67; 
3) взаємодія низького рівня характеризується цінністю 
клієнта для аТП 0<х<0,33, рівнем задоволеності 
суб’єкта від співпраці з аТП 0<у<0,33 та рівнем 
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перспективи взаємин в майбутньому 0<z<0,33.

Рис. 1. Матриця оцінки рівня взаємодії аТП з 
клієнтами

градація суб'єктів маркетингового середовища 
дозволяє не тільки комплексно оцінити рівень взаємодії, 
але і визначити «вузькі місця» у взаємвідносинах аТП з 

тим чи іншим клієнтом. Це дає можливість розробляти 
стратегію взаємин, що враховує інтереси двох сторін – 
аТП і клієнта.
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в сучасних реаліях української економіки 
проблеми активізації інноваційної діяльності та 
переходу на інноваційну модель розвитку залишаються 
актуальними як у теоретичному, так і в практичному 
аспектах, тому що інноваційний шлях розвитку 
економіки є невід’ємною частиною загальносвітового 
науково-технічного прогресу в умовах глобалізації. 
Це підтверджується затвердженням на початку 
2013 року Кабінетом Міністрів України «Державної 
програми активізації розвитку економіки на 2013—
2014 роки», що передбачає створення державного 
банку розвитку з метою стимулювання та підтримки 
розвитку пріоритетних галузей економіки, реалізацію 
інвестиційних та інноваційних проектів в різних 
галузях держави [1].

впровадження в життя інноваційної моделі 
розвитку економіки потребує ретельного вивчення 
різних об’єктів та явищ складного і багатопланового 
механізму, що поєднує інвестиційну, фінансово-
грошово-кредитну політику, удосконалення організації 
праці та виробництва.

Провідними вітчизняними та зарубіжними 
вченими і фахівцями проведені дослідження, які 
присвячені вивченню доцільності стимулювання 
інновацій, впливу методів стимулювання на розвиток 
інноваційної діяльності, формуванню дієвого механізму 
для активізації інноваційної діяльності. зокрема, ці 
проблеми відображені у працях таких вітчизняних 
вчених, як г.абалкін, о.амоша,  І.бланк, М.білик, 

М.герасимчук, в.геєць, б.Кваснюк, І.Комаров, 
І.Радіонова, П.Саврук, в.Соловйов, та зарубіжних 
науковців – Дж.Стігліц, Дж.Сакс, гж.Колодко, Д.львов 
та ін. Проте не дивлячись на не, що в економічній 
літературі зібраний цінний досвід у питаннях, які 
стосуються різних методів стимулювання інноваційної 
діяльності, єдиного прийнятного підходу для створення 
дієвого механізму досі не знайдено.

 основною метою дослідження є обґрунтування 
доцільності стимулювання інноваційних змін на 
основі уточнення сутності організаційно-економічного 
механізму активізації інноваційної діяльності у процесі 
вдосконалення діяльності підприємства.

 Численні наукові дослідження підтверджують, 
що саме здатність країни до технологічних змін, 
спроможність суспільства опанувати знання є 
визначальною ознакою його спроможності до соціально-
економічного добробуту  на основі інноваційного 
піднесення. Також, як свідчать дослідження наукових 
джерел і практика господарювання, незважаючи на 
порівняно широку вживаність терміну «організацій-
економічний механізм», існує проблема щодо 
формування дієвого та універсального способу його 
стимулювання. Тому, на основі аналізу та конкретизації 
процесів перетворення наукових знань на інновації, 
спробуємо з’ясувати дію організаційно-економічного 
механізму як сукупності взаємопов’язаних елементів 
інноваційної системи [2].

Спершу проведемо аналіз основних підходів 
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до визначення даного поняття. С. Мочерний вказує, 
що формування господарського механізму являє 
собою систему основних форм, методів і важелів 
використання економічних законів, розв’язання 
протиріч суспільного виробництва, реалізації форм 
власності, а також всебічного розвиток людини та 
узгодження його інтересів з інтересами колективу, 
класу, суспільства. господарський механізм, на думку 
цього автора, формується при взаємодії окремих 
ланок і сторін таких елементів економічної системи, 
як техніко-економічні (спеціалізація, кооперування, 
комбінування виробництва, тощо), організаційно-
економічні (управління виробництвом, проведення 
маркетингових досліджень, обмін досвідом та 
ін), виробничі (відносини власності на засоби 
виробництва) відносини і продуктивні сили (форми і 
методи організації виробництва, функціональні риси 
робочої сили, знарядь праці тощо) [3].

Деякі автори зміст «господарський механізм» 
розуміють ширше, ніж «економічний механізм 
господарювання», який є складовою його частиною. 
Так, професор І. завадський складовим елементом 
«господарського механізму» вважає «економічний 
механізм». останній, на його думку, включає 
економічні інструменти та важелі. До інструментів 
економічного механізму, як відомо, відносяться ціни, 
заробітна плата, податки, орендна плата, тарифи та інші 
економічні категорії і важелі державного управління. 
Економічні важелі включають: планування, економічне 
стимулювання, розподіл прибутку, використання 
фондів, умови господарювання, ціни, нормативи 
власних оборотних коштів і іншого [3, с.220].  

Подібний зміст вищевказаних досліджуваних 
нами термінів міститься і в інших роботах українських 
та зарубіжних вчених. При цьому зазначені 
автори досліджують зміст цих понять в контексті 
управління державою національним господарством, 
макроекономікою, а не окремими підприємствами на 
рівні органів управління самих підприємств [2].

зупинимося на понятті «організаційно-

економічний механізм». зміст цього поняття також не 
має єдиного тлумачення, але у світлі вищевикладеного 
все ж розуміється вужче, ніж «господарський 
механізм». Тому варто відзначити головні і змістовні 
характеристики цього поняття.

По-перше, організаційно-економічний механізм 
є частиною системи господарювання в конкретний 
період розвитку національного господарства будь-якої 
країни.

По-друге, організаційно-економічний механізм 
являє сукупність двох різнорідних, але взаємопов’язаних 
складових – організаційної складової та економічного 
компонента.

Тому дефініцію «організаційно-економічний 
механізм інноваційної діяльності» можна 
сформулювати як взаємопов’язану сукупність 
економічних відносин, принципів, методів і форм 
організації створення, промислового впровадження та 
комерціалізації нововведень [2, с.10].

отже, організаційно-економічний механізм не 
існує в якості замкненої системи, а лише як динамічна 
і відкрита система, що враховує сукупність внутрішніх 
і зовнішніх факторів, тому що і підприємство, і 
його інноваційна діяльність  може гальмуватися чи 
обмежуватися різними впливами і факторами. 
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Сучасне комплектування підприємства кадрами і 
реалізація довгострокової, орієнтованої на майбутнє, 
кадрової політики є неможливими без чіткого 
кадрового планування. Планування персоналу є 
складовою загального планування діяльності і 
розвитку підприємства, спрямованою на забезпечення 
пропорційного і динамічного розвитку персоналу. 
воно передбачає визначення загальної і додаткової 
потреби в наступному періоді, а також розрахунок 
його кваліфікаційної структури. Кадрове планування 

спрямоване як на вирішення проблем підприємства, 
так і на задоволення інтересів і потреб працюючих. 
Для організації важливо мати в потрібний час і на 
потрібному місці, в певній кількості та відповідної 
кваліфікації персонал, а працівникам – нормальні 
умови праці, стабільність зайнятості і справедливість 
оплати.

основним завданням кадрової політики 
підприємства є забезпечення в повсякденній кадровій 
роботі обліку інтересів усіх категорій працівників і 
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соціальних груп трудового колективу. Тому кадрова 
політика повинна створювати не тільки сприятливі 
умови праці, але забезпечувати можливість просування 
по службі і необхідний ступінь упевненості в 
завтрашньому дні [2].

Ефективність формування й використання 
персоналу підприємства – завдання актуальне й 
першорядне для підприємств будь – який чисельності 
й форми власності. виходячи з цього, одне із чільних 
місць у керуванні підприємством займає кадрове 
планування. При цьому його зміст видозмінюється 
під впливом кризи економіки, розвитком техніки й 
технології й, відповідно, станом ринку робочої сили.

Кожне підприємство повинно оцінити елементарні 
складові своєї кадрової політики та процесу роботи 
з персоналом, виділити елементи, що потрібно та 
можливо впровадити одноразово, без використання 
додаткових коштів, змінюючи лише етику та 
корпоративну культуру підприємства. 

До таких заходів можна віднести обов’язкове 
щотижневе (щомісячне) ознайомлення працівників 
з результатами діяльності підприємства, виділяючи 
особистий внесок кожного; постійний моніторинг 
інформаційних зв’язків між підрозділами та щорічне 
їх оновлення та удосконалення; звільнення керівників, 
що не в достатній мірі виконують функції оцінки та 
мотивації підлеглих; щорічну оцінку кожного керівника 
поточної кадрової політики з наведенням пропозицій 
щодо її покращення [3].

Кадрове планування – це система комплексних 
рішень і заходів щодо реалізації цілей підприємства 
і кожного працівника, яка дозволяє забезпечити 
підприємство персоналом відповідно до кількості і 
вимог робочих місць; підібрати таких людей, які могли 
б вирішувати поставлені завдання як у поточному, так 
і в майбутньому періодах;  забезпечити високий рівень 
кваліфікації працівників; забезпечити активну участь 
працівників в управлінні підприємством.

Кадрове планування спрямоване як на вирішення 
проблем підприємства, так і на задоволення інтересів і 
потреб працюючих. Для підприємства важливо мати в 
потрібний час і на потрібному місці, в певній кількості 
та відповідної кваліфікації персонал, а працівникам 
– нормальні умови праці, стабільність зайнятості і 
справедливість оплати. 

Кадрове планування має багато вимірі. 
Крім тимчасового підрозділ на довгострокове, 
середньострокове і короткострокове, важливим є 
підрозділ кадрового планування на стратегічне, 
тактична і оперативне. Кожен з цих видів планування 
має мети, заходи й потенціали за групами функцій 
кожної підсистеми системи управління персоналом [4].

Посилення конкурентних позицій вітчизняних 
підприємств можливе лише завдяки раціональному 
плануванню ефективного використання стратегічного 
потенціалу, серед складових якого важливе місце 
займає кадровий потенціал.

в процесі кадрового планування вирішуються 
наступні завдання: проведення атестації керуючих 

працівників, спеціалістів та службовців; визначення 
потреби в підготовці та перепідготовці кадрів; оцінка 
діючих кадрів, ефективність їх використання та інші 
завдання.

При кадровому плануванні приділяється увага 
також формуванню кадрового резерву [1].

вирішення завдань, які ставить перед собою кадрове 
планування істотно підвищить роботу підприємства і 
його конкурентоспроможність без значного збільшення 
витрат на утримання персоналу.

Кадрова політика направлена на формування такої 
системи роботи з кадрами, яка б орієнтувалась на 
одержання не тільки економічного, але й соціального 
ефекту, при умові діючого законодавства, нормативних 
актів і урядових рішень.

Механізмом реалізації кадрової політики є 
система планів, норм і нормативів, організаційних, 
адміністративних та соціальних заходів, спрямованих 
на вирішення кадрових проблем і задоволення потреб 
організації в персоналі.
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Інформаційні технології аПК в своєму 
розвитку пройшли довгий шлях, кожний етап якого 
характеризувався своїми засобами обробки інформації 
та інформаційними носіями. з кожним днем сучасне 
інформаційне суспільство потребує переробку 
інформації на базі комп’ютерних і телекомунікаційних 
технологій. безліч розвинених країн світу певною мірою 
здійснюють процес інформатизації.Інформатизація 
– це глобальний процес активного формування та 
широкомасштабного використання інформаційних 
ресурсів. Для України інформатизація- шлях не лише 
до європейської інтеграції, але й до економічного 
добробуту. 

На сьогоднішній день актуальною є проблема 
підготовки висококваліфікованих фахівців для 
опрацювання значних обсягів інформації, освоєння 
сучасними методами роботи. Я вважаю, що лише 
ті фахівці, які цілком точно усвідомлюють повноту 
проблеми, можуть розраховувати на успіх в сучасному 
сільськогосподарському виробництві. Ефективність 
організації праці підприємства багато в чому залежить 
від уміння керівника готувати й обґрунтовувати прийняті 
рішення [1]. Інформаційне забезпечення аграрних 
підприємств повинне володіти такими особливостями 
як: гарантувати оперативний бухгалтерський облік 
виробничо-фінансової діяльності. Практичне 
розв’язання проблем, пов’язаних із необхідністю 
забезпечення ефективної роботи підприємства, 
насамперед залежить від ступеня освоєння 
методів інформування та стратегічної інформації в 
управлінні сільськогосподарською діяльністю. Для 
ефективного управління сільськогосподарським 
виробництвом потрібно мати величезні обсяги 
різноманітної інформації про структуру посівних 
площ, стан сільськогосподарських угідь, рослинності 
та ґрунтів, а також прогнозовану врожайність, що у 
майбутньому захистить підприємство від ризиків за 
втрату прибутків. У розвинених країнах світу (СШа, 
Канада, австралія, країни єС) для інформаційного 
забезпечення сільськогосподарського менеджменту 
широко використовують різноманітні інформаційні 
системи, а саме це: 

– системи моніторингу стану аграрних ресурсів 
та прогнозування урожайності сільськогосподарських 
культур; 

– системи забезпечення контролю якості 
сільськогосподарської продукції; 

– системи оперативного управління та оптимізації 
продуктивних процесів; 

– інформаційно-довідкові системи маркетингової 
спрямованості; 

– аналітичні та моделюючі системи відстеження 
розвитку надзвичайних ситуацій та їх впливу 
на виробництво та якість сільськогосподарської 
продукції, та ще багато інших спеціалізованих 
інформаційних систем різноманітної спрямованості та 
рівня деталізації [4]. У наш час сільське господарство 
потребує оптимізації виробництва з метою одержання 
максимального прибутку, раціонального використання 
ресурсів, захисту навколишнього середовища. воно 
набуває нових особливостей. звичайне сільське 
господарство перетворюється на «точне сільське 
господарство», яке передбачає ефективне та раціональне 
керування процесами росту рослин відповідно до їх 
потреб у поживних речовинах й умовах зростання [3]. 

застосування інформаційних технологій підвищує 
продуктивність й ефективність управлінської праці, 
дозволяючи по новому вирішувати багато завдань. 
Наприклад, інформаційні технології дозволяють 
зберігати величезну кількість даних, аналізувати їх і 
на основі результату, пропонувати найбільш ефективні 
рішення певних задач, які б мінімізували витрати і 
максимізували прибутки аграрних підприємств[2]. 
Таким чином, бачимо, що використання 
інформаційних технологій дозволить суттєво 
покращити систему інформаційного забезпечення 
аПК, що супроводжуватиметься підвищенням 
конкурентоспроможності вітчизняного аграрного 
виробництва.

за допомогою інформаційних технології можна не 
лише збирати гарний врожай щороку, але реалізовувати 
його за вигідною для підприємства ціною та вчасно, а 
також здійснювати управління господарством в цілому. 

Роблячи підсумки вище зазначеного, можна 
сказати, що завдяки широкому використанню сучасних 
інформаційних технологій вдається досягти кращих 
результатів в аграрному секторі. врожаї стають 
кращими, продукція – якіснішою. Із будь-якої точки 
світу виробники мають змогу прорекламувати свій 
товар, представити його на різних сегментах ринку 
та продати за вигідними цінами. Таким чином, 
необхідність фінансування впровадження електронно-
обчислюваної техніки в агропромисловий комплекс, 
підготовки кадрів, здатних створювати й застосовувати 
інформаційні технології в сільському господарстві, 
є надзвичайно необхідною, адже досвід розвинутих 
країн світу свідчить, що використання досягнень нових 
інформаційних технологій та систем інформаційного 
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забезпечення є необхідними умовами та складовими 
успіху будь-якого підприємства.
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Під мотиваційним механізмом ефективного 
управління персоналом слід розуміти саморегулюючу 
систему мотивів і стимулів, сформованих на 
основі індивідуальних потреб, реалізованих 
через колективний (груповий) інтерес персоналу 
підприємства з урахуванням форм, принципів, методів 
та важелів управління, використовуючи запропоновані 
інструменти у процесі здійснення соціально-трудових 
відносин для отримання оптимальних результатів 
діяльності підприємства.

На процеси управління персоналом і власне 
діяльність підприємства справляє вплив стан 
навколишнього середовища: рівень життя 
населення, ринок праці, економічний стан регіону, 
інституціональний розвиток, соціально-трудові 
відносини, стан нормативної та законодавчої бази 
останніх. 

Мотиваційний механізм функціонує відповідно 
до основоположних принципів: оптимальності, 
економічності, ієрархічності, стійкості, 
багатоаспектності, партисипативності, адаптивності, 
ритмічності, спеціалізації, безперервності.

Методами прямого і непрямого впливу в 
мотиваційному механізмі ефективного управління 
персоналом є: матеріальні та соціальні; кількісні 
та якісні; економічні, трудові та психологічні; 
адміністративно-розпорядчі та доповнені автором, 
погоджувально-договірні методи [1, c. 77].

Інструментами в даному механізмі служать система 
оцінки, управління і моніторингу характеристик 
підвищення активності персоналу, на основі дотримання 
критеріїв виробничо-технологічного, організаційно-
корпоративного, фінансово-економічного, соціально-
трудового та економіко-екологічного характеру, 
інтегральна система підвищення якості роботи 
фахівців, технічних службовців та керівників, а також 
система оцінки якісно і корисно затраченого часу 

основних та допоміжних робітників.
Складовим елементом мотиваційного механізму 

ефективного управління персоналом підприємств 
є моніторинг показників активізації персоналу, 
інтегральних показників якості і результативності 
роботи керівників, фахівців та технічних службовців, 
а також показників якісно і корисно затраченого часу 
основних та допоміжних робітників. Інформація 
поступає за каналами зворотного зв’язку для 
корегування фактичних показників відповідно до їх 
нормативних характеристик. 

Керівникам підрозділів слід фіксувати склад 
показників, що характеризують інтегральну оцінку 
і постійно моніторити їх, оскільки дані показники 
є динамічними, змінними у часі. Динамічністю 
характеризується і зовнішнє середовище. Через те, 
мотиваційний механізм включає систему елементів, 
які залежать один від іншого та забезпечує досягнення 
цілей підприємства. 

взаємодія складових елементів мотиваційного 
механізму полягає саме в тому, що необхідно ефективно 
поєднувати зовнішнє стимулювання і внутрішні мотиви 
персоналу для досягнення цілей підприємства: високої 
прибутковості та рентабельності. одним із основних 
елементів мотиваційного механізму управління 
персоналом є моніторинг процесів мотивації, який 
заснований на постійному поновлювальному процесі 
отримання, систематизації, аналізі інформації, яка 
визначає стан ситуації та чинників мотиваційного 
процесу і дозволяє обґрунтовано сформувати 
управлінські рішення для підтримки нормального, 
передбачуваного регламентами, використання 
персоналу для досягнення цілей підприємства.

Список використаних джерел
1. Харун о.а. Теоретичні основи формування 

мотиваційного механізму управління персоналом 
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МоДЕлЬ РЕалІзаЦІї СТРаТЕгІї РозвиТКУ аТП На базІ збалаНСоваНої 

СиСТЕМи ПоКазНиКІв
Прокопавічюс г.а., 

студентка групи Е-52
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Науковий керівник: левченко о.П., 
к.е.н., доцент кафедри менеджменту ХНаДУ

Розробка і реалізація стратегії розвитку є 
запорукою успіху підприємства в сучасних умовах 
господарювання. Процес реалізації стратегії є складним 
процесом, що активно досліджується в теперішній 
час. однак, існуючі розробки носять переважно 
узагальнений характер. Чимало досліджень спрямовані 
на реалізацію конкретної стратегії за функціональною 
ознакою або сфокусовані на проблемах окремих 
галузей, тому не можуть бути застосовані до 
діяльності автотранспортних підприємств (аТП) через 
суттєві розбіжності в умовах господарювання. Тому 
дослідження питань реалізації стратегії розвитку аТП 
є актуальним.

Розробка і реалізація стратегії в сучасній літературі 
представлені з різнім ступенем опрацювання. Протягом 
тривалого періоду основну увагу вітчизняні та 
закордонні вчені приділяли питанню розробки стратегії, 
акцентуючи увагу на встановленні цілей, змісті 
стратегічного аналізу, питаннях вибору стратегічних 
альтернатив. Теоретична та методична база реалізації 
стратегії розроблена менш повно. останнім часом 
питання реалізації стратегії досліджували єгоршин 
а.П., Кандалінцев в.г., Кіндрацька г.І., лапигін Ю.М., 
Маленков Ю.а. Маркова в.Д., Неудачин в.в., Слиньков 
в.М. та інші. 

Перенесення акценту до питань реалізації стратегії 
обумовлено тим, що підприємства стикаються зі 
значними проблемами під час спроби реалізувати ту 
чи іншу стратегію. однією з помилок, що призводять 
до проблем, є ототожнення процесу реалізації стратегії 
і традиційного для вітчизняних підприємств процесу 
реалізації довгострокового плану. в цьому випадку 
не стикується система стратегічних цілей з системою 
поточних планових показників. Тому питання системи 
планових показників повинно виникати не на етапі 
реалізації стратегії, в поточному аспекті, а на етапі 
встановлення стратегічних цілей. Дерево стратегічних 
цілей в такому випадку буде позбавлене нечітких 
узагальнених визначень. відповідно, шансів на 
успішну реалізацію такої стратегії буде більше. 

в якості інструмента конкретизації, представлення 
та реалізації стратегії була запропонована та дістала 
поширення концепція Balanced Scorecard, розроблена 
на початку 90-х років ХХ ст. командою дослідників 
гарвардської бізнес-школи під керівництвом 
Р.Каплана [1]. На початковому етапі збалансована 

система показників (зСб) передбачала орієнтацію на 
перспективу в чотирьох аспектах: фінанси, клієнти, 
внутрішні-бізнес-процеси, навчання та зростання. 
Пізніше, даний підхід доопрацьовували та адаптували 
до специфіки окремих галузей. 

Рішення здійснити реалізацію стратегії розвитку 
аТП на базі збалансованої системи показників 
передбачає використання всього позитивного 
досвіду теорії та практики зСП та дотримання всіх 
необхідних процедур. Так, успішна реалізація стратегії 
передбачає досягнення комплексу стратегічних цілей. 
Для визначення причинно-наслідкових зв’язків 
між цілями розробляється стратегічна карта. Щоб 
довести стратегічну ціль до рівня окремого підрозділу 
застосовується вертикальне та горизонтальне 
каскадування. в його межах здійснюється розробка 
збалансованих часткових цілей для окремих підрозділів 
та відображається внесок кожного окремого підрозділу 
в реалізацію стратегії.

отже, процес реалізації стратегії розвитку 
підприємства здійснюється під впливом багатьох 
факторів у часі. Проте не існує методики, що дозволить 
аТП в будь-який момент отримати відповідь на 
запитання «Наскільки успішно триває реалізація 
стратегії?». Тому необхідно запропонувати методичний 
підхід щодо визначення успішності реалізації стратегії 
розвитку аТП в поточному періоді.

Поставлена мета потребує розгляду декількох 
завдань:

– яким чином виміряти успішність реалізації 
стратегії;

– як визначити внесок окремих підрозділів в 
частково досягнутий результат;

– як відстежити місце виникнення тієї або іншої 
проблеми, якщо їх декілька та між ними існує зв’язок 
тощо. 

Розглянемо поетапно кожне з цих завдань. На старті 
процесу реалізації стратегії розвитку сформована 
система збалансованих показників, що на рівні 
підприємства представляє собою множину показників 
першого рівня «Пі». Кількість показників визначається 
підприємством і залежить від специфіки стратегії та 
умов господарювання. Досягнення бажаного значення 
забезпечується показниками другого рівня «Пі1, Пі2, 
..., Піn» та аналогічно кожного наступного рівня. При 
цьому значення показників можуть бути визначені як 
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індикатори, як «жорсткі» числа тощо. Саме тому мова 
не йде про якусь математичну операцію узагальнення 
показників: 

логічно завершений процес розробки та 
впровадження зСП передбачає визначення певних 
термінів отримання запланованого рівня показників. 
однак, на практиці ситуація може скластися по-різному: 
якісь показники досягнуть планового рівня достроково, 
вчасно або з запізненням, не досягнуть або перевищать 
запланований рівень тощо. Ускладнення з боку одного 
або декількох показників можуть призвести до збою 
усієї системи та поставити під загрозу успіх реалізації 
стратегії взагалі.

в межах зСП контроль за досягненням стратегічних 
цілей передбачає визначення показників, що мають 
назву «Key Performance Indicators, КPI» та мають кілька 
тлумачень. одні автори розглядають їх як кількісно 
виміряний індикатор фактично досягнутих результатів. 
Другі автори називають їх ключовими показниками 
ефективності, що характеризують співвідношення між 
досягнутим результатом та витраченими ресурсами. в 
даному дослідженні під КРІ будемо вважати ступінь 
досягнення цілі або запланованого рівня окремого 
показника. При цьому рівень КРІ показників вищого 
рівня свідчить про успішність реалізації загальної 
стратегії розвитку.

Для фіксації поточного стану реалізації стратегії 
розвитку аТП пропонується двовимірна матриця, яка 
містить повний перелік збалансованих показників 
з їх деталізацією за аспектами збалансованості та 
організаційними одиницями (табл. 1).

в кожній клітинці матриці пропонується 
відображати цільове значення показника та ступінь 
досягнення цього рівня в поточному періоді. звичайно 

разом зі стратегією визначають, які відхилення є 
допустимими, які потребують втручання, а які – 
стратегічних змін. Тому інтерпретація даної матриці 
не потребує додаткового обґрунтування меж відхилень. 
Регулярність складання цієї форми визначається 
підприємством самостійно з прив’язкою до окремих 
етапів реалізації стратегії або до календарних періодів.

Перевагою запропонованого підходу є те, що 
він дозволить інтегрувати зСП в систему поточного 
планування і ліквідувати одне з найважливіших 
протиріч між стратегією та операційною діяльністю. 
Розроблений методичний підхід рекомендується 
застосовувати під час розробки та реалізації стратегії 
розвитку аТП.

Таблиця 1
Реалізація стратегії на базі зСП аТП  у вигляді 

матриці
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На даний момент, враховуючи всі особливості па 
ринку праці, перед підприємствами постає проблема 
підтримки високої конкурентоспроможності. Для 
цього потрібно виготовляти якісну продукцію, 
надавати висококваліфіковані послуги, які могли 
б конкурувати на ринку. окремим напрямом може 
бути виготовлення продукції, яка має попит серед 
споживачів ( хлібо- булочні вироби, м’ясні або рибні 
продукти, напівфабрикати) або надавати такі послуги, 
які використовуються основною частиною населення у 
великому обсязі (транспортні, медичні послуги зв’язку 
тощо).

У свою чергу для якісного виготовлення та 
реалізації продукції, надання різноманітних послуг 

власники підприємств, установ та організацій 
наймають персонал. Працівників потрібно розумно 
сформувати у колективи за певними критеріями: вік, 
стать, певні риси характеру, звички, певні особисті 
цілі та прагнення. Такий розподіл буде знижувати 
вірогідність виникнення конфліктів у групі.

Якщо персонал працює вже досить довго і за одну 
й ту ж саму плату, то його продуктивність знижується. 
І, як наслідок, підприємство поступово втрачає свою 
конкурентоспроможність на ринку праці. Працівники 
починають думати, іцо їх робочу силу оцінюють не 
справедливо, зникає бажання працювати взагалі.

отже, щоб підприємство не втрачало своїх позицій 
на ринку та щоб його підлеглі працювали на належному 
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рівні, необхідно підтримувати високу продуктивність 
персоналу, тобто його мотивувати.

На всіх етапах розвитку економіки мотивація 
трудової діяльності працівників підприємств 
залишається актуальною, оскільки власники, 
створюючи свою справу, бажають, щоб підлеглі 
працювали високопродуктивно та сприяли розвитку 
виробництва.

Розглянувши ситуацію сьогодення, не важко 
зрозуміти, що рівень мотивації в нашій країні 
дуже низький. Підтвердженням цього може бути 
співвідношення кількості людей, які виїжджають за 
кордон на заробітки, та тих, які приїжджають до нас), 
показники підприємств (плинність кадрів), показники 
центру зайнятості ( кількість населення, яке стоїть 
на обліку). Причиною такої ситуації є нестабільна 
ситуація в країні, знецінення національної валюти, 
втрата аРК Крим, ведення воєнних дій, відсутність 
постійної влади тощо.

Перераховані вище причини впливають 
на мотивацію трудової діяльності працівників 
підприємств. Роботодавець мотивує працівників доти, 
доки підприємство розквітає, тобто на його продукцію 
є попит і воно отримує прибуток від своєї діяльності. 
Низький попит на продукцію і затримка фінансової 
допомоги веде до застою підприємства, або до його 
повільного розвитку. Роботодавцю не вистачає коштів 
на видачу заробітної плати працюючим, матеріальну 
мотиваційну діяльність.

На сьогоднішній день роботодавцям вдається 
залучати персонал до продуктивної праці шляхом 
поєднання методів матеріальної та нематеріальної 
мотивації. Пріоритетними, на наш погляд, залишаються 
методи матеріальної мотивації, зокрема:

• безпосереднє підвищення заробітної плати, 
надання премій, доплат за продуктивну працю, 
введення 13-тої заробітної плати;

• підвищення кваліфікації персоналу, його 
перекваліфікація, а в подальшому й планування 
кар’єри працівників; збільшення обсягу соціального 
пакету (збільшення виплат на медичне та пенсійне 
страхування, оплату навчання, путівок на санітарно-
курортне лікування та інших виплат, які передбачені 
законодавством або встановлені роботодавцем 
самостійно); доплати та надбавки за шкідливість роботи; 
надання позик та грошових допомог працівникам, у 
яких виникли непередбачувані обставини.

Па наш погляд, впливаючи на рівень матеріальної 
мотивації, доцільно:

1) використовувати мотивуючі можливості зміни 
робочого часу та умов праці. При цьому необхідно 
надавати можливість своїм підлеглим обирати зміну, за 
якісну і висококваліфіковану працю надають додаткові 
вихідні дні або продовжують на цей термін відпустки, 
або взагалі дають за необхідністю додаткові відпустки. 
Працівники мають право цю відпустку взяти одразу 
повністю або розбити її на частини. Також стимулюючу 
функцію відіграє творча відпустка, яка надається 
для написання дисертаційних робіт, підручників та 
інших видів робіт. Також важливим є надання права 
працювати неповний робочий день або неповний 
робочий тиждень;

2) посилювати мотивуючу роль інформаційної 
функції в частині інформування своїх підлеглих 
(видавати багатотиражки, газети, оформляти стенди 
тощо);

3) використовувати мотивуючу роль 
управлінської функції.

УПРавлІННЯ виТРаТаМи ЯК ЕлЕМЕНТ СТРаТЕгІЧНого МЕНЕДЖМЕНТУ 

ПІДПРиєМСТва
Романов Р. С.

Студент групи МФ-42
Української академій банківської справи НбУ

Науковий керівник: бондаренко а. Ф.
к. т. н., доцент кафедри управління та фінансово-економічної безпеки

Української академій банківської справи НбУ

одним із найважливіших аспектів розвитку 
підприємства є оптимізація витрат або досягнення 
такого їх рівня, який забезпечить необхідний 
фінансовий результат при умові виконання виробничих 
планів. від рівня й динаміки витрат залежать не 
лише фінансові результати окремих підприємств 
та їх структурних підрозділів, а й ефективність 
формування національного доходу на рівні держави 
в цілому. Правильне управління витратами створює 
підприємству солідний запас стійкості та підвищує 
його ефективність, а значить, посилює його здатність 
до захисту своїх ринкових інтересів і здатність за інших 
рівних умов отримати більший прибуток.

Управління витратами – це процес цілеспрямованого 

формування витрат за їх видами, місцями і носіями 
при постійному контролі й стимулюванні їх 
зменшення. Процес управління витратами є однією з 
найважливіших функцій економічного механізму будь-
якого підприємства [2].

однією з основних причин виникнення фінансових 
проблем підприємств і навіть їх банкрутства є те, що 
значна кількість суб’єктів господарювання не формує 
довгострокових стратегічних планів.відповідно до 
цього визначимо стратегічне управління витратами 
як динамічний процес аналізу витрат, вибору стратегії 
планування, реалізації, контролю та гнучкого 
коригування розроблених планів [1].

Метою стратегічного управління витратами 
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підприємства є довгострокове забезпечення економічної 
ефективності підприємства за умов впливу зовнішніх 
та внутрішніх чинників на рівень і поведінку витрат, 
оскільки ці чинники можуть мати як позитивний, так і 
негативний вплив. 

Система стратегічного управління витратами 
для забезпечення її ефективності, на нашу думку, 
повинна складатися з двох підсистем: зовнішньої, 
тобто фінансової, що здійснює облік майна, виявлення 
результатів діяльності підприємства, складання звітів, 
та внутрішньої-управлінської, яка дозволяє вирішувати 
питання управління на підставі оперативної, своєчасної 
і достовірної інформації про витрати підприємства й 
результати роботи в цілому та окремих ділянках.

в сучасній економічній літературі виокремлюють 
функціональне розмежування управління витратами 
відповідно до трьох напрямків: операційний (для 
управління затратами ресурсів протягом усього 
періоду виготовлення продукту на відповідному 
підприємстві у натуральних показниках вимірювання 
відповідно до їх технічних характеристик); 
економічний (для управління за накопиченими даними 
про формування фактичних витрат підприємства в 
розрізі звітних періодів його функціонування, для 
оптимізації грошових потоків підприємства, що 
функціонує як цілісна система); адміністративний 
(для визначення вартості функціонування системи 
управління витратами для підприємства) фокусує 
увагу на проведенні функціонального аналізу витрат 
за напрямками, кожен з яких детально характеризує 
одну із сторін процесу і дозволяє сформувати цілісну 
систему управління витратами підприємства.

Сьогодні перед кожним підприємством 
ненав’язливо стоїть питання про вибір оптимального 
методу управління витратами, на базі якого можливо 
впровадити такий контроль, що дозволить збільшити 
ефективність діяльності підприємства загалом. в 
практиці управління витратами найбільш поширеними 
є наступні методи:  ABC-костинг (сума витрат 
підприємства впродовж періоду визначається на основі 
витрат на здійснення сукупності відповідних процесів 

і операцій), Direct Costing System (обчислюють точку 
беззбитковості, досліджують можливості сегменту 
ринку і приймають рішення щодо визначення обсягів 
продукції), Standard Costing System (для кожного 
виду витрат визначають обґрунтовані норми витрат 
ресурсу на одиницю продукції), Absorption Costing 
(розподіляє накладні витрати за об’єктами, які 
виконуються за індивідуальними замовленнями, або 
використовується при безперервному процесі), Killing 
Costing (спрямований на максимальне зменшення 
витрат у найкоротший термін без збитку для діяльності 
підприємства й перспектив його розвитку), Target 
Costing (на основі заданої ціни реалізації виробу й 
бажаної величини прибутку встановлюється цільова 
собівартість), Kaizen Costing (досягнення постійного, 
безупинне і всеосяжного зменшення витрат), LСС–
аналіз (розрахунок витрат за етапами життєвого циклу 
продукції), СVР-аналіз (аналіз точки беззбитковості), 
бенчмаркінг витрат, метод VСС (управління ланцюжком 
споживчої вартості).

аналіз наявних методів управління витратами 
доводить, що не ефективно використовувати будь-який 
один із методів для одночасного управління витратами, 
але їх поєднання призведе до отримання комплексного 
ефекту.

отже, використання стратегічного управління 
витратами є ефективною системою, яку треба широко 
використовувати в практичній діяльності вітчизняних 
підприємств. 
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головним фактором підвищення дієвості 
стимулювання праці на сучасному етапі розвитку 
економіки є матеріальна зацікавленість працівників 
у результатах праці, що полягає у збільшенні частки 
заробітної плати в структурі доходів населення. Проте 
в сучасних умовах стан розподілу доходів населення на 
заробітну плату і невиробничі надходження вказує на 
зменшення рівня заробітної плати в загальному обсязі 
доходів населення, що відображає приниження її ролі в 

стимулюванні виробничої діяльності [5].
Мотивація праці – одна з функцій управління 

персоналом. Мотивація праці полягає в спонуканні 
працівників до діяльності по досягненню цілей 
підприємства через задоволення їх особистих потреб. 
в основі мотивації праці лежать потреби, мотиви і 
стимули. Потреба розглядається в теорії мотивації як 
усвідомлення відсутності чого-небудь, що викликає 
спонукання до дії. Найбільш поширеною є п'ятирівнева 
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ієрархія потреб (по а. Маслоу). У цій ієрархії 
первісними є фізіологічні потреби, потреби безпеки; до 
вищого рівня відносяться соціальні потреби, потреби 
в пошані, потребі в самовираженні. Потреби більш 
високого рівня не мотивують поведінку людини, якщо 
хоч би частково не задоволені потреби нижчого рівня.

Мотив – це внутрішня спонукальна сила до дії 
(бажання, орієнтація, внутрішня установка).

Стимул – це зовнішнє спонукання до дії. Мотивація 
праці на підприємстві є системою заходів щодо 
підвищення ефективності праці. Ці заходи будуються 
на основі обліку потреб різних категорій персоналу, 
вивчення і формування мотивів трудової діяльності 
і використання різних методів стимулювання праці. 
в даний час основними формами стимулювання 
праці працівників на підприємствах є: заробітна 
плата, соціальні виплати і пільги, нематеріальне 
стимулювання [1].

Провідним мотивом, що спонукає працівника до 
праці в абсолютній більшості випадків є очікувана 
винагорода – заробіток. Коли підприємство перестає 
приділяти увагу цьому найбільш вагомому інструменту 
в системі стимулювання, виникає проблема 
«зрівнялівки» [3]. її суть полягає в тому, що більш 
складна і кваліфікована праця, що створює продукцію 
більшої вартості та більшу вартість в одиницю часу, 
оплачується як проста праця.

багато українських підприємств використовують 
вже існуючі традиційні системи мотивації, які зводяться 
у більшості випадків до видачі фіксованої заробітної 
плати, одноразових премій та інших надбавок. але такі 
системи не є досконалими, тому що при їх застосуванні 
відсутня зацікавленість працівників у кінцевих 
результатах своєї роботи [4].

Для того щоб організувати результативну роботу 
персоналу, підприємству  необхідна ефективна 
система мотивації, тобто підприємство має створити 
у працівників стимули до праці і заохочувати їх 
працювати з повною віддачею для досягнення 
особистих і підприємницьких цілей. Для забезпечення 
ефективнішої роботи працівників  необхідно 
застосовувати такі види мотивації, як матеріальну, 
трудову і статусну [2].

Система мотивування, повинна, бути простою 
і зрозумілою для працівника, бути гнучкою, давати 
можливість відразу ж заохочувати кожен позитивний 
результат роботи. Розміри заохочення повинні бути 
економічно та психологічно обґрунтовані. 

Системи заохочень повинні формувати у 
працівників відчуття справедливості матеріальних 
винагород і сприяти підвищенню зацікавленості 
працівників у поліпшенні не тільки індивідуальної 
роботи, але і роботи в ділових стосунках з іншими 
співробітниками. Працівники повинні бачити чіткий 
взаємозв'язок між результатами.

вивчення внутрішніх механізмів мотивації є 
основою для створення ефективної праці для тих, хто 
дійсно прагне реалізувати свої здібності та можливості, 
хто щиро зацікавлений своєю працею і результатами 

діяльності підприємства [6].
отже, ефективна організація та структура 

мотиваційної системи персоналу є важливим чинником 
прибутковості та розвитку підприємства. Система 
мотивації повинна бути орієнтована на кінцевий 
результат, мати справедливий характер та бути простою 
й зрозумілою для кожного працівника. Стимулювання 
праці на підприємстві відіграє одну з провідних ролей 
серед усіх внутрішніх факторів, що впливають на 
ефективність діяльності підприємства, тому з метою її 
підвищення, необхідно приділяти значну увагу цьому 
фактору.
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основою стратегії управління має бути цілісний 
комплекс вирішення проблем формування нових 
технологій, нових тенденцій розвитку виробництва 
і нарешті – нових підходів і концепцій управління, 
побудованих на інтеграції людини та природи. Тому 
існує необхідність пошуку нових  шляхів  і  підходів  
до  вирішення  екологічних  проблем промислового  
виробництва.  основним  із  таких  шляхів  у  світі  є  
екологічний  менеджмент [2]. 

Екологічний менеджмент можна трактувати як 
екологічно безпечне управління виробництвом, за 
якого досягається оптимальне співвідношення між 
екологічними та економічними показниками.

основні цілі й відповідні критерії їх досягнення 
в екологічному менеджменті пов'язані з процесами 
постійного поліпшення. Ефективний екологічний 
менеджмент має забезпечити підприємству кредит 
довіри у відносинах з усіма заінтересованими в його 
діяльності сторонами. Саме в цьому полягає основна 
перевага екологічного менеджменту порівняно з 
традиційним формальним екологічним управлінням.

Екологічний менеджмент можна також трактувати 
як екологічно безпечне управління сучасним 
виробництвом, за якого досягається оптимальне 
співвідношення між екологічними та економічними 
показниками [3].

основу методів екологічного менеджменту 
становлять: екологічний баланс, екологічний 
контролінг, екологічний облік та екологічний аудит, а 
також управління якістю навколишнього природного 
середовища.

Упровадження екологічного менеджменту на 
підприємстві можна вважати економічно корисним і 
доцільним завдяки таким факторам [1]:

– економія виробничих витрат і ресурсів. 
завдяки екологічному менеджменту можна значно 
раціоналізувати споживання сировинних матеріалів, 
води, енергії, скорочуючи, таким чином, виробничі 
витрати. Крім цього, значної економії ресурсів і коштів 
можна досягти за рахунок вироблення продукції, що 
підлягає вторинній переробці. Скорочення обсягу 
викидів шкідливих речовин допомагає уникнути 
штрафів і стягнень;

– покращання якості продукції. Існує безпосередній 
зв’язок між дотриманням принципів екологічної 
політики й екологічного менеджменту та покращанням 
якості продукції. Чимдалі, тим більше у свідомості 
споживачів якість продукції буде асоціювати з її 
відповідністю екологічним стандартам. Не випадково 
велика кількість суб’єктів господарювання, які свого 
часу впровадили стандарти якості ISO 9000, пізніше 

звернулась до міжнародних стандартів екологічного 
менеджменту ISO 14000;

– покращення відносин із органами державної 
влади. Декларування екологічної політики і 
впровадження системи екологічного менеджменту 
зазвичай призводить до послаблення адміністративного 
тиску на підприємство з боку державних органів 
контролю. більше того, впровадження системи 
екологічного менеджменту може відкрити можливості 
доступу до певних видів державної підтримки;

– розширення ринків збуту продукції і приваблення 
нових споживачів. зростання громадської екологічної 
обізнаності безпосередньо відображається на поведінці 
споживачів, які вимагають від виробників екологічно 
безпечної продукції та послуг. Для виробників вихід 
на нові ринки збуту, особливо в розвинених країнах, 
неможливий без дотримання екологічних стандартів;

– вихід на новий рівень технологічного розвитку 
та інновацій. Пошук оптимальних з екологічної точки 
зору виробничих рішень приводить до технологічного 
оновлення виробничих процесів, а також до появи 
інноваційних, тобто якісно нових, продуктів. 
зарубіжний досвід наукових і практичних досліджень 
свідчить, що розв'язання проблеми поліпшення якості 
навколишнього середовища передусім пов'язане 
з розвитком системної структури й розширенням 
функцій екологічного менеджменту в матеріальному 
виробництві. Структура системи екологічного 
менеджменту відповідно до міжнародних стандартів 
ISO 14000 та ISO 14001 за сучасних умов має стати 
невід'ємною ланкою в управлінні цим виробництвом, 
спрямованим на поліпшення еколого-економічних 
показників підприємств.

У всьому світі екологічний менеджмент 
сприймається в тісному зв'язку із забезпеченням якості 
продукції, виробничої безпеки, сприятливих умов 
праці. 

Список використаної літератури
1. Мартиненко в. о. екологічний менеджмент як 

новий ефективний метод управління виробництвом/ 
в.о. Мартиненко// актуальні проблеми державного 
управління № 2(36) 2009. Режим доступу: http://www.
kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2009-2/doc/2/09.pdf

2. олефіренко о. Екологічний  менеджмент   як   
основа    сталого    розвитку/ о.олефіренко//  збірник 
наукових праць. – 2013. – вип. 36 “Ефективність 
державного управління”  -С. 82-89

3. Сєров г.П. Екологічний аудит. Концептуальні й 
організаційно-правові основи. - М., 2000. - 768 с.



338

СТРаТЕгІЧНІ аСПЕКТи УПРавлІННЯ ПЕРСоНалоМ ПІДПРиєМСТва
Суханова І.Ю.,

студентка групи ЕП-53М
Східноєвропейського національного університету імені лесі Українки

Науковий керівник: Сак Т.в.,
к.е.н., доцент кафедри економіки та безпеки підприємства

Східноєвропейського національного університету імені лесі Українки

Управління персоналом сучасного підприємства 
є ключовим фактором його успіху. Систематичне 
вдосконалення методів управління персоналом стає 
ключовою умовою розкриття його економічного 
потенціалу.

Стратегічний підхід до управління персоналом 
передбачає, перш за все, якісні зміни в сфері роботи 
з персоналом. вони полягають у тому, що в рамках 
традиційних напрямів кадрової роботи все більшого 
значення набувають стратегічні аспекти. об'єднуючись 
із стратегічними технологіями, планування потреби 
в персоналі, відбір, оцінка, навчання, виступають як 
складові стратегії управління персоналом, набувають 
нову якість і єдину цільову спрямованість на досягнення 
стратегічних цілей розвитку підприємства [2].

Під стратегією управління персоналом 
підприємства розуміється система довгострокових цілей 
управління персоналом, які визначаються ідеологією і 
загальними завданнями розвитку підприємства, а також 
вибір найбільш ефективних шляхів їх досягнення. 
Стратегію управління персоналом можна розглядати 
як генеральний план дій підприємства у сфері кадрової 
діяльності, що визначає її форми і напрями, джерела 
і способи формування персоналу, які забезпечують 
досягнення стратегічних цілей розвитку підприємства 
[1]. 

основними характеристиками стратегічного 
управління персоналом є:

• довгостроковий характер, що пояснюється її 
спрямованістю на розроблення і зміну психологічних 
установок, мотивації, структури персоналу, всієї 
системи управління персоналом або її окремих 
елементів;

• цілі стратегічного управління персоналом 
впливають на реалізацію заходів кадрової політики 
підприємства. вони мають відповідати загальній 
стратегії розвитку підприємства і бути спрямованими на 
досягнення цілей економічного розвитку підприємства, 
а не суперечити їм. 

• стратегічне управління персоналом повинне 
враховувати дію чинників зовнішнього і внутрішнього 
середовища підприємства, що може викликати 
необхідність коректування загальної стратегії розвитку 
підприємства, а відповідно і змін структури та 
чисельності персоналу, його навичок і кваліфікації, 
стилю і методів управління персоналом [4]. 

Дослідження ролі й місця стратегії управління 
персоналом у системі управління персоналом 
підприємства дали можливість визначити стратегічні 
альтернативи управління персоналом підприємства, 
до яких можна віднести такі напрями, які визначають 

завдання кадрової політики підприємства з урахуванням 
стратегічних цілей його розвитку:

• формування та ефективне використання 
кадрового потенціалу підприємства;

• маркетинг персоналу, що включає аналіз ринку 
праці, формування системи найму і використання 
персоналу, дослідження суб’єктів ринку;

• формування форм й методів підбору, оцінки й 
атестації персоналу;

• розробка концепції розвитку персоналу 
підприємства;

• удосконалення форм та методів регулювання 
трудових відносин;

• формування напрямів соціального розвитку 
підприємства;

• удосконалення інформаційного забезпечення 
всієї компанії досягнутого рівня стратегічного 
управління персоналом підприємства [3]. 

враховуючи усе вищесказане, можна визначити 
власний підхід до формування стратегії управління 
персоналом підприємства як  комплекс організаційно-
структурних заходів, що направлені на формування та 
ефективне використання у кожному напрямі діяльності 
підприємства здібностей та професійних навичок 
кожного конкретного працівника для досягнення 
визначених його цілей діяльності у довгостроковій 
перспективі. відповідно, необхідно забезпечувати 
взаємозв’язок стратегічних складових управління 
персоналом та головних цілей діяльності  підприємства 
через:

• орієнтацію усіх працівників фірми на пошук 
нових ідей, тенденцій та інновацій для розвитку її 
діяльності;

• побудову партнерсько-дружніх відносин із 
клієнтами, іншими підприємствами для формування 
балансу власних та загальних інтересів;

• створення умов підвищення комплексу 
ефективності загальної діяльності персоналу;

• підвищення ролі та значення отримання 
корпоративних знань;

• формування системи децентралізації 
управління.  

отже, управління персоналом вимагає 
стратегічних підходів до обґрунтування основних 
заходів кадрової політики, що забезпечує гармонізацію 
можливостей підприємства і бажань його працівників,  
створює потенційні умови для розробки стратегічних 
альтернатив поведінки підприємства за різних 
соціально-економічних умов розвитку.

Секція 5. Менеджмент економічних процесів
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Функціонування сучасних підприємств у складі 
галузевих та міжгалузевих бізнесових мереж потребує 
колективного партнерства між ними. На сьогоднішній 
день сутність підприємницького успіху ґрунтується 
на усвідомленні широкого використання інтеграції 
економічних процесів та необхідності партнерства в 
бізнесі.

На думку більшості теоретиків-дослідників, 
саме менеджмент повинен забезпечити зв'язаність 
економічних та усіх інших процесів на підприємстві. 
Проте, ускладнення технологічної складової 
виробництва та структури цілей підприємства 
вимагають інтеграції усіх елементів системи. з 
метою використання переваг спеціалізації діяльності 
в організації (розподілу праці), потрібна ефективна 
внутрішньогосподарська інтеграція організації [2].

Таким чином, у менеджменті найчастіше під 
інтеграцією розуміється процес об'єднання зусиль усіх 
підрозділів (підсистем) організації для досягнення її 
цілей і завдань. Тобто, інтегрована система має на увазі 
об'єднання усіх функціональних систем в єдине ціле на 
загальній інформаційній основі.

зміна умов виробничої діяльності, необхідність 
адекватного пристосування до неї системи управління, 
позначаються не тільки на удосконалюванні його 
організації, але і на перерозподілі функцій управління 
по рівнях відповідальності, формах їхньої взаємодії і 
т.д. Мова йде насамперед про таку систему управління 
(принципах, функціях, методах, організаційній 
структурі), що породжена об'єктивною необхідністю і 
закономірностями ринкової системи господарювання., 
зв'язаними з задоволенням у першу чергу 
індивідуальних потреб, забезпеченням зацікавленості 
працівників у найвищих кінцевих результатах, що 
ростуть з доходами населення, регулюванням товарно-
грошових відносин, широким використанням новітніх 
досягнень науково-технічної революції. Усе це жадає 
від промислових фірм, адаптації до ринкових умов, 
подання виникаючих протиріч в економічному і 
науково-технічному процесах [1].

Першорядна задача менеджменту полягає 
в створенні організаційної культури, творчого 

інноваційного клімату, що стимулюють працівників 
на нововведення. Керівники підприємств покликані 
стати ініціаторами в області реалізації технологічних і 
організаційних змін.

Тому, найважливішим фактором успіху, стає 
безупинне теоретичне і практичне навчання керівників 
нового типу: високопрофесійних, компетентних у 
широкому колі економічних, соціальних і технологічних 
питань, з високим почуттям відповідальності за 
результати діяльності підприємства.

Узагальнюючи проведене дослідження можна 
зробити наступні висновки:

- інтеграційні процеси у практиці менеджменту  
мають велику різноманітність і широке 
розповсюдження;

- позаінтегаційна самостійність існування 
багаточисельних економічних процесів поза системою 
управління негативно впливає на ефективність 
діяльності підприємства;

- більш активне залучення до тісних інтеграційних 
процесів у дозволить стабілізувати взаємовідносини з 
партнерами  і підвищити ефективність господарської 
діяльності.

Список використаних джерел
1. вергал К.Ю. Інноваційний розвиток підприємства 

через інтеграцію стратегічного та інноваційного 
менеджменту / К.Ю. вергал // Економічний вісник 
Донбасу. — 2009. — № 1. — С. 162-164. 

2. Скопенко Н.С. Наукові підходи до визначення 
сутності поняття «інтеграція» Режим доступу: http://
jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI /article/viewFile/399/387



340

Секція 5. Менеджмент економічних процесів
СТРаТЕгІЧНІ заСаДи УПРавлІННЯ збУТовоЮ ДІЯлЬНІСТЮ

Тищук а.о.
 студентка групи ЕП-М53

Інституту економіки та менеджменту 
Східноєвропейського національного університету  імені лесі Українки

Науковий керівник: Сак Т.в.
к.е.н., доцент кафедри економіки та безпеки підприємства 

Східноєвропейського національного університету імені лесі Українки

більшості функціонуючих у ринковому середовищі 
сучасних вітчизняних підприємств властиві кризові 
явища. Дана ситуація зумовлює необхідність 
надбання знань та вмінь з стратегічного маркетингу, 
впровадження у практику цих знань через вибір 
стратегічних напрямів діяльності підприємства за умов 
урахування особливостей маркетингового середовища, 
в якому воно працює. 

актуальність теми зумовлена тим, що 
управління збутовою діяльністю підприємства в 
умовах загострення конкуренції на ринках збуту є 
одним з найважливіших завдань, від ефективності 
вирішення якого залежить результат діяльності цілого 
підприємства. Недооцінювання змістовного значення 
тлумачення економічної категорії «збут» у теорії 
призводить до нерозуміння важливості значення 
збутової діяльності в практичній діяльності суб'єктів 
господарювання.

Метою дослідження є обгрунтування стратегічних 
підходв до управління збутовою діяльністю у 
господарській практиці підприємств. 

Як правило, стратегія підприємства складається 
із запланованих дій: перша – розробка та втілення 
стратегії (спрямована стратегія), та друга – проведення 
необхідних поправок у разі виникнення непередбачених 
обставин (незаплановані стратегічні рішення). 
водночас, підприємство повинно добре обґрунтувати 
стратегію дій та бути спроможним адаптуватися до 
обставин, які можуть виникнути. Стратегія — це 
не тільки те, що менеджери завчасно придумали 
і збираються зробити для здійснення певного 
стратегічного плану. обставини реального життя 
постійно вносять свої корективи, і тому неможливо 
передбачити всі стратегічні варіанти.

Стратегія  збуту, як стверджує Косарева Т., 
підприємств – це довгострокове планування 
методології процесу організації та управління збутом, 
яке дозволяє успішно реалізовувати філософію ведення 
збуту певним підприємством-продавцем [4, с. 73]. 
бажин тлумачить «стратегію збуту», як організацію 
процесу продажу продукції самим виробником або 
через торгових посередників відповідно до всього 
комплексу ринкових та виробничих факторів [1, 
c. 119]. На думку балабанової л.в.,стратегія збуту 
являє собою  узагальнену модель дій, необхідних 
для досягнення цілей збуту, і включає всі операції, 
пов’язані  плануванням і прийняттям рішень у даній 
сфері. за своєю сутністю стратегія збуту – це набір 
правил для прийняття рішень, якими підприємство 
керується у своїй діяльності [2, c. 76]. Іншими 

словами, стратегія збуту — це постійний процес, який 
повторюється та розпочинається з констатації сучасної 
позиції підприємства. Як правило, цей процес завжди 
індивідуальний і потребує ретельного аналізу збутової 
діяльності підприємства, його структурних підрозділів.

До завдань стратегічного управління збутовою 
діяльністю відносять:

- організування інформаційного забезпечення про 
стан ринку;

- проведення маркетингових досліджень і 
складання прогнозів збуту;

- обґрунтування цілей збутової діяльності;
- розробка системи стратегій збуту;
- підписання договорів на постачання продукції; 
- вибір форм і методів збуту, організування системи 

розподілу; 
- створення маркетингової комунікації та 

організування правового забезпечення;
 - організування сервісного та післяпродажного 

обслуговування [6, c. 15].
Формування оптимальної стратегії збуту продукції 

та її реалізація залежать від адекватної ринковій 
кон’юнктури, виробничої та асортиментної політики.  
взаємозв’язок асортименту підприємства з обсягами 
реалізації продукції досить чіткий: саме товарна 
політика підприємства повинна відповідати потребам 
населення регіону, та попиту в цілому. відповідність 
асортименту продукції, її якості, маркування та 
упакування вимогам споживачів, їх очікуванням 
є головною вимогою конкурентного ринку. отже, 
існує необхідність на стадії планування та організації 
збутової діяльності підприємства, формування 
політики розподілення враховувати такий фактор, як 
відповідність товарної політики підприємства вимогам 
ринку збуту [5, c. 335].

виходячи з вищенаведеного, можна зробити 
висновок про те, що оскільки конкурентна боротьба 
постійно загострюється як на внутрішніх, так і на 
зовнішніх ринках, менеджментом підприємства 
повинна приділятись значна увага усім аспектам 
стратегічного управління збутовою діяльністю 
підприємства, оскільки від цього залежатиме його 
фінансова стійкість. 
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Практика засвідчила, що емоції поступово 
перетворюються на ключовий ресурс бізнесу. їх стан 
впливає на здібності людини швидко приймати  виважені 
рішення, на формування згуртованості трудового 
колективу, яка є необхідною умовою забезпечення його 
адекватної реакції на складні ситуації. Переживання 
працівником постійних стресових ситуацій на робочому 
місці породжує синдром «професійного вигорання», 
який негативно позначається на його працездатності.

зростання ролі пізнавальної, соціальної, духовної 
сутності працівника у забезпеченні життєдіяльності 
організації супроводжується введенням емоцій до 
складу рідкісних унікальних благ, які забезпечують 
ефективність праці їхнього власника і надійність 
існування організації, що надала йому робоче 
місце. Розуміння емоцій співробітників організації, 
клієнтів і ділових партнерів, компетентне управління 
ними сприяє формуванню та розвитку емоційної 
складової капіталу організації, істотно підвищує 
імовірність ухвалення правильних рішень і вибір 
продуктивних стратегій, забезпечує ефективність 
використання потенціалу творчих працівників в умовах 
інтелектуалізації та інформатизації праці. Дослідження 
емоційного капіталу виробничої організації 
дозволяє визначити резерви зняття психологічного 
напруження в колективі, формування позитивного 
СПК. все це свідчить про необхідність доповнення 
економічних і адміністративних інструментів впливу 
керівника на трудову активність підлеглих соціально-
психологічними. Практичне опанування соціально-
психологічних методів сприятиме зростанню трудової 
активності персоналу.

Соціально-психологічний клімат – якісний бік 
стосунків, що виявляється у вигляді сукупності 
психологічних умов, які сприяють або перешкоджають 
продуктивній спільній діяльності та всебічному 
розвитку особистості в групі. Такий клімат може бути 
сприятливим, несприятливим, нейтральним, позитивно 
чи негативно впливати на самопочуття людини. 

Соціально-психологічний клімат будь-якої 
установи породжується міжособистісною взаємодією, 
яка опосередковує не тільки міжособистісні впливи, 
а й вплив навколишнього фізичного середовища: 
речей, предметів, явищ природи тощо. Настрій однієї 
людини впливає на настрій іншої, позначається на 
різноманітних актах поведінки, діяльності, життя 
людини. 

Стан СПК в колективі є конструктивним 
інструментом і водночас індикатором ефективного 
використання соціально-психологічного впливу 
керівника на підлеглих. він є об’єктом не управління, 
а впливу – такого механізму впорядкування трудової 
активності, який робить ймовірним, але не гарантує 
результат. Науковці визначають СПК як складну 
систему міжособистісних стосунків членів колективу, 
що проявляються у ставленні до праці, умов 
життєдіяльності колективу, цінностей організаційної 
культури, у рівні розвитку довіри, лідерського 
потенціалу керівника, задоволенні умовами праці. 

Соціально-психологічний клімат колективу впливає 
на розвиток синдрому «професійного вигорання» 
працівників, який обумовлює стан їх згуртованості та 
працездатності. в організації впливу на СПК колективу 
доцільно враховувати наступні фактори: згуртованість, 
відповідальність, колективізм, контактність, 
відкритість, організованість, інформованість, синдром 
«професійного вигорання» [1, c. 622]. 

Соціально-психологічний клімат колективу 
впливає на розвиток синдрому «професійного 
вигорання» працівників, який обумовлює стан їх 
згуртованості та працездатності. Емоційний стан 
колективів діагностувався в дисертації через оцінку 
розповсюдження в ньому синдрому «професійного 
вигорання» – психологічного виснаження працівника, 
що виникає внаслідок його дезадаптації до робочого 
місця або професійних обов’язків і має три фази 
розвитку: напруження, резистенція, виснаження. 
основним фактором, що провокує вигорання, є 
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тривалість і надмірне навантаження в ситуаціях 
складних міжособистісних стосунків. На рис. 3 
представлені результати його діагностики для двох 
колективів. вони свідчать, що кожний з них має свої 
резерви подолання психологічного вигорання. 

Таким чином, соціально-психологічні чинники 
значною мірою впливають на емоційні ресурси 
активної поведінки людини, потребують науково-
методичного забезпечення для практичного їх 
використання. Компетентне використання керівником 
колективу соціально-психологічних методів сприяє 
формуванню та розвитку емоційної складової 
капіталу підприємства, які в свою чергу забезпечують 
ефективність використання потенціалу творчих 

працівників. Практичне опанування соціально-
психологічних методів сприятиме подоланню синдрому 
«професійного вигорання», підтримці позитивного 
соціально-психологічного клімату.
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Контролінг являється своєрідним механізмом 
саморегулювання на підприємстві, що забезпечує 
зворотній зв'язок в контурі управління. Функції 
контролінгу визначаються поставленими перед 
організацією цілями і включають ті види управлінської 
діяльності, які забезпечують досягнення цих 
цілей. Сюди відносяться: облік, підтримка процесу 
планування, контроль за реалізацією планів, оцінка 
протікаючих процесів, виявлення відхилень, їх причин і 
вироблення рекомендацій для керівництва по усуненню 
причин, що викликали ці відхилення. Серед фахівців, 
що займаються проблемами контролінгу, немає чіткої і 
єдиної думки з даного питання.

Функції контролінгу на підприємстві завжди 
мають формуватися відповідно до цілей, які стоять 
перед певним підприємством на сучасному етапі 
його господарювання. Перш за все це залежить від 
конкретних виконавців, від упровадженої відомої 
чи власної концепції створення та функціонування 
контролінгу на підприємстві, розмежування обов’язків 
між окремими структурними підрозділами.

Так, наприклад, І. б. Млинко [4, с. 19] дотримуються 
тієї точки зору, що контролінгу притаманні п’ять 
функцій: інформаційна, обліково-контролююча, 
аналітична, координаційна та регулююча. 
Координаційна - реалізується через координацію 
дій усіх функціональних підрозділів підприємства 
на досягнення єдиної мети. Регулююча - передбачає 
розробку пропозицій для досягнення намічених 
показників і результатів, або корекцію планів у випадку 
неможливості усунення перешкод для їх реалізації.

І. є. Давидович [1, с. 10] виділяє дві функції 
контролінгу: сервісна та управлінська, Т. Ю. Теплякова 
[6, с. 14] три - сервісна, керуюча та внутрішнього 
контролю. внутрішнього контролю – зводиться до 
контролю економічної роботи як організації в цілому, 

так і її структурних підрозділів. На думку є. в.  
Пономарьової [5, с. 14] контролінгу притаманні такі 
функції як: сервісна та керуюча.

Таким чином, єдності думок щодо кількісного та 
якісного складу функцій контролінгу не існує. Для 
виявлення ступеню єдності думок щодо контролінгу 
було проведено їх порівняльний аналіз( таблиця).

Таблиця 1
Порівняльний аналіз підходів до виділення функцій 

контролінгу

за даними  таблиці найбільш вагомими функціями 
контролінгу є: сервісна, інформаційна, обліково-
контролююча, аналітична, управлінська та керуюча. 
Таким чином, при організації впровадження системи 
контролінгу на підприємстві обов’язково необхідно 
забезпечити виконання саме цих шести функцій. 
Сутність кожної полягає у наступному.

Інформаційна – передбачає створення 
інформаційної системи на підприємстві для 
раціоналізації та оптимізації управлінських рішень, 
шляхом надання актуальної, своєчасної та вичерпної 
інформації. Cервісна - полягає у своєчасному 
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представленні необхідної інформації керівництву 
для прийняття рішення щодо коригування стратегії 
розвитку підприємства. обліково-контролююча 
- реалізується через вчасне виявлення відхилень 
від запланованих кількісних та якісних показників 
діяльності. аналітична - забезпечує менеджерів 
вищої ланки управління аналітичною базою, 
підготовленою контролерами, яка необхідна для 
прийняття управлінських рішень. Керуюча - полягає 
в переоцінці стратегії, коригуванні реалізації цілей і 
зміні цілей. здійснюється ця функція з використанням 
даних аналізу відхилень, ставок покриття, загальних 
результатів діяльності для прийняття рішень з 
управління. Управлінська - полягає у прийнятті 
рішень або, точніше, методології прийняття рішень і їх 
координації, у використанні даних  аналізу відхилень, 

ставок покриття, загальних результатів діяльності для 
прийняття рішень з управління. 
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Менеджмент є важливим фактором успіху 
підприємницької діяльності. від ефективного 
управління значною мірою залежить життєздатність 
підприємництва, успіх започаткованої справи.

Мистецтво управління в підприємництві знаходить 
свій прояв у творчому відношенні до справи, здатності 
менеджера до аналізу, оцінки, прийняття ефективних 
рішень. вміння досягати поставлених цілей залежить 
від знань конкретних форм впливу керівника на об'єкт 
управління [3].

основним принципом менеджменту є 
принцип оптимального поєднання централізації і 
децентралізації в управлінні. оптимальним варіантом 
вважається підхід, коли централізованими є рішення, 
що відносяться до розробки політики - цілей і стратегії 
фірми в цілому, а децентралізованими - рішення, 
пов'язані з оперативним управлінням [4]. 

засобом, за допомогою якого керівництво 
налагоджує відносини між рівнями повноважень, 
виступає делегування. Делегування - це передача 
підлеглому на виконання завдань із сфери дій керівника. 
воно являє собою засіб, з допомогою якого керівництво 
розподіляє серед співробітників численні завдання, які 
повинні виконуватися для досягнення цілей усього 
підприємства. Якщо існує завдання, не делеговане 
іншій людині, керівник повинен виконувати його сам. 
важливим є те, що сутність управління полягає в 
умінні «домогтися виконання роботи іншими». 

Слід зазначити, що на відміну від зарубіжної, у 
вітчизняній науці делегування повноважень не посідає 
настільки важливого місця, хоча за логікою речей і по 
своїй суті воно для нас не менш значуще. Справа в 
тому, що в широкому сенсі делегування повноважень 
пов’язане із визнаною корисною процедурою досить 
радикального перетворення традиційної ієрархічної 

структури і демократизацією систем управління 
організаціями [2].

Делегування базується на  повноваженнях і 
відповідальності. оскільки відповідальність являє 
собою зобов'язання, яке окремий працівник бере на 
себе, то він не може її делегувати або передавати 
своєму підлеглому. 

Найбільш доцільно використовувати делегування у 
таких ситуаціях:

• зайнятість не дає змоги менеджеру самому 
вирішити проблеми;

• менеджер бачить і розуміє, що підлеглий може 
виконати певну роботу краще;

• керівнику необхідно вивільнити час для 
вирішення інших задач;

• менеджер намагається сприяти зростанню 
професійної майстерності підлеглих.

за керівником у будь-якому випадку залишається 
управлінська відповідальність, яка не може бути 
делегована (принцип фіксованої відповідальності) [1]. 
У свою чергу, особи, яким делегували повноваження, 
відповідальні перед своїм безпосереднім керівником.

Реалізація принципу делегування дає наступні 
переваги:

1. Підвищується оперативність і поліпшується 
якість управлінських рішень.

2. У підлеглих розвиваються ініціатива, 
підприємливість, бажання самостійно працювати.

3. Керівник звільняється від виконання 
другорядних, рутинних робіт.

4. Розширюється обсяг функцій і завдань, що 
виконує організація.

Делегування повноважень має бути засобом, що 
застосовується не час від часу, а діє постійно. Тому, щоб 
не постраждали ні керівник, ні принцип делегування, 
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важливий своєчасний, але тактичний контроль і 
підтримка виконавця. Для цього потрібно:

• довіряти підлеглому відповідальні задачі на 
рівні верхньої межі його можливостей;

• надавати підлеглому допомогу при виникненні 
труднощів, а не відбирати завдання, доручаючи його 
іншому або виконуючи самостійно;

• використовувати всі доступні форми заохочень 
за виконання делегованих завдань, і в тому числі, 
інформувати вище керівництво про досягнення 
підлеглих.

Певною мірою суспільство регламентує 
правові засади формування і діяльності суб'єктів 
управління на підприємстві. зокрема, законодавство 
України відповідними законами про підприємства, 
господарські товариства визначає загальні принципи 
управління підприємством, самоврядування трудовим 
колективом, систему та склад посадових осіб 
управління в різноманітних товариствах: акціонерних, 
повних, з обмеженою відповідальністю, з додатковою 
відповідальністю, командитних.

Менеджмент як управлінська діяльність має 
справу з складними соціально-економічними 
системами і процесами, що зумовлює необхідність 
прийняття управлінських рішень відповідно до умов 
і обставин розвитку підприємства. отже, менеджмент 

підприємництва має складний, багатоплановий 
характер, пов'язаний із виконанням окремими 
менеджерами певних обов'язків та функцій управління. 
Найбільшою винагородою для менеджера є досягнення 
високої результативності діяльності, бо це шлях 
його самоствердження як управлінця, який в той же 
час забезпечує успішний розвиток керованої ним 
організації.
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У процесі глобалізації суспільного життя, яке 
відображає  зростання взаємозалежності країн 
і регіонів, впровадження нових інформаційних 
технологій у виробництво міняє розвиток теорії та 
практики сучасного менеджменту. Сьогодні сучасний 
менеджмент супроводжується рядом нових важливих 
функцій, які багато в чому відрізняються, і навіть 
певною мірою доповнюють функції традиційного 
менеджменту. 

На даний час у світі триває розвиток  практики, 
і теорії менеджменту, що зумовлені глобалізацією 
і високими темпами зростання інформаційних  та 
комп’ютерних технологій. оскільки нові інформаційні 
технології дозволяють створити єдине інформаційне 
середовище, основою якого є інтегровані комп’ютерні 
мережі і системи зв’язку, які регулюють технологічні 
процеси і ділову діяльність будь-якої організації. 
впровадження інформаційних технологій в менеджмент 
допоможе регулювати та координувати економічні 
процеси, за рахунок використання сучасних засобів 
зв’язку, програмних засобів комп’ютерних мереж, а 
також приєднуватись до світової комп’ютерної мережі 

Інтернет. за допомогою таких технологій організація 
отримує прямий доступ до широкого загалу інформації 
починаючи від законодавчих актів до відомостей про 
стан на ринках сировини та готової продукції [3].

Інформаційні системи справді посіли одне з 
провідних місць в процесі розвитку менеджменту. 
Управлінські інформаційні системи (ІС) являють 
собою організаційно-технічні системи, які 
забезпечують вироблення рішень на основі 
автоматизації інформаційних процесів у сфері 
управління. Інформаційні системи менеджменту 
(ІСМ) є різновидом ІС, їх конкретизацією щодо сфери 
застосування, тобто менеджменту. Призначення ІСМ 
— сприяння більшій оперативності та конкретності 
менеджерської діяльності, забезпечення своєчасності 
виконання і високого ступеня обґрунтованості всіх 
управлінських розрахунків, забезпечення контролю 
за правильним виконанням управлінських рішень і 
зворотного зв’язку[1].

Розвиток інформаційних систем, які 
використовуються в економіці та  менеджменті 
зокрема, як для автоматизованого розв’язання окремих 
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економічних задач, так і для автоматизації процесів 
управління різного рівня, відбувався відповідно до змін 
у складі забезпечувальної частини ІС та її функцій [4].

Певного еволюційного розвитку зазнали системи 
планування матеріальних ресурсів MRP (Material 
Resource Planning). Системи MRP орієнтовані на: опис 
виробничої діяльності як потоку взаємопов’язаних 
замовлень; врахування обмежених ресурсів для 
виконання замовлень; забезпечення мінімізації 
виробничих циклів і запасів; спрямування замовлень, 
які пов’язані з економічними показниками; виконання 
замовлення завершується до того моменту, коли воно 
необхідне.

основна суть  систем планування виробничих 
ресурсів MRP (Manufacturing Resource Planning) 
зводиться до того, що прогнозування, планування і 
контроль виробництва здійснюється, починаючи від 
закупівлі сировини і закінчуючи відвантаженням 
товару споживачеві. 

Системи планування ресурсів підприємства 
ERP (Enterprise Resource Planning), орієнтовані на 
роботу з фінансовою інформацією для того, щоб 
розв’язати задачі керування великими корпораціями.  
ERP реалізує  операції, які необхідні для одержання 
ресурсів, виготовлення продукції, її транспортування і 
розрахунків за замовленнями клієнтів.

Системи планування APS (Advanced Planning 
and Scheduling)  характеризуються застосуванням 
економіко-математичних методів для розв’язання задач 
планування зі зниженням ролі календарно-планових 
нормативів. 

більш сучасними є системи планування 
ресурсів, синхронізовані з покупцем CSRP (Customer 
Synchronized Resource Planning). вони доповнюють 

функції систем ERP можливостями оперативного 
врахування вимог покупця під час управління 
виробництвом. Концепція CSRP надає методики і 
програмні продукти, що їх реалізують, для виробництва 
товарів, які модифікуються під конкретного покупця. 
[2].

Роблячи підсумки вище зазначеного, можна сказати, 
що у сучасних умовах управлінська діяльність виступає 
одним з найважливіших факторів функціонування і 
розвитку організацій. Тому, безумовно, така діяльність 
повинна бути найбільш ефективною. а для забезпечення 
ефективності можна використовувати чимало методів, 
одним з яких є використання сучасних інформаційних 
технологій. Існує чимало різновидів засобів обробки 
інформації, але всі вони призначені для пришвидшення 
передачі інформації, як в кількісному, так і в якісному 
аспектах, а це, в свою чергу, впливає на покращення 
управлінської діяльності на підприємстві.
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У останні десятиліття відбулися значні зміни в 
управлінні бізнесом. зокрема, на перше місце по впливу 
на довгостроковий успіх підприємства виходить так 
званий «людський фактор». Добре навчений, правильно 
організований персонал визначає долю будь-якої 
компанії. Сьогодні неможливо ефективно управляти 
підприємством, не залучивши весь персонал, що, у 
свою чергу недосяжно без мотивації. На сьогодення 
існує безліч методів та прийомів мотивації.

вивчення сучасної теорії управління персоналу 
дозволило виділити найбільш використовувані методи 
мотивації персоналу компаній:

1. Мотивація через організацію робіт. Передбачає 
наявність різноманіття навичок, необхідних для 

виконання роботи та завершеності виконуваних 
завдань, створення уявлення щодо значущості роботи 
і відповідальності;

2. Матеріальне стимулювання. Існує зв'язок 
оплати і результатів роботи компанії за умови реалізації 
соціальних програм;

3. Моральне стимулювання. Передбачає широкий 
набір нематеріальних стимулів, що використовується 
компанією або філією;

4. Індивідуальний підхід до працівника. 
Передбачає оцінку керівником індивідуальних 
особливостей працівника і вибір підходів, які найбільше 
відповідають особливостям його особистості, 
специфіці мотиваційної програми;
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5. Мотивування через постановку завдань. 

Передбачає постановку перед працівником чітких 
завдань, які повинні бути вирішені. Ключовими 
вимогами до мотивувальних завдань є: конкретність, 
привабливість і можливість реалізації;

6. вплив через інформування працівників. 
Характеризується через своєчасність і повноту 
задоволення потреб працівників значущою для них 
інформацією (що особливо важливо для відрядженого 
співробітника);

7. вплив через корпоративну культуру. 
Передбачає визначення цінностей та пріоритетів, 
що реалізуються у практиці взаємодії керівництва і 
персоналу;

8. Мотивування через практику управління. 
Передбачає визначення та встановлення якості 
управління, яка домінує у компанії, стилю управління 
і відповідності стилю управління складності завдань 
і основним характеристикам персоналу (рівень 
кваліфікації, освіта, досвід, самостійність);

9. використання заходів дисциплінарного впливу. 
Характеризується через: своєчасність дисциплінарного 
впливу, адекватність покарання;

10. звернення до найважливіших для працівника 
цінностей. визначення головних цінностей працівника 
та вплив через них. Серед цінностей можуть 
розглядатися: самоповага, фінансове благополуччя, 
кар'єрні перспективи, тощо;

11. Мотивування через переконання. Передбачає 
вплив на думку, оцінки і погляди працівника, що 
визначають його відношення до роботи, в ситуаціях 
міжособистісного спілкування [1].

всі вище наведені методи в певній мірі 
використовуються на українських торгових 
підприємствах. Розглянемо деякі з них на практиці.

Компанія ввН Україна має квадроцикли і 
найініціативнішим працівникам дозволяють два 
тижні їздити на них на роботу або подорожувати. 
Найуспішнішим за підсумками півріччя працівникам 
відділу продажу крім грошової премії надається три 
години пограти в боулінг або більярд. Також таких 
співробітників щомісяця нагороджують десятьма 
літрами пива «Фостерс», тижневою путівкою на двох 
за кордон або швейцарським годинником. Крім того, 
щасливий продавець протягом шести місяців може не 
дотримуватися в робочий час ділового дрес-коду і не 
відповідати на дзвінки начальства після 18.00 [2].

У компанії ввН Україна навіть розроблено 
спеціальну програму «Черепаха forever» і «отримай 
скунса». Регіональному менеджерові, підрозділ якого 
показав найгірший результат за підсумками місяця, 
вручають живу черепаху або фотографію скунса з 
автографом генерального менеджера компанії. До 
черепахи додають інструкцію з догляду за нею, і 
працівник, протягом місяця зобов’язаний піклуватися 
про тварину. При цьому черепаха повинна жити в офісі 
компанії [2]. 

У компанії «МакДональдз Юкрейн» проводять 
конкурс «Усі зірки», переможці якого працюють 

під час проведення олімпійських ігор у ресторанах 
McDonald’s, розташованих в олімпійському селі, й 
відповідно мають можливість побувати на спортивних 
змаганнях. Також проводять міжнародний конкурс 
вокалу «голос МакДональдз». Кожному з трьох 
переможців компанія оплатила зйомку професійного 
кліпу, з яким вони вирушили на міжнародний конкурс 
«голос МакДональдз», а також надала можливість 
взяти участь у фіналі кастингу української версії 
«Фабрики зірок» [2].

Мережа магазинів «Сьомий континент» ввела 
премію за турботу про власне здоров'я. грошовою 
винагородою заохочуються співробітники, які 
протягом двох років жодного разу не брали лікарняний 
і відпустку за свій рахунок [3].

в Україні хоч і спостерігаються впровадження 
поодиноких новітніх методів мотивації, але рівень 
мотивування працівників ще відстає від рівня 
розвинених країн, що також відображається на стані 
її економіки. Керівництву необхідно орієнтуватися 
на високорозвинені країни і використовувати подібні 
інструменти мотивування, коригуючи їх під власних 
працівників та регіон. Необхідно створити атмосферу 
причетності працівників до фірми, задля їх ефективної 
та продуктивної праці. вище наведені методи 
мотивування праці можуть бути обраними фірмами 
і при правильному застосуванні дати позитивний 
результат.
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високий рівень задоволеності споживачів – одна 
з необхідних умов успіху будь – якої організації. 
Підприємства залежать від споживачів і тому повинні 
розуміти їхні потреби сьогодні та в майбутньому, 
виконати вимоги і прагнути до перевищення їхніх 
очікувань. Створивши умови, якими клієнт буде 
задоволений, підприємство зробить серйозний крок на 
шляху до утримання клієнта і, як наслідок, до збільшення 
власної прибутковості, адже на сьогоднішній день 
дешевше утримати клієнта, ніж залучити нового. Тому 
в сучасності дане питання набуває актуальності.

При вирішенні питання щодо визначення сутності 
поняття «управління задоволеністю споживачів» 
використовується ще один термін – «задоволеність 
споживачів».

Дослідженням задоволеністю споживачів 
займалися такі відомі вчені минулого та сучасності, 
як: а.Д. Нікіфоров, Д. Роденко, а.М. Сергієв, Е.а. 
бойченко, г.а васильєв, Т. Рижакова та інші. Також 
вагомий внесок у розв’язанні проблеми управління 
задоволеністю споживачів зробили: Пол Шварц, Р. 
олівера, Д.Ф. Енжел, Д.Ф. Енджел, Дж. Інган,Д., 
Пепперс, Х.а. Фасхієв, Н.а. Чіжов   та інші.

в сучасності існує багато думок стосовно 
визначення поняття задоволеність споживачів. 
багато вчених розглядають поняття «задоволеність 
споживачів» по різному. При розгляді поняття 
«задоволеність споживачів» більшість авторів мають 
спільну думку, вважають  «задоволеність споживачів» - 
це ступінь відповідності наданої послуги очікуванням 
споживача.

Навіть при наявності вже отриманого визначення 
«задоволеність споживача» виникає складність щодо 
розкриття сутності поняття «управління задоволеністю 
споживачів». адже, поняття « управління» - поширене 
і має різноманітні визначення.

У найширшому розумінні поняття «управління» - 
це складова частина функціонування систем організації 
різної природи: біологічних, технічних, соціально-
економічних. У кожній з них існують об’єкти, які 
підпорядковують собі інші, а значить, і керують ними, 
змушують рухатися в певному напрямку, виконувати 
задані дії, організовують їх діяльність в цілому.

 всі складові управління на підприємстві 
є взаємопов’язаними і взаємообумовленими, але 
все ж таки відносно самостійними. Для здійснення 
успішної управлінської діяльності суб’єктові необхідне 
володіння технічними, фаховими, організаційно – 
управлінськими, а також  розуміння почуттєвого стану 
іншого суб’єкта.

 При визначенні питання щодо визначення 

сутності поняття «управління задоволеність 
споживачів» виникає багато питань і суперечок, бо 
на сьогоднішній день немає однозначного визначення 
даного поняття. Наприклад, Я. гордон  вважає, 
що «управління задоволеністю споживачів» - це 
наявність оперативної уваги наявним на поточний 
момент хорошим покупцям і надання можливості для 
постійного створення взаємної цінності, яка зміцнить 
ділові перспективи і компанії, і покупця. 

Пепперс Д. вважає, що «управління задоволеністю» 
- це мета, якою є збільшення загальної цінності 
клієнтської бази, в процесі якого вирішальним 
фактором виступає утримання покупців.

вивченням поняття також займався Чіжов Н.а., 
він трактував це поняття, як наявність двох провідних 
принципів, один з яких свідчить про інформаційне 
забезпечення процесу управління за допомогою 
створення якісної клієнтської бази фірми і наявності 
аналітичності в діях всіх її керуючих органів, а інший – 
тотальність взаємодії фірми з клієнтами.

Розглядом даного поняття займався Фасхієв Х.а, 
він вважає, що «управління задоволеністю споживачів» 
- це процес у вигляді моделі управління задоволеністю 
споживача, що дозволяє зміцнити конкурентні 
позиції виробника на ринку, не тільки покращувати 
задоволеність споживача за рахунок власних 
нововведень, а й врахувати інновації конкурентів, більш 
повно виявити прихильність потенційних покупців. 

Таким чином, під сутністю «управління 
задоволеності споживачів» передбачається розуміти 
систематичну, цілеспрямовану, планомірну діяльність 
щодо посилення позицій підприємства на ринку засобів 
планування, аналізу, організації, обліку і контролю 
виконання кожного процесу діяльності підприємства 
для досягнення цілей, з урахуванням впливу 
факторів макросередовища. Діяльності працівників 
підприємства по забезпеченню відповідності ознак 
послуги очікуванням клієнта з метою створення 
взаємної цінності служить основою для повторних 
покупок  і тим самим дозволяє його утримати.
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У наш час питання мотивації персоналу стають 
актуальними для будь – якої організації. Ефективна 
колективна робота фахівців може сприяти процвітанню 
і розвитку організації, реалізації стоячих перед нею 
цілей. Для успішного функціонування будь – якого 
виробництва і будь – якої компанії, незалежно від 
послуг і товарів, які вона надає, необхідні ефективно 
працюючі і кваліфіковані кадри, грамотні і здатні 
керувати виробничим процесом управлінці. однак 
навіть якщо вдалося сформувати колектив зі 
справжніх професіоналів, не слід забувати про те, що 
персонал потрібно постійно мотивувати. Мотивація 
співробітників займає одне з центральних місць 
в управлінні персоналом, оскільки вона виступає 
безпосередньою причиною їхньої поведінки. орієнтація 
працівників на досягнення цілей організації, по суті, є 
головним завданням керівництва персоналом.

Кожне підприємство самостійно обирає для себе 
найбільш прийнятне поєднання матеріального та 
соціально-психологічного стимулювання працівників 
для досягнення цілей. від успішності цього рішення 
залежить швидкість та можливість досягнення 
поставлених цілей, а також ефективність роботи як 
окремих працівників, так і підприємства в цілому [1].

Сучасний керівник повинен враховувати 
всі фактори, щоб забезпечити успішну роботу 
підприємства. одним з таких факторів виступає 
мотивація персоналу. одними із найбільш поширених 
сучасних підходів до мотивації є організаційно – 
розпорядчі, економічні та соціально – психологічні 
методи мотивації персоналу [2].

організаційно – розпорядчі методи мотивації, 
засновані на директивних вказівках. Ці методи 
базуються на владної мотивації, заснованої на 
підпорядкуванні закону, правопорядку, старшому за 
посадою. Чітке визначення прав і обов’язків керівників 
і підлеглих, при яких виконання розпорядження 
керівництва є обов’язковим для підлеглих.

До організаційно – розпорядчих методів мотивації 
відносяться: професійне зростання та кар’єрний зріст – 
людям подобається думати, що їхня кар'єра прогресує; 
створення команди – одна з найбільш популярних 
сьогодні стратегій мотивації. Робота в команді під 
керівництвом лідера – це правильний принцип. 
При створенні команди переслідують такі цілі: дати 
відчути співробітникам, що їхній внесок оцінено; 
створити атмосферу поваги та довіри між членами 
команди; забезпечити більш ефективний зв’язок між 
працівниками [3].

Економічні методи мотивації, припускають 
матеріальну мотивацію, тобто орієнтацію на виконання 

певних показників або завдань, та здійснення після їх 
виконання економічного винагороди за результати 
роботи.

До економічних методів мотивації відносяться: 
премії: крім заробітної плати повинні бути грошові 
виплати (премії) за результатами роботи чи спеціальні 
індивідуальні винагороди як визнання цінності того 
чи іншого працівника; подарунки: займають особливе 
місце в системі мотивації персоналу; безкоштовні 
обіди можуть стати відмінним способом підтримки 
лояльності співробітників і висловлення їм вдячності 
за гарну роботу [4].

Соціально-психологічні методи мотивації 
застосовуються з метою підвищення соціальної 
активності співробітників. за допомогою цих методів 
впливають переважно на свідомість працівників, на 
соціальні, естетичні, релігійні й інші інтереси людей 
і здійснюють соціальне стимулювання трудової 
діяльності. До числа таких методів ставляться 
анкетування, тестування, опитування, інтерв’ю тощо 
[5]. 

До соціально-психологічних методів мотивації 
відносяться: створення сприятливого психологічного 
клімату в колективі: завдання не таке проста, як може 
здатися, і часто для її вирішення вдаються до послуг 
професіоналів – психологів і фахівців з консалтингу; 
поділ успіху: поділ успіху компанії зі співробітниками – 
це щось більше. Чим вираз вдячності або навіть грошові 
премії. Коли люди відчувають, що вносять свій вклад у 
досягнення компанії, вони довше зберігають їй вірність 
і більш відповідально ставляться до своєї роботи; 
робоче місце: продуктивність та ефективність праці 
працівників найтіснішим чином пов’язані з умовами їх 
праці. все має значення: робочий простір, устаткування, 
наявність або відсутність кондиціонування повітря, 
навіть ступінь комфортабельності меблів. оснащення 
робочого місця пристроями для зручності та безпеки 
дозволяє підняти продуктивність праці, зменшуючи 
незадоволеність роботою і згладжуючи висунуті 
співробітниками претензії. Це одночасно показує 
турботу керівництва про здоров’я та безпеку людей, 
що теж є важливим моральним стимулом; відрядження 
як нагорода: для тих, хто часто їздить у службових 
справах, відрядження зовсім не нагорода [5].

Слід підкреслити, що сучасні підходи мотивації 
розраховані, з одного боку, на добре освічений персонал, 
що володіє високою самосвідомістю і свободою вибору. 
з іншого боку, навчання і самонавчання є постійною 
складовою життя компаній, працівники які мають бути 
мотивовані до навчання. 

отже, сучасний підхід до розуміння мотивації 
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полягає у взаємозв’язку мотивації та аналізу 
працівником запропонованих стимулів з урахуванням 
їх актуальності для задоволення зростаючих потреб.
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Державна підтримка сільського господарства 
– важлива складова системи аграрної політики 
і державного регулювання, що є сукупністю 
організаційно-правових, фінансово-економічних і 
техніко-технологічних заходів держави щодо здійснення 
впливу на розвиток як сільськогосподарського 
виробництва, так і сільських територій. вона повинна 
бути спрямована на створення оптимальних умов 
для ефективного розвитку сільськогосподарського 
виробництва, темпи, обсяги та пропорції якого 
визначають динаміку суспільних потреб і соціальний 
розвиток села.

Державну підтримку аграрного сектору доцільно 
розглядати як один із найважливіших аспектів 
вирішення проблеми продовольчої безпеки країни 
на сучасному етапі. основним завданням державної 
політики має стати самозабезпечення власною 
сільськогосподарською та продовольчою продукцією з 
використанням стратегії аграрного протекціонізму [3].

На сьогодні основою нової аграрної політики 
України має бути адекватна ринковим вимогам система 
державної підтримки сільського господарства, яка 
стала б продуктом задоволення різного виду потреб 
сільськогосподарських товаровиробників, і як, 
наслідок, важливим засобом ефективного розвитку 
підприємств аграрного сектору [1].

Державну підтримка аграрного сектору економіки 
слід також розглядати як механізм реалізації 
стабілізаційної політики у сільському господарстві 
через систему взаємопов’язаних заходів економічного 
регулювання: підтримка цін (комплекс заходів, 
спрямованих на підвищення і стабілізацію цін і 
доходів виробників сільськогосподарської продукції, 
котрі здійснюють у вигляді державних програм 
закупівель і позик, а також субсидуванням, різниця 
між закупівельними та роздрібними цінами); боротьба 
з надлишками (проведення державних заходів зі 

скорочення виробництва сільськогосподарської 
продукції та стимулювання попиту за допомогою 
пошуків нових способів її застосування). 

Державне регулювання залишається одним із 
основних напрямів державної політики в різних сферах 
економіки. а державна підтримка стає механізмом 
стабілізації з урахуванням тенденції розвитку ринків 
сільськогосподарських і промислових товарів: ціни на 
товари сільськогосподарських виробників зростають 
повільніше, ніж на товари, споживані ними, що 
призводить до нерівності доходів у відповідних галузях. 
На наш погляд, такий підхід доцільно застосовувати 
на практиці, чітко розмежовуючи адміністрування, 
державну допомогу та державну підтримку, що 
актуально з позицій розподілу бюджетних коштів на 
зазначені цілі [2].

Ми вважаємо, що рівень державної підтримки 
має бути таким, щоб забезпечувати стабільні темпи 
розвитку аграрного сектору, забезпечити продовольчу 
безпеку держави та ефективне використання експортних 
можливостей збуту залишків продовольства, 
унеможливлювати збитковість сільськогосподарських 
підприємств.

Поєднання важелів державного впливу і 
механізмів ринкового саморегулювання є обов’язковою 
передумовою функціонування держави з орієнтуванням 
на загальнолюдські цінності. Таке поєднання 
державного регулювання і ринкового саморегулювання 
є досить складною системою, здатною до саморозвитку 
через подолання суперечностей, що виникають на 
кожному етапі трансформацій.

Ефективність державного регулювання залежить 
не від суми грошей, виділених або реально отриманих 
тією чи іншою галуззю, а рівнем допомоги державним 
регулюванням зменшувати витрати підприємств. 
Державне регулювання повинно створювати сильні 
інституційні рамки для підприємств і забезпечувати їм 
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відповідно зі світовим ринком конкурентні умови.
Сьогодні державні програми підтримки розвитку 

галузей аграрного виробництва піддаються перегляду, 
оновленню та готуються під системні перетворення. 
головними орієнтирами державного регулювання, 
у сфері аграрного виробництва мають стати 
преференції держави для розвитку фермерства, малого 
підприємництва на селі, забезпечення доступності 
кредитування для аграрного бізнесу, підготовка якісних 
кадрів для села тощо.

основними напрямами державного регулювання 
економіки на найближчу перспективу повинні бути:

• ліквідація диспаритету цін на продукцію 
сільського господарства та промислову продукцію;

• пряма державна підтримка окремих підрозділів 
аграрного сектора із загальнодержавного та місцевих 
бюджетів;

• удосконалення та спрощення системи 
кредитування та оподаткування;

• запровадження економічного планування на 
всіх рівнях господарської діяльності.

Таким чином, державне регулювання на сьогодні 
є ключовим чинником подолання кризових явищ 
у аграрній економіці, забезпечення продовольчої 
безпеки країни, створення економічних передумов для 
соціально-економічного розвитку сільських населених 
пунктів. 
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Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

У ринкових умовах господарювання інноваційні 
процеси в розвитку економіки будь якої галузі 
народного господарства мають вирішальне значення. 
Інноваційна діяльність передусім спрямована на 
використання наукових досліджень та розробок, 
а також стимулює ринок конкуренто-спроможних 
товарів і послуг. за умови застосування інноваційних 
технологій економіка кожної держави розвивається у 
прогресивному напрямку, що позитивно впливає на 
рівень життя народу.

Для України, яка прагне інтегруватися у світове 
економічне товариство, важливо не лише вийти 
з економічної кризи, але й перейти до нового 
інноваційного типу виробництва. оскільки розвиток 
економіки країни безпосередньо пов’язаний з 
формуванням ефективної інноваційної діяльності. 

головною метою інноваційної політики держави 
є створення соціально-економічних, організаційних і 
правових умов для ефективного відтворення, розвитку 
і використання науково-технологічного потенціалу, 
забезпечення впровадження сучасних екологічно 
чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих 
технологій, виробництва та реалізації нових видів 
конкурентоспроможної продукції.

Інноваційна діяльність є надзвичайно актуальною 
темою, оскільки безперервний розвиток науки і 
техніки, поява нових знань формують потреби і 
пропонують кращий спосіб їх задоволення. відсутність 
належної уваги до інноваційної діяльності на рівні 
підприємства гальмує розвиток фірми, призводить 
до її технологічного відставання, ослаблює її ринкові 
позиції. Тільки за рахунок систематичного новаторства, 
цілеспрямованого і організованого пошуку змін і аналізу 
можливостей, яке надає середовище господарювання, 
своєчасного і обґрунтованого залучення нововведень 
можна постійно поліпшувати діяльність організації, 
підвищувати її престиж і конкурентоспроможність.

Маркетологи беруть практичну участь у всіх етапах 
управління інноваційним проектом: ініціюванні, 
плануванні, координуванні, аналізі та коригуванні, а 
також у завершенні праці та комерціалізації проекту, 
щоправда, з різною мірою відповідальності (таблиця 
1).

Суттєвому скороченню терміну трансформації 
науково-технічних знань в об’єкти продажу сприяє 
активна участь служби маркетингу у формуванні 
внутрішнього інноваційного середовища підприємства, 
генеруванні та селекції ідей нових товарів, що 
відповідають концепції соціальної відповідальності 

(рисунок 1).[12]
Таблиця 1. 

Участь та відповідальність служби маркетингу в 
інноваційному процесі.

Рис. 1.4. взаємодія підрозділів підприємства у 
створенні продуктової інновації.

одже, системне та комплексне маркетингове 
забезпечення нового товару значно збільшує 
ймовірність його комерційного успіху на ринку. У 
цьому разі економічні наслідки запровадження новації 
не обмежуються лише прибутком, який отримує фірма. 
здебільшого сам факт виробництва та реалізації такого 
товару стає об’єктом пильної уваги з боку інших 
фірм, котрі мають бажання придбати ліцензії на право 
виробництва нової продукції.
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Комерційна діяльність торговельного бізнесу 
нині спрямована на пошук нових можливостей, 
удосконалення і модифікацію продукції шляхом 
використання сучасних технологій та форм ведення 
підприємницької діяльності. Розвиток інформаційних 
технологій, серед яких ключове місце займає Інтернет, 
призвів до необхідності просування товарів і послуг 
торговельного підприємства, пошуку інформації, 
клієнтів і партнерів, а також отримання прибутку 
за допомогою активного застосування Інтернет-
технологій, які дали б змогу значно скоротити 
маркетинговий бюджет і забезпечити ефективніші 
зв’язки підприємства зі споживачами, конкурентами, 
посередниками, постачальниками та іншими колами 
громадськості.

На сучасному етапі розвитку суспільства в мережі 
Інтернет існує безліч каналів, за допомогою яких 
можна залучити тисячі відвідувачів на сайт, підвищити 
конверсію сайту, і створити фундамент для стійкого 
розвитку бізнесу в Інтернеті. але щоб використовувати 
можливості Інтернету максимально ефективно, і не 
витрачати даремно бюджет, потрібно скласти стратегію 
інтернет-маркетингу [1]. 

Інтернет-маркетинг – це практика використання 
всіх аспектів традиційного маркетингу в Інтернеті, 
яка зачіпає основні елементи маркетинг-міксу: ціна, 
продукт, місце продажу і просування. основна мета 
– отримання максимального позитивного ефекту від 
потенційної аудиторії сайту.

Дана стратегія включає в себе ряд етапів, реалізація 
яких необхідна для успішного просування сайту 
торговельного підприємства.

На першому етапі здійснюється маркетинговий 
аудит. в першу чергу, потрібно провести аналіз 
бізнесу: вивчити позицію на ринку, активність 
конкурентів, виявити конкурентні переваги власного 
бізнесу, особливості цільової аудиторії, а також існуючі 
рекламні та PR інструменти підприємства. 

На другому етапі визначаються бізнес-цілі. Щоб 
інтернет-маркетинг приносив результат, потрібно 

визначити завдання, які планується вирішити за його 
допомогою. Для різних типів бізнесу вони будуть різні, 
для торговельного підприємства це буде підвищення 
продажів [1].

На третьому етапі обираються оптимальні канали 
інтернет-маркетингу. визначивши цілі, які має 
вирішити інтернет-маркетинг, складається список 
відповідних каналів. До таких каналів насамперед 
відносять: просування компанії в пошукових системах 
(Google, Яндекс та ін.); контекстна реклама в пошукових 
системах і на тематичних порталах; медійна і банерна 
реклама; просування і реклама в соціальних мережах. 
Тут важливу роль відіграє рівень попиту на продукцію 
або послугу в мережі – коли попиту немає, потрібно 
зробити все, щоб його створити, і вибирати для цього 
відповідні канали. Приміром, просування компанії в 
пошукових системах, яким би воно універсальним не 
здавалося, не забезпечить високого рівня продажів, 
якщо товар ніхто поки не шукає (так як навіть не знає про 
його існування). У такому випадку потрібно впливати 
на цільову аудиторію абсолютно іншими способами. в 
той же час, точкова активність, відсутність загального 
напрямку і чітких цілей можуть привести до марної 
трати часу і бюджету. Для того, щоб цього уникнути, 
потрібна чітка та зрозуміла стратегія просування 
підприємства та продукту [2]. 

На четвертому етапі складається маркетинговий 
план мінімум на 6-8 місяців. Довгострокове планування 
інтернет-маркетингу безумовно приносить свої плоди, 
оскільки діючи стихійно важко чогось досягти. 
Інтернет-маркетинг – це не той інструмент, в якому 
допустимий хаос. І тільки упевнений рух відповідно до 
плану, до потрібної мети приведе компанію до успіху.

На п’ятому етапі починається процес реалізації 
проекту. Ретельно спланувавши деталі і необхідні 
заходи, починається процес реалізації маркетингової 
стратегії. Необхідно контролювати ефективність 
каналів, відстежувати конверсії кожного з обраних 
каналів, по необхідності впроваджуючи коригування 
для підвищення ефективності [3].
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Таким чином, розробка стратегії інтернет-
маркетингу дозволить: сформулювати цілі та план 
конкретних дій; оцінити обсяг інвестицій в інтернет-
маркетинг; сфокусувати ресурси на роботу з цільовою 
аудиторією; визначити контрольні точки для перевірки 
досягнення цілей; проводити аналіз результатів і 
вносити коректування в стратегічні і тактичні плани.

Підсумовуючи викладене, можна зазначити, 
що використання сучасних можливостей Інтернету 
є важливим напрямом ефективного проведення 
маркетингових досліджень, рекламування власного 
продукту та його продажу через систему електронної 
торгівлі, оперативного консультування клієнтів, 
розміщення інформації про ресурси в мережі Інтернет, 
тобто дієвим інструментом розвитку маркетингу 
торговельних підприємств та підвищення ефективності 
їх діяльності.
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Маркетинг — це система різних видів діяльності 
підприємства, що пов'язані між собою і охоплюють 
планування, ціноутворення, продаж, доставку товарів 
та надання послуг, в яких є потреба у існуючих або 
потенційних споживачів. 

Поняття "маркетинг" вперше було застосоване 
у Сполучених Штатах америки, де в 30-х роках й 
зазвичай маркетинг асоціюється з такими поняттями, як 
реклама та продаж. Проте він включає набагато більше 
аспектів, серед яких найважливішими елементами є так 
звані "4Р": product (продукт), price (ціна), place (місце, 
розподіл, доставка), promotion (просування).

Ці чотири елементи у сукупності створюють 
комплекс маркетингу, який розробляється для 
конкретної ринкової ситуації. При цьому говорять про 
комплекс маркетингових засобів (marketing mix — 
маркетингова суміш). Таким чином, уміння правильно 
"змішувати" елементи маркетингу для вирішення 
практичної задачі є основою маркетингу. 

1. Продукт (якість, асортимент, сервіс). Кожний 
продукт наділений властивостями, що представляють 
інтерес для споживача, — дизайн, довговічність, 
надійність, функції, можливості, тобто наділений 
певною якістю. Під якістю розуміють весь набір 
властивостей продукту, за якими споживач робить 
висновок про його переваги.

2. Ціна (скидки, націнки, строки платежів). 
визначення ціни — чи не найважча задача комплексу 
маркетингу. з одного боку, вона повинна бути такою, 
щоб її зміг заплатити потенційний покупець, а з іншого 

— щоб забезпечити прибутковість збуту.
3. Доставка продукту споживачам. головним 

змістом цього елементу маркетингу є вибір оптимальної 
схеми доставки продуктів від виробника до споживача 
(прямим методом, через оптову торгівлю, агентів), 
її фізичне втілення (транспортування, збереження, 
обробка вантажів), а також післяпродажне (сервісне) 
обслуговування споживачів. важливість доставки 
продукту споживачеві пояснює така цифра: п'ята 
частина прибутку від реалізації продукції витрачається 
європейськими промисловими фірмами середніх 
розмірів для доведення своєї продукції до споживача.

4. Просування на ринку передбачає ефективні 
контакти з покупцями. До конкретних форм тут можна 
віднести:

•  створення позитивного іміджу компанії та її 
продукції;

•  реклама, виставки, ярмарки, надання торгових 
знижок, передача товару у тимчасове користування, 
торгівля у кредит;

•  персональний продаж. [5]
Найважливіше значення маркетингу для торгівлі 

та сфери надання послуг полягає в тому, що він 
перш за все сприяє досягненню цілей підприємтва. 
однією з основних цілей діяльності будь-якого 
комерційного підприємства є збільшення обсягу 
прибутку та прибутковості від виду діяльності. 
Підприємствам галузі обслуговування для досягнення 
такої цілі необхідно залучити потенційних клієнтів 
та постійно збільшувати число постійних споживачів 
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своїх послуг. Клієнтів можна залучити й утримати, 
якщо вони зацікавлені в одержанні послуг саме цього 
підприємства. 

Для успішного ведення справ у торгівлі, готельно-
ресторанному та туристичному бізнесі необхідно 
знати кому вони необхідні послуги цих підприємтв 
для яких цілей. Для цього проводяться маркетингові 
дослідження. за умови ретельної розробки і дотримання 
усіх необхідних правил засоби та сили, витрачені 
на проведення маркетингового дослідження, сповна 
окуплюють себе і багато в чому визначають успішну 
роботу підприємства.  

Моніторингові дослідження надають можливість 
маркетологам відслідковувати зміни, пов’язані з 
діяльністю підприємств, причини їх виникнення, 
адаптуватися до них чи приймати відповідні рішення. 
При цьому вивчаються параметри, характеристики, 
властивості, закономірності чинників маркетингового 
середовища. Тому в процесі проведення моніторингу 
варто сконцентрувати увагу на отриманні такої 
інформації, яка б давала чітку прозору картину про стан, 
події, зміни на ринку, вимальовувала позицію кожного 
підприємства та була імпульсом для опрацювання 
альтернативних методів випередження дій конкурентів 
на ринку. [3]

одним із центральних елементів маркетингової 
діяльності в торгівлі та індустрії гостинності  є 
проведення рекламних кампаній. Реклама виступає 
як форма непрямого зв’язку між підприємством, 
що надає продукт і споживачем. вона здійснює 
значний психологічний та соціокультурний вплив на 
споживачів послуг, спонукаючи їх до тих чи інших дій. 
Проте цивілізована реклама – це не маніпулювання 
громадською думкою, а формування актуальних 
потреб, спрямованих на саморозвиток людини. 

Реклама допомагає підприємствам освоювати нові 
ринки збуту, розширювати об’єми продаж, збільшувати 
доходи та забезпечувати належну оплату праці 
персоналу і сприятливий морально-психологічний 
клімат в колективі. велике значення реклами і 
у встановленні зворотного зв’язку підприємств 
гостинності з ринком. Це дозволяє контролювати 
просування послуг, вносити корективи у збутову 
діяльність, створювати та закріплювати у споживачів 
стійку систему переваг до певних продуктів. 

засоби реклами (рекламоносії) можуть бути 
дуже різноманітними, проте найбільш ефективними 
виявились наступні: преса, телебачення, радіо, 
відеоролики, поштові відправлення, зовнішня реклама, 
сувенірна реклама [1]

варто підкреслити, що реклама у сфері гостинності 
має враховувати особливості регіону, країни, традиції 
та звички потенційних споживачів. Усе це також 
вимагає попереднього ґрунтовного маркетингового 
дослідження. 

Реклама послуг пропонується споживачеві у 
найрізноманітніших варіаціях. зокрема, «гарячі тури», 
які постійно пропонують тур фірми є прикладом гарно 

продуманого маркетингового ходу. вся причина в тому, 
що під виглядом «гарячої пропозиції» пропонують 
звичайний тур, але економ-варіант. Тобто, якщо 
споживача це влаштовує, то він може скористатися 
цією пропозицією, а якщо навпаки, що має доплатити 
за краще харчування чи розміщення в готелі більш 
високої категорії та, як наслідок, сплатить ціну таку, 
як звичайний тур. Навіть якщо цього не станеться, 
то реклама була зроблена й пропозиція користується 
попитом.  [4]

На даному прикладі можна простежити один 
з численних принципів торгівлі, а саме принцип 
ефективності характерний для всіх процесів. він 
передбачає таку організацію процесу, яка забезпечує 
отримання позитивних кінцевих результатів, або 
позитивного ефекту. в торгівлі ефективність не 
замикається тільки на прибутках, а  також у збільшенні 
обсягів продажу, прискоренні обігу товарів, засвоєнні 
нових сегментів ринку, досягненні соціального ефекту. 
а туристичні фірми, формуючі свої пропозиції також 
зацікавлені в даних пунктах.

Цей же принцип можемо прослідкувати на 
прикладі готельного підприємства. загальноприйнята 
міжнародна п’ятизіркова класифікація готелів може 
бути доповнена ще двома-трьома зірками. Проте 
документально готель може мати четверту категорію, 
а ще дві зірки доповнити для успішної рекламної 
компанії свого закладу, хоча рівень надання послуг 
залишиться незмінним. [2]

Таким чином, маркетинг є важливою складовою 
діяльності будь-якої підприємства. особливо гостро 
питання маркетингової діяльності стоять для 
підприємств туристичного та готельно-ресторанного 
бізнесу, оскільки ринок даних послуг є надзвичайно 
мінливим і динамічним. Проведення маркетингових 
досліджень, розробка якісних продуктів, їх професійне 
просування на ринку сприяють досягненню цілей 
діяльності підприємства. а досягнення цілей – умова 
успіху фірми у світі ринкових відносин.
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Маркетинг - це система різних видів діяльності 
підприємства, що пов'язані між собою і охоплюють 
планування, ціноутворення, продаж, доставку товарів 
та надання послуг, в яких є потреба у існуючих або 
потенційних споживачів. 

Поняття «маркетинг» вперше було застосоване 
у Сполучених Штатах америки, де в 30-х роках й 
зазвичай маркетинг асоціюється з такими поняттями, як 
реклама та продаж. Проте він включає набагато більше 
аспектів, серед яких найважливішими елементами є так 
звані «4Р»: product (продукт), price (ціна), place (місце, 
розподіл, доставка), promotion (просування).

Ці чотири елементи у сукупності створюють 
комплекс маркетингу, який розробляється для 
конкретної ринкової ситуації. При цьому говорять 
про комплекс маркетингових засобів (marketing mix - 
маркетингова суміш). Таким чином, уміння правильно 
«змішувати» елементи маркетингу для вирішення 
практичної задачі є основою маркетингу. 

1. Продукт (якість, асортимент, сервіс). Кожний 
продукт наділений властивостями, що представляють 
інтерес для споживача, - дизайн, довговічність, 
надійність, функції, можливості, тобто наділений 
певною якістю. Під якістю розуміють весь набір 
властивостей продукту, за якими споживач робить 
висновок про його переваги.

2. Ціна (скидки, націнки, строки платежів). 
визначення ціни - чи не найважча задача комплексу 
маркетингу. з одного боку, вона повинна бути такою, 
щоб її зміг заплатити потенційний покупець, а з іншого 
- щоб забезпечити прибутковість збуту.

3. Доставка продукту споживачам. головним 
змістом цього елементу маркетингу є вибір оптимальної 
схеми доставки продуктів від виробника до споживача 
(прямим методом, через оптову торгівлю, агентів), 
її фізичне втілення (транспортування, збереження, 
обробка вантажів), а також післяпродажне (сервісне) 
обслуговування споживачів. важливість доставки 
продукту споживачеві пояснює така цифра: п'ята 
частина прибутку від реалізації продукції витрачається 
європейськими промисловими фірмами середніх 
розмірів для доведення своєї продукції до споживача.

4. Просування на ринку передбачає ефективні 
контакти з покупцями. До конкретних форм тут можна 
віднести: створення позитивного іміджу компанії та 
її продукції; реклама, виставки, ярмарки, надання 
торгових знижок, передача товару у тимчасове 
користування, торгівля у кредит; персональний продаж. 

[5]
Найважливіше значення маркетингу для торгівлі 

та сфери надання послуг полягає в тому, що він 
перш за все сприяє досягненню цілей підприємтва. 
однією з основних цілей діяльності будь-якого 
комерційного підприємства є збільшення обсягу 
прибутку та прибутковості від виду діяльності. 
Підприємствам галузі обслуговування для досягнення 
такої цілі необхідно залучити потенційних клієнтів 
та постійно збільшувати число постійних споживачів 
своїх послуг. Клієнтів можна залучити й утримати, 
якщо вони зацікавлені в одержанні послуг саме цього 
підприємства. 

Для успішного ведення справ у готельно-
ресторанному та туристичному бізнесі необхідно 
знати, кому необхідні послуги цих підприємств, для 
яких цілей. Для цього проводяться маркетингові 
дослідження. за умови ретельної розробки і дотримання 
усіх необхідних правил засоби та сили, витрачені 
на проведення маркетингового дослідження, сповна 
окуплюють себе і багато в чому визначають успішну 
роботу підприємства.  

Моніторингові дослідження надають можливість 
маркетологам відслідковувати зміни, пов’язані з 
діяльністю підприємств, причини їх виникнення, 
адаптуватися до них чи приймати відповідні рішення. 
При цьому вивчаються параметри, характеристики, 
властивості, закономірності чинників маркетингового 
середовища. Тому в процесі проведення моніторингу 
варто сконцентрувати увагу на отриманні такої 
інформації, яка б давала чітку прозору картину про стан, 
події, зміни на ринку, вимальовувала позицію кожного 
підприємства та була імпульсом для опрацювання 
альтернативних методів випередження дій конкурентів 
на ринку. [3]

одним із центральних елементів маркетингової 
діяльності в торгівлі та індустрії гостинності  є 
проведення рекламних кампаній. Реклама виступає 
як форма непрямого зв’язку між підприємством, 
що надає продукт і споживачем. вона здійснює 
значний психологічний та соціокультурний вплив на 
споживачів послуг, спонукаючи їх до тих чи інших дій. 
Проте цивілізована реклама – це не маніпулювання 
громадською думкою, а формування актуальних 
потреб, спрямованих на саморозвиток людини. 

Реклама допомагає підприємствам освоювати нові 
ринки збуту, розширювати об’єми продаж, збільшувати 
доходи та забезпечувати належну оплату праці 
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персоналу і сприятливий морально-психологічний 
клімат в колективі. велике значення реклами і 
у встановленні зворотного зв’язку підприємств 
гостинності з ринком. Це дозволяє контролювати 
просування послуг, вносити корективи у збутову 
діяльність, створювати та закріплювати у споживачів 
стійку систему переваг до певних продуктів. 

засоби реклами (рекламоносії) можуть бути 
дуже різноманітними, проте найбільш ефективними 
виявились наступні: преса, телебачення, радіо, 
відеоролики, поштові відправлення, зовнішня реклама, 
сувенірна реклама [1]

варто підкреслити, що реклама у сфері гостинності 
має враховувати особливості регіону, країни, традиції 
та звички потенційних споживачів. Усе це також 
вимагає попереднього ґрунтовного маркетингового 
дослідження. 

Реклама послуг пропонується споживачеві у 
найрізноманітніших варіаціях. зокрема, «гарячі тури», 
які постійно пропонують тур фірми є прикладом гарно 
продуманого маркетингового ходу. вся причина в тому, 
що під виглядом «гарячої пропозиції» пропонують 
звичайний тур, але економ-варіант. Тобто, якщо 
споживача це влаштовує, то він може скористатися 
цією пропозицією, а якщо навпаки, що має доплатити 
за краще харчування чи розміщення в готелі більш 
високої категорії та, як наслідок, сплатить ціну таку, 
як звичайний тур. Навіть якщо цього не станеться, 
то реклама була зроблена й пропозиція користується 
попитом.  [4]

На даному прикладі можна простежити один 
з численних принципів торгівлі, а саме принцип 
ефективності характерний для всіх процесів. він 
передбачає таку організацію процесу, яка забезпечує 
отримання позитивних кінцевих результатів, або 
позитивного ефекту. в торгівлі ефективність не 
замикається тільки на прибутках, а  також у збільшенні 
обсягів продажу, прискоренні обігу товарів, засвоєнні 

нових сегментів ринку, досягненні соціального ефекту. 
а туристичні фірми, формуючі свої пропозиції також 
зацікавлені в даних пунктах. Цей же принцип можемо 
прослідкувати на прикладі готельного підприємства. 
загальноприйнята міжнародна п’ятизіркова 
класифікація готелів може бути доповнена ще двома-
трьома зірками. Проте документально готель може 
мати четверту категорію, а ще дві зірки доповнити для 
успішної рекламної компанії свого закладу, хоча рівень 
надання послуг залишиться незмінним. [2]

Таким чином, маркетинг є важливою складовою 
діяльності будь-якої підприємства. особливо гостро 
питання маркетингової діяльності стоять для 
підприємств туристичного та готельно-ресторанного 
бізнесу, оскільки ринок даних послуг є надзвичайно 
мінливим і динамічним. Проведення маркетингових 
досліджень, розробка якісних продуктів, їх професійне 
просування на ринку сприяють досягненню цілей 
діяльності підприємства. а досягнення цілей – умова 
успіху фірми у світі ринкових відносин.
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Сьогодні туризм входить в список найважливіших 
соціально-економічних галузей світової економіки. 
він став стилем життя мільйонів людей на планеті. 
Туризм сприяє розвитку соціальних, міждержавних 
культурних зв'язків і міжособистісних взаємин у 
міжнародному масштабі. У туризму є особливість, яка 
відрізняє його не тільки від торгівлі товарами, але й від 
інших форм торгівлі послугами. Тут має місце торгівля 
як послугами, так і товарами (за оцінками спеціалістів, 
частка послуг в туризмі складає 75 %, товарів - 25 %), 
а також особливий характер споживання туристичних 

послуг і товарів на місці їх виробництва в певній 
ситуації [3].

Туристичний маркетинг - це систематичні зміни 
і координація діяльності туристичних підприємств, а 
також приватної і державної політики в галузі туризму, 
яка здійснюється за регіональними, національними чи 
міжнародними планами. Мета таких змін полягає в 
тому, щоб якнайповніше задовольнити потреби певних 
груп споживачів, враховуючи при цьому можливість 
отримання відповідного прибутку  [1].

особливості маркетингу у туристичній сфері 
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значною мірою зумовлені специфікою ринку, яка 
має складну структуру. він є відкритою системою, 
елементи якої взаємодіють із зовнішнім середовищем. 
Туристичні пакети — це товар, що пропонується 
туристичними компаніями на ринку. Поряд з цим, 
туристичні компанії пропонують на ринку широкий 
спектр послуг для задоволення додаткових потреб, 
пов'язаних з відпочинком туристів. обсяг цих послуг 
є досить значним і повинен враховуватися при 
оцінюванні потенційного попиту на туристичному 
ринку [5].

значну увагу маркетингу в сфері туристичної 
діяльності у своїх працях приділяли такі науковці 
як: Ф. буйленко, в. Квартальний, в. орловська, в. 
боголюбова, в. Кифяк, Е. борсученко, Ю. Миронов, 
о. будя, о. Кирилова, о. вертелєва,Ю. Карягін, М. 
Пальчук та інші.

зокрема, Карягін Ю. о. обґрунтовує концепцію 
формування маркетингового механізму розробки 
і прийняття рішень у системі туризму; розкриває 
методологічні основи організації функцій маркетингу 
в туристичній діяльності, описує необхідність 
використання сучасних методів маркетингової 
діяльності, а також розглядає сучасну концепцію 
маркетингу як філософію бізнесу, принципи, функції і 
види маркетингу [2].

Кифяк в. Ф. звертає увагу на функціонування 
туристичного підприємства в умовах ринкової 
економіки, розкриває сутність фінансового 
забезпечення, ціноутворення, формування та реклами 
туристичного продукту.  

всесвітня туристична організація виокремлює три 
головних функції маркетингу в туризмі: налагодження 
контактів зі споживачами, розвиток, контроль [3].

Налагодження контактів ставить перед собою 
мету переконати потенційних клієнтів у тому, що 
запропоноване місце відпочинку і існуючі там 
служби сервісу, пам'ятки і очікувані вигоди повністю 
відповідають тому, чого бажають отримати самі 
клієнти.

Розвиток припускає проектування нововведень, 
які зможуть забезпечити нові можливості для збуту 
туристичного продукту.            . 

Контроль передбачає аналіз результатів діяльності 
по просуванню послуг на ринок і перевірку того, 
наскільки ці результати відображають повне і успішне 
використання можливостей сфери туризму [3].

Реалізація концепції маркетингу на туристичному 
підприємстві вимагає створення відповідної служби 
маркетингу. в організаційній структурі туристичних 
фірм служба маркетингу є елементом, який координує 
діяльність всіх без винятку структурних підрозділів. 
залежно від характеру і масштабів діяльності 
туристичного підприємства організація маркетингу 
може мати різні варіанти. основними варіантами 
організаційних структур відділу маркетингу 
на туристичному підприємстві можуть бути: 
функціональна організація; організація за продуктовим 

принципом; організація за регіональним принципом[4].
Туристичний маркетинг у бізнесі має свою 

специфіку, зумовлену особливостями створення і 
споживання туристичного продукту. Насамперед варто 
визначити: по-перше, який характер туристичного 
продукту; по-друге, які потреби в його товарах і 
послугах та як вони задовольняються; по-третє, чим є 
туристичний продукт і з яких елементів він складається. 
з'ясування цих питань пояснює економічну сутність 
туризму [2].

Маркетинг є важливою складовою  успішної 
діяльності будь-якої фірми. особливо гостро питання 
маркетингової діяльності стоять для фірм туристичної 
галузі, так як ринок туристичних послуг є надзвичайно 
мінливим і динамічним. Проведення маркетингових 
досліджень, розробка якісних продуктів, їх професійне 
просування на ринку сприяють досягненню цілей 
діяльності підприємства. а досягнення цілей – умова 
успіху фірми у світі ринкових відносин.
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в останні роки посилюється інтерес до проблеми 
маркетингу в управлінні туристичним бізнесом. Це 
пояснюється тим, що туризм в даний час є однією з 
найприбутковіших галузей у світовій економіці. в 
Україні дохід від цього виду бізнесу набагато нижче, 
ніж в інших країнах. Тому актуальним постає питання 
вдосконалення маркетингу в системі управління 
туристичним бізнесом. 

в цілому  маркетинг, як інформаційно-організаційна 
та аналітична система, використовується в туризмі для 
вивчення попиту туристів і впливу на нього, аналізу 
кон’юнктури ринку туристичних послуг, організації 
діяльності туристичних підприємств в напрямку 
найбільш повного задоволення попиту туристів і 
забезпечення прибуткової діяльності підприємств.

Маркетинг в туризмі має вирішувати задачі, 
об’єднані в три функціональні блоки: збір і аналіз 
інформації про споживчий попит туристів і кон’юнктуру 
ринку туристичних послуг; організація надання 
туристичних послуг в суворій відповідності з попитом 
і кон'юнктурою ринку; просування пропонованих 
послуг до споживача [2].

Сучасний маркетинговий менеджмент на 
туристичному ринку України відрізняється значною 
специфікою в окремих регіонах, областях, суб'єктах 
та об'єктах ринкової економіки. основними 
характеристиками сучасного маркетингового 
менеджменту є [3]: необхідність вивчення споживчого 
попиту;

націленість на досягнення кінцевого результату; 
інтеграція стратегії активного пристосування до ринку 
з цілеспрямованим зворотним впливом і створення 
умов для відтворення попиту; врахування соціальних 
та екологічних факторів.

Процес маркетингового менеджменту у сфері 
туристичного бізнесу наведено на рис. 1.

Рисунок 1 – процес маркетингового менеджменту в 
туристичному бізнесі.  

Для створення абсолютно нового турпродукту, 
відкриття його нових можливостей та ринків збуту 
цього турпродукту в межах концепції маркетингового 
менеджменту застосовують латеральний маркетинг. 

він являє собою творчий процес заснований на 
відкинутих поєднаннях суперечливих характеристик, 
який виходить за межі стандартного маркетингового 
мислення. 

Теорія маркетингу в управлінні туристичними 
підприємствами не уявляється без «трикутної» 
концепції маркетингу Ф. Котлера, який запропонував 
розрізняти три взаємопов'язані одиниці: керівництво 
фірми; персонал; споживачів [1]. Дана модель 
маркетингу в управлінні використовується в системі 
загального управління туристичними підприємствами 
за кордоном найбільш широко. Шляхом аналізу 
визначено, що вимогам економічної ситуації, яка 
склалася на території України, найкраще відповідає 
модель маркетингу в. П. бугакова. але для більшої 
дієвості моделі нами було внесено в модель управління 
маркетингом деякі зміни (рис. 2). 

Рисунок 2 – вдосконалена модель маркетинга в 
управлінні 

Крім того, використання системи маркетингового 
менеджменту на підприємстві необхідно поєднувати 
із застосуванням нових інформаційних технологій, 
організації інформаційних потоків, а також різних 
рекламних засобів для створення позитивного іміджу 
підприємства та завоювання позицій лідера на 
туристичному ринку

Компаніям необхідні системи, які б оптимізували 
кожен крок взаємодії з клієнтами протягом усього часу 
співробітництва з ними: від встановлення відносин до 
їх посилення відділом обслуговування. Це перша ланка 
в ланцюжку систем класу CRM (Customer Relationship 
Management) – технологічна концепція, що дозволяє 
компаніям будувати свою маркетингову і збутову 
політику з максимальною ефективністю [3].

Туристичні агентства використовують інформаційні 
технології шляхом впровадження комп‘ютерних систем 
бронювання (КСб), відеосистем, систем взаємодіючих 
відеотекстів, без яких неможливо представити щоденне 
планування і управління операціями. Найбільшими 
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комп'ютерними системами резервування (бронювання) 
на міжнародному ринку туризму є системи AMADEUS, 
Worldspan, Galileo [2].

Таким чином, інформаційні та комп'ютерні системи 
резервування значно впливають на всю туристичну 
галузь, а формування системи маркетингового 
менеджменту на більшості туристичних підприємствах 
України дасть змогу вивести її на новий, кращий рівень 
функціонування.
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У сучасних умовах розвитку ринкової економіки 
використання традиційних методів маркетингу уже не 
приносить бажаного результату. Через значну кількість 
реклами у споживачів спостерігається зорова та слухова 
втомленість, що суттєво знижує її комунікативну 
ефективність. Тому підприємства змушені стикатися з 
пошуком нетрадиційних методів впливу на споживача 
для отримання відповідної реакції. Саме одним із таких 
методів є поєднання нейрофізіології та маркетингу, що 
в сучасних умовах отримало назву «нейромаркетинг».

Нейромаркетинг – це технологія, яка спрямована 
на формування та стимулювання попиту з урахуванням 
знань, отриманих завдяки дослідженню принципів 
роботи мозку та психології поведінки споживачів. Цей 
вид діяльності поєднує в собі результати досліджень 
мозку і психології з методиками традиційного 
маркетингу для створення нових, ефективніших 
маркетингових стратегій [2].

Існують такі види нейромаркетингу, основними 
серед яких слід вважати:  

 аромамаркетинг; 
 мерчандайзинг; 
 аудіомаркетинг.
аромамаркетинг – це нематеріальний метод 

стимулювання збуту, в основі якого лежить вплив на 
емоційний стан людини за допомогою ароматизаторів 
та ароматизації повітря природного й штучного 
походження. зазвичай цей інструмент частіше 
застосовують торгові центри та супермаркети. 
Так, наприклад, у супермаркеті «Сільпо» можна 
спостерігати зонування ароматів. У відділі з 
хлібобулочними виробами  відчувається аромат свіжої 
випічки, у зоні кави та чаю – насичений кавовий запах, 

на території солодощів – аромат шоколаду і т. д. отже, 
використання аромамаркетингу в торгівельних залах 
дозволяє підприємству збільшувати час перебування 
клієнтів у торгівельному залі, підвищувати рівень 
готовності купувати товар, поліпшувати сприйняття 
пропонованих товарів і послуг, і зростати частці 
імпульсних купівель [4].

Наступним інструментом нейромаркетингу є 
мерчандайзинг – фізичне розташування і оформлення 
товару в місці його продажу, всесторонньо стимулююче 
покупця до його спонтанної купівлі, а також точне 
виставлення і доскональне знання товару. знову ж на 
прикладі супермаркета «Сільпо» можна спостерігати 
яскраве застосування цього інструменту. Так уся 
територія магазину розділена на прямокутні зони, де 
розташовуються різні види товарів, такі як молочні, 
м’ясні, хлібобулочні, кондитерські товари та інші. в 
свою чергу над кожною зоною знаходиться табличка, 
яка вказує її місцезнаходження. Полички для товарів 
розраховані на шість рівнів. На рівні очей знаходяться 
товари, які магазин хоче продати в першу чергу. 
Також у своєму логотипі супермаркет застосовує 
яскраві кольори, такі як синій та помаранчевий. 
Синій – колір небесного простору, моря, викликає 
дружню прихильність, чесність, а помаранчевий – це 
колір радості, задоволення, прагнення до досягнення 
й самоствердження, колір енергії й сили. Тому 
мерчандайзинг є взаємодією багатьох факторів, які 
виявляють ефективний вплив на поведінку людини [3].

І останнім важливим видом нейромаркетингу 
є аудіомаркетинг – вплив на свідомість людини за 
допомогою звуків. Як відомо, більшість рішень 
приймається залежно від емоцій людини, на які можна 
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вплинути за допомогою музики. У супермаркеті 
«Сільпо» завжди грає музика, причому вона періодично 
змінюється. У час пік переважно звучить бадьора 
мелодія, а у період, коли мало покупців, у магазині 
використовують спокійну музику. отже, правильно 
підібрана музика в торговому залі здатна значно 
збільшити об’єми продажів [1].

Таким чином, нейромаркетинг є важливою 
складовою сучасної збутової політики, без 
якої підприємства уже не можуть ефективно 
функціонувати. Цей інструмент значно підвищує 
зв'язок між підприємством і споживачем, що 
призводить до зростання продажів, підвищенню рівня 
конкурентоспроможності.
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Київського національного торговельно-економічного університету

однією з ключових характеристик сучасного 
етапу розвитку економічних відносин є інтеграція 
національних економік до світового господарства на 
основі взаємодії країн-учасниць міжнародного ринку. 
Передумовою процесу інтеграції є швидкий розвиток 
технологій. завдяки цьому явищу географічні та 
культурні бар’єри зникають, і навіть малі підприємства 
мають можливість виходити на міжнародний ринок. 
Проте, чи буде бізнес на світовому рівні таким 
же успішним, як і на національному, залежить від 
ефективності міжнародного маркетингу.

за липчуком в.в., міжнародний маркетинг – це така 
система організації діяльності суб’єктів виробничої 
сфери, яка сприяє оптимізації функціонального 
об’єднання виробничих цілей і поточних потреб 
іноземних споживачів [3]. Міжнародний маркетинг 
базується на загальних маркетингових принципах. 
гаркавенко С.С. виділяє чотири основні принципи 
маркетингу [2]:

1. орієнтація на споживачів та гнучке реагування 
на зміну попиту.

2. Сегментування ринку.
3. глибоке дослідження ринку.
4. Спрямованість на довгостроковий результат.
Проте, на відміну від національного, міжнародний 

маркетинг вимагає врахування великої кількості 
чинників. Для формування успішної міжнародної 
маркетингової стратегії необхідно брати до уваги 
відмінності у національних валютних системах, 
законодавстві, економічній політиці держав, культурні 
та релігійні звичаї тощо. 

за Ніколенко Ю.в. [4], основними завданнями 
міжнародного маркетингу є:

1. вивчення середовища міжнародного 
маркетингу. Цей процес передбачає аналіз змін у 
світовій економіці, які зумовлені інтернаціоналізацією.

2. обґрунтування доцільності виходу на 
зовнішні ринки. Ключовим аспектом цього завдання 
є визначення частки загального обсягу продажу 
продукції на зовнішніх ринках.

3. визначення конкретних ринків, на які 
планується вихід. вибір ринків має здійснюватися 
за такими критеріями, як привабливість ринку, 
конкурентні переваги та ризик (інвестиційний та 
операційний).

4. Розробка методів виходу на зовнішні 
ринки. виділяють три основні методи: експорт 
(найбільш поширеним серед підприємств, що 
починають займатися експортом, є непрямий експорт, 
який здійснюється через посередників); спільна 
підприємницька діяльність (ліцензування, підрядне 
виробництво, управління за контрактом, підприємства 
спільного володіння); пряме інвестування.

5. Формування структури маркетингової служби. 
більшість підприємств спочатку створюють експортний 
відділ, а згодом відкривають міжнародний філіал. 
Деякі підприємства врешті-решт перетворюються на 
трансконтинентальні корпорації.

визначення ефективності здійснення маркетингової 
діяльності є найбільш трудомісткою складовою 
процесу управління маркетингом. виходячи з того, що 
маркетинг виступає сполучною ланкою між ринком 
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та підприємством, доцільно оцінювати внутрішню та 
зовнішню ефективність міжнародного маркетингу.

внутрішня економічна ефективність, або 
рентабельність, є мірою оцінки використання ресурсів 
підприємства. вона визначається як відношення 
результатів діяльності (ефекту) до витрат. оцінка 
внутрішньої ефективності має здійснюватись 
після розроблення та реалізації кожного елемента 
маркетингового комплексу (товарної, збутової, цінової 
та комунікативної політики).

зовнішня ефективність розглядається як зовнішній 
стандарт і полягає у «виробництві правильних речей» 
(doing the right things). вона відображає, наскільки 
організація відповідає попиту зовнішнього середовища 
та чи здатна вона до розвитку.

Усі сучасні методичні підходи за критерієм способу 
оцінювання можна поділити на дві групи : 1) на основі 
експертних оцінок; 2) на основі визначення фінансової 
оцінки [1].

Перша група методів передбачає оцінювання 
здійснення на підприємстві таких функцій, як 
сегментування ринку, позиціонування товару, 
забезпечення ефективності асортиментної та цінової 
політики, організація збутової та комунікаційної 
діяльності.

Друга група методів включає в себе два підходи: 
1) з точки зору підвищення ринкової вартості бізнесу; 

2) на основі аналізу рентабельності маркетингових 
інвестицій. Перший підхід базується на визначенні 
вартості бізнесу як результуючого вимірника багатства 
власника. Другий передбачає більш творчий підхід 
до аналізу показника рентабельності інвестицій, 
порівняно з оцінкою капітальних вкладень.

отже, виходячи з вищевказаних особливостей та 
завдань міжнародного маркетингу, можна стверджувати, 
що оцінка ефективності маркетингової діяльності має 
здійснюватися комплексно, із використанням як методів 
експертних оцінок, так і фінансових розрахунків.
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вПлив  СУЧаСНої ТЕлЕвІзІйНої РЕКлаМи  На СТилЬ ЖиТТЯ Та ПовЕДІНКУ 
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вчитель вищої категорії, відмінник освіти України

завдяки  процесу соціалізації  особистість  
долучається  до  життєдіяльності  суспільства, 
засвоюючи  звичаї,  традиції  і  норми  певної  
соціальної  спільноти. Функції  соціального гіда у  
сучасному суспільстві бере на себе реклама. Інтенсивно 
розвиваючись, реклама в незалежній Україні стає все 
більш значущим соціальним фактором.

У представленому дослідженні ми вирішили 
проаналізувати стан підліткового алкоголізму в Україні, 
виявити причини та наслідки дитячого алкоголізму та 
розкрити особливості впливу телевізійної реклами на 
поширення дитячого алкоголізму.

Україна посідає перше місце в світі за масштабами 
розвитку підліткового алкоголізму. [3] Пиво продається 
в необмеженій кількості за доступною ціною, 
різноманіття видів вражає, як і кількість реклами пива. 
Така політика має свій реальний результат: за останні 
десять років відсоток «пивних алкоголіків» в Україні 
зріс у 10 разів. 

опрацювавши дослідження з цього питання за 
різними джерелами, ми з’ясували, що сьогодні пиво 
визнано найпопулярнішим законним наркотиком. Саме 

наркологи ввели новий термін — «пивний алкоголізм», 
та підкреслили, що жертвами його стає в основному 
молоде покоління, не усвідомлюючи в повній мірі своєї 
залежності. 

 Реклама по телебаченню проводить агітаційну 
політику про неодмінне «хмільне щастя» від пляшечки 
пива. Досліджуючи зміст рекламних текстів, ми 
можемо виокремити методи впливу на покупців такі 
як  використання незаперечних людських цінностей,  
опора на актуальні потреби, створення насиченого 
емоційного фону,  формування переконань,  прямі 
накази або  поєднання методів. [6]

Які ж соціальні цінності пропагує сучасна 
телевізійна реклама? Посилання в тексті реклами на 
незаперечні, загальнолюдські цінності та чесноти 
створює у споживачів некритичне сприйняття всього 
рекламного тексту загалом. Прикладами таких 
маніпуляцій є слогани «Карат – чиста правда», «Дружба, 
перевірена часом. Союз-віктан», «Приймаємо заради 
згоди». [8]

Телебачення нас переконує, що пити пиво 
«класно», весело, стильно, престижно, що жодна 
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чимала «тусовка», спортивний захід без нього не 
обійдуться, що воно гарантує успіх у всьому. Потрібно 
тільки вибрати «правильне пиво». Телевізійна реклама 
культивує образ «справжнього чоловіка», що не 
розстається із пляшкою пива, уміст якої вселяє в нього 
впевненість у тім, що нерозв'язних проблем не буває, 
пиво посилено пропагується як нешкідливий, у першу 
чергу молодіжний напій. 

Патріотизм як цінність та як глибоке почуття 
також використовується виробниками, щоб збільшити 
споживання своєї продукції. Наприклад, львівська 
пивоварня закликає взяти участь у відбудові пам’яток 
української архітектури, купуючи львівське пиво.

з 1 травня в телеефірі з'явилася нова реклама 
торгівельної марки «Сармат». відеоролик під 
назвою «Разом ми - сила» є частиною однойменної 
комунікаційної кампанії бренду. Коли ворог вже біля 
порога - не час для суперечок і міжусобиць. об'єднавши 
зусилля, можна дати відсіч навіть найстрашнішого 
нападаючому. І нехай сьогодні ковток пива «Сармат» 
нагадає кожному з нас про те, що лише разом ми 
непереможні: адже разом ми – сила! 

загалом маніпулювання почуттями та емоціями 
споживачів відбувається у кожній рекламі.  Не можна 
не зауважити на музичному супроводі реклами пива. 
Це все знайомі, впізнавані мелодії. Наприклад, новий 
рекламний ролик пива «оболонь» супроводжує 
українська народна пісня «ой на горі два дубки», 
пісня «верше, мiй верше» прикрашає  рекламу 
«львівського пива живого...», при рекламуванні пива 
використовується музичний твір групи Queen “We are 
the champions”, яку по своїй суті можна віднести до 
українського фольклору через її постійне використання 
під час футболу. 

Реклама  пива виявилася не просто рекламою, а й 
пропагандою споживання даного алкогольного напою. 
агресивна реклама, спрямована на молодь, уже дала 
свої результати: сьогодні хлопчики п’ють пиво втричі 
більше, а дівчатка — у чотири рази більше, ніж десять 
років тому. [6]

Поважаюча себе нація бореться за своє виживання. 
а це можна зробити лише, стимулюючи своїх громадян 

до здорового способу життя. особливо це стосується 
сучасної молоді. бути здоровими, красивими, 
культурними і законослухняними не модно серед 
підлітків. Тільки сильна мотивація або тваринний 
інстинкт може примусити їх що-небудь зробити.

 Реклама впливає на емоції, а емоції впливають на 
ваші переконання, які, в свою чергу, керують вашими 
вчинками і поведінкою. але вибір завжди за вами!
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Маркетинг сприяє економічному зростанню та 
розвитку через стимулювання збільшення обсягів 
попиту і пропозиції, використання ефектів масштабу 
й досвіду, політики інформаційної доступності та 
інноваційної спрямованості, підвищення на цій основі 

добробуту населення і створення нових економічних 
можливостей.

На рубежі тисячоліть бурхливий розвиток 
інформаційних технологій та комп’ютерних мереж 
надає нових рис маркетинговій діяльності, що 



363

Секція 6. Маркетинг в системі торгівлі, 
готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

зумовило виникнення концепції «віртуального» (П. 
вінкельман) або «інформаційного» (С. Коломійцев) 
маркетингу. зокрема концепція інформаційного 
маркетингу стверджує, що успіх діяльності фірми 
залежить насамперед від інновацій, знань, ноу-хау, 
забезпеченості інформаційним ресурсом і здатності 
грамотно його використовувати для посилення 
конкурентних переваг.

зміни сутності маркетингової діяльності 
спричинили появу нової концепції. в. Руделіус 
називає її «ерою орієнтації на ринок», Ж.-Ж. ламбен 
– «менеджментом, орієнтованим на ринок», П. 
вінкельман – «системним маркетингом» і, зрештою, Ф. 
Котлер та К.л. Келлер – «холістичним маркетингом»; 
останній варіант видається нам найбільш вдалим.

Холістичний (цілісний) маркетинг складається 
із чотирьох компонентів: маркетинг взаємовідносин, 
соціально відповідальний маркетинг, інтегрований 
маркетинг та внутрішній маркетинг. Поряд із першими 
компонентами інтегрований маркетинг передбачає 
взаємне координування традиційних інструментів 
комплексу маркетингу для максимізації їх сумарного 
ефекту. Своєю чергою, внутрішній маркетинг 
забезпечує прийняття маркетингових принципів 
усіма співробітниками організації, тобто дотримання 
маркетингової філософії бізнесу на рівні компанії 
у цілому. Про те ця концепція має один суттєвий 
недолік: у пропонованій схемі важко знайти місце 
стратегічним аспектам маркетингової діяльності, 
зокрема аналізу конкурентного середовища з метою 
виявлення рушійних сил розвитку галузі, ключових 
факторів успіху та розробки стратегій, спрямованих на 
забезпечення конкурентних переваг.

Що стосується заходів торгового маркетингу, то 
його доцільно розглядати, як концепцію просування 
товару від виробника до кінцевого споживача, яка 
характеризується впровадженням якісно нових 
партнерських взаємовідносин учасників каналу збуту, 
вони мають виконувати інформаційну, мотиваційну, 
товаропровідну функцію та забезпечувати отримання 
прибутку шляхом задоволення потреб і інтересів усіх 
учасників каналу розподілу.

Нині великі компанії, скорочуючи витрати на 
пряму рекламу, багатократно збільшують бюджети 
трейд-маркетингу. Список завдань, які компанія може 
вирішити методами трейд-маркетингу, доволі великий.

грамотно організоване стимулювання торговельних 
посередників дозволяє підвищити рівень продажу 
і дистрибуції, сприяє збільшенню запасів товару і 
зростанню активності торгівлі у "несезон", формує і 
підвищує лояльність торгівлі до компанії та її продукту. 
Ефект від застосування цього інструмента можна 
отримати, планомірно діючи на ланки товаропровідного 
ланцюга і всі канали збуту.

одна зі складових успішної реалізації трейд-
маркетингових програм – зовнішній незалежний 
контроль діяльності мерчендайзерів і продавців-
консультантів. але за свідченнями спеціалістів ІТМ, 

які працюють в Україні, таким ефективним методом 
контролю, як програма "таємничий покупець", 
користуються переважно західні компанії, які мають 
свої представництва на території України.

згідно з даними Міжнародної асоціації реклами у 
місцях продажу (Point of Purchase Advertising Institute) 
не заплановані, імпульсивні покупки, у загальному 
переліку товарів, що купуються становлять 70%, 
заплановані – 30%.. грамотно розмістивши у магазині 
товарні групи та врахувавши поведінку покупців, можна 
збільшити продажі у середньому на 10%. Правильне 
викладення товару забезпечує зростання доходу на 
15%, а прийоми акцентування (колір, розташування) 
– на 25%. У цілому продажі "правильного" магазину 
можуть бути на 200…300% вищими, ніж в аналогічному 
торговому місці, де товар розкладений довільно. 
близько 75% покупців приймають рішення про вибір 
того чи іншого виробника безпосередньо в торговому 
залі.

отже, завдяки використанню сучасних концепцій 
відбуваються позитивні зміни в економіці країни 
в цілому: розвиток національних ринків товарів 
споживчого та, як результат, виробничого призначення; 
збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, тощо. 

Торговий маркетинг має виступати новим засобом 
використання інструментів дослідження, планування та 
просування з метою досягнення якісних та кількісних 
цілей розподілу. У той же час, торговий маркетинг 
є альтернативним інструментом мотивації, оскільки 
традиційна система у формі бонусів, знижок, промо-
акцій, лотерей сьогодні себе вичерпала.
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в умовах стрімкого розвитку ринку та зміни 
конкурентної ситуації продавці й виробники, як 
ніколи раніше, змушені знаходити ефективні та дієві 
інструменти стимулювання збуту з метою збільшення 
обсягу продажів і завоювання лояльності споживачів. 
Стимулювання збуту є основою комунікаційних 
технологій, оскільки його специфічний та діючий 
вплив на результати продажу відчутний на всіх 
етапах життєвого циклу товару. отже, дослідження 
ефективності стимулювання збуту є актуальним та 
значимим для суб’єктів малого підприємництва.

з метою конкретизації нашої точки зору в якості 
поняття «суб’єкт малого підприємництва» приймемо 
визначення господарського кодексу України (ст. 55, ч. 3), 
відповідно до якого суб'єктами малого підприємництва 
є фізичні особи, зареєстровані у встановленому законом 
порядку як фізичні та юридичні особи-підприємці 
за умови, що середня чисельність працівників за 
звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб 
і річний доход від будь-якої діяльності не перевищує 
суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за 
середньорічним курсом Національного банку України. 
[4]. Розглянемо інструменти стимулювання збуту, 
впровадження яких є найбільш ефективним в діяльність 
даної категорії суб’єктів ринку.

одним з класичних інструментів стимулювання 
збуту, який знов набуває популярності в модернізованому 
вигляді, є гейміфікація. г. зікерманн та Дж. ліндер 
вважають, що гейміфіковані системи спираються на 
психологічні та віртуальні нагороди за певну поведінку, 
такі як пропозиція готівки і призів (одиниць товару) [3]. 
Найближчим часом ігрові сервіси, що застосовуються з 
метою залучення і утримання споживачів товарів або 
послуг, стануть стільки ж значимими для бізнесу, як і 
торгові майданчики та соціальні мережі. 

Другим інструментом стимулювання збуту є 
транс'юмеризм – надання покупцеві певної речі в 
користування за щомісячну плату. Провідними ідеями 
транс'юмеризму є: більше сервісу і менше товарів; 
більше обсягу повторного споживання одних і тих 
же речей шляхом їх перепродажу; більше сервісу 
за рахунок роздільного володіння. Дослідження 
продемонстрували, що за умов впровадження на ринок 
стратегії роздільного користування автомобілями одна 
машина в експлуатації може замінити сім або вісім 
автомобілів, що мають тільки одного хазяїна [6].

Сутність трайвертайзингу як третього інструменту 
полягає в тому, що споживач може спочатку 

спробувати товар, а потім його купити [5]. Причинами 
поширення популярності трайвертайзингу стали: 
значний обсяг реклами, який заважає споживачу 
зробити вибір на користь того чи іншого бренду; ріст 
досвіду споживання, що зменшує довіру до реклами 
та формує бажання спочатку випробувати товар на 
практиці; прагнення нових вражень – споживачі не 
проти спробувати новий товар, але не поспішають 
купувати товар неперевірений; схильність до впливу 
референтних груп – за необхідності купити товар 
споживач керується порадами таких людей як і він сам.

Четвертим, найбільш поширеним та, на думку 
а. гладченко, найбільш ефективним інструментом 
стимулювання збуту є знижки [1].  Проведений 
автором аналіз асортименту знижок дозволив виявити 
понад двадцять їх видів, які застосовуються суб’єктами 
господарювання. Проте лише продумана стратегія 
використання знижок може бути успішною. Як 
негативний наслідок її застосування слід передбачити 
варіант купівлі товарів (послуг) споживачами тільки в 
період дії знижки.

Програми лояльності є п’ятим інструментом 
стимулювання збуту, спрямованим на довгострокові, 
диференційовані та персоніфіковані відносини 
між продавцем і споживачем. основою програми 
лояльності є індивідуалізація кожного клієнта, націлена 
на формування відчуття небайдужості постачальника 
по відношенню до нього. Найбільш ефективними 
елементами програми лояльності є інформування 
споживача про знижки або додаткові послуги, пов’язані 
з товарами повсякденного попиту; вітання з Днем 
народження, професійним святом тощо; можливість 
застосування індивідуальної, зручної для конкретного 
споживача системи оплати товарів і послуг [2]. 

Проведений аналіз літератури з даної проблеми 
дозволяє виділити названі вище переваги інструментів 
стимулювання збуту на малому підприємстві. Проте 
необґрунтоване їх використання може викликати 
звикання споживачів і знизити привабливість образу 
торгової марки. Подальші наукові пошуки спрямовані 
на дослідження можливості впровадження названих 
вище інструментів стимулювання в збутову діяльність 
суб’єктів виключно оптового ринку. 
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КоНвЕРгЕНЦІЯ МаРКЕТиНгУ Та логІСТиКи в ПІДПРиєМНиЦЬКІй ДІЯлЬНоСТІ
Слизькоуха К. о.,

Студентка групи МД-931
Хмельницького кооперативного коледжу ХКТЕІ 
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викладач кафедри маркетингу та підприємництва 

Хмельницького кооперативного торговельно-економічного  інституту

Інтеграційні процеси логістики і маркетингу на 
торговельному підприємстві, на сьогоднішній день є 
актуальним, оскільки це дає загальносистемний ефект.

На сьогодні спостерігається інтенсивний розвиток 
маркетингу і логістики у формі окремих тенденцій 
розвитку. з одного боку, маркетинг розвивається 
у напрямку ринково зорієнтованого управління на 
підприємстві, з іншого — спостерігається розвиток 
і зростання значення логістики як наскрізно 
зорієнтованої, що пронизує ціле підприємство, 
концепції управління переміщенням матеріальних, 
фінансових та інформаційних потоків.

Метою досліджень є аналіз понять логістики 
та маркетингу та їх взаємодія на торговельному 
підприємстві, щоб задовольнити потреби споживача.

актуальність використання інтегрованих 
принципів і методів маркетинг-логістичного управління 
підприємством зумовлена необхідністю задоволення 
виробниками зростаючого спектра потреб споживчого 
ринку з найменшими загальними витратами від 
створення попиту на продукцію до її збуту.

Новизна логістики полягає, перш за все, в зміні 
пріоритетів між різними видами господарської 
діяльності (виробництво, продажі, перевезення та 
ін.) на користь посилення значущості діяльності 
з управління матеріальними потоками. в основі 
підвищення ефективності – наскрізний моніторинг 
всіх етапів руху сировини, запчастин, напівфабрикатів 
і готової продукції в економіці. Таким чином, має 
місце вдосконалення господарської діяльності шляхом 
раціоналізації матеріальних потоків, що і є концепцією 
логістики. При цьому основним, конструктивним 
принципом управління матеріальними потоками є 
принцип системності, який означає організацію і 
здійснення закупівель, зберігання, виробництва, збуту 
і транспортування як єдиного процесу.

Концепції логістики і маркетингу базуються на 

економічній спільності, що відбиває суть ринкових 
процесів. 

Сутність концепції маркетингу полягає в керуванні 
(плануванні, організації та контролі) виробництвом, 
просуванням на ринок і реалізацією продукції, 
орієнтованому на попит (на потреби споживача 
продукції).

Сутність концепції логістики полягає в керуванні 
(плануванні, організації та контролі) матеріальними, 
інформаційними й іншими потоками, орієнтованому 
на ефективне використання потенційних можливостей, 
засобів і зусиль для вирішення комплексу завдань 
із фізичного переміщення продукції всередині 
підприємства та в зовнішньому середовищі з метою 
задоволення потреб споживачів у транспортно-
експедиційних послугах і постачальницько-збутових 
роботах. в цих концепціях спостерігається єдиний 
процес задоволення потреб споживачів.

Маркетинг і логістика невіддільні одне від одного, 
тому що разом вони зумовлюють політику і характер 
виробничої, постачальницької та збутової діяльності 
суб'єктів ринкових відносин.

Процес виробництва взаємодіє із системою 
логістики за двома напрямками:

- виробництво має регулярно поповнювати запаси 
готової продукції в системі розподілу і, що особливо 
важливо, задовольняти спонтанні потреби, незалежно 
від того, яка це продукція: стандартна, модифікована 
чи спеціальна;

- виробництво залежить від системи матеріального 
забезпечення в частині сировини, матеріалів, 
комплектуючих частин у визначеній кількості та 
необхідної якості.

висновки: отже маркетинг відстежує і визначає 
виник попит, тобто відповідає на питання: який 
товар потрібен, де, коли, в якій кількості, і якої 
якості. логістика забезпечує фізичне просування 
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затребуваною товарної маси до споживача.  логістична 
інтеграція дозволяє здійснити поставку необхідного 
товару в потрібне місце в потрібний час з мінімальними 
витратами.

Маркетинг ставить завдання системного підходу 
до організації руху товару: "При ефективної організації 
товароруху кожен з етапів цього процесу повинен 
плануватися як невід'ємна частина добре урівноваженою 
і логічно побудованої загальної системи".  Проте 
методи техніко-технологічної інтеграції всіх учасників 
процесу товароруху є основним предметом вивчення 
не маркетингу, а логістики.
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активізація маркетингової діяльності на більшості 
підприємств роздрібної торгівлі обумовила необхідність 
визначення її результативності.  оцінювання та 
управління маркетинговою результативністю наразі 
знаходиться у фокусі уваги дослідників та практиків 
різних сфер діяльності, у тому числі і торговельної. 
У теоретичних та емпіричних дослідженнях 
маркетингової результативності сформувалися декілька 
ключових напрямків: 1) розвиток теоретичних підходів 
до оцінки результативності організації: теорії фірми, 
теорії ринкової вартості фірми, теорії організаційної 
поведінки; 2) пошук моделей формування маркетингової 
результативності та показників її оцінки, в тому числі на 
основі виділення маркетингових факторів (драйверів) 
прибутковості або вартості компанії; 3) дослідження 
маркетингових активів як фактора вартості1 компаній; 
4) дослідження в області результативності заходів 
у рамках комплексу маркетингу (товарної політики, 
ціноутворення, розподілу та комунікацій); 5) розвиток 
теорії маркетингу партнерських відносин і поява нових 
підходів до оцінки результативності маркетингу. Проте, 
у жодному з напрямів не приділяється увага визначенню 
результативності впливу маркетингових інструментів 
на споживачів та взаємозв’язку між задоволеністю 
споживачів та ефективністю діяльності підприємств, 
що є необхідним в умовах розвитку клієнтоорієнтованої 
концепції маркетингової діяльності. 

виходячи з того, що реалізація маркетингової 
стратегії, досягнення мети маркетингової діяльності, 

отримання конкретних результатів значною мірою 
залежать від споживчої поведінки, тобто фактичних 
обсягів купівлі, маркетингова результативність має 
характеризуватися, перш за все, з позиції дієвості 
маркетингових інструментів та їх впливу на споживачів, 
вони мають забезпечувати бажання, наміри постійно 
здійснювати покупки у тому чи іншому торговельному 
підприємстві, позитивно його характеризувати, 
рекомендувати іншим. за таких умов підприємство 
матиме лояльних покупців, які забезпечуватимуть 
йому стабільний розвиток.

Маркетингова результативність торговельного 
підприємства буде тим вищою, чим більш якісно та 
повно задоволені потреби клієнтів магазинів, оскільки 
від цього залежатимуть частота відвідувань магазину, 
розміри витрат на покупки. вимір маркетингової 
результативності через оцінювання задоволеності та 
намірів клієнтів дозволить контролювати дієвість та 
рівень впливу маркетингових інструментів на поведінку 
покупців, своєчасно їх коригувати у разі відхилення від 
запланованих результатів або їх погіршення.

Дослідження та оцінювання маркетингової 
результативності на підприємствах роздрібної торгівлі 
з позицій задоволеності споживачів складний та 
важливий аспект. за недостатністю методичних підходів 
ускладнюються можливості отримати адекватні та 
об’єктивні дані щодо маркетингової результативності, 
що обумовлює необхідність розвитку теоретичних 
та практичних положень відносно організаційного 
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та методичного інструментарію оцінювання 
маркетингової результативності на підприємствах 
роздрібної торгівлі з позицій задоволеності споживачів. 

Для підвищення маркетингової результативності 
підприємствам роздрібної торгівлі на сучасному етапі 
необхідно  проводити активну маркетингову діяльність, 
спрямовану не тільки на сприяння повторної купівлі, 

а й залучення нових клієнтів, і тут виникає наступне 
завдання – підвищення їх лояльності,  оскільки саме 
лояльні клієнти є ключовим фактором довготривалого 
успіху підприємства. У сучасних умовах назріла 
необхідність більш глибокого вивчення нецінових 
чинників, які впливають на вибір магазину, й посилення 
маркетингової діяльності відповідно до них.

СТРаТЕгІЧНЕ МаРКЕТиНговЕ ПлаНУваННЯ На ПІДПРиєМСТваХ
Солонінко Роман

в ринковій економіці існує багато факторів впливу 
на ринок та суб’єктів його діяльності. в сучасній 
концепції управління підприємством, для врахування 
всіх можливих факторів впливу у майбутньому та 
визначення подальшого розвитку, все більше значення 
віддається розробці стратегії підприємства. Постановка 
стратегічних цілей розвитку підприємств в Україні 
набуває в умовах трансформації ринкових відносин 
особливої актуальності.  

Ці цілі та напрями розвитку в даний період повинні 
визначатися новими, властивими ринку елементами. 
задача виходу на світовий ринок, яка стоїть перед 
вітчизняними підприємствами, вимагає не тільки 
підвищення конкурентоспроможності продукції, а 
ще й активного використання методів внутрішньо-
фірмового планування та управління, що базується на їх 
стратегічному розвитку.У процесі еволюції цілей і задач 
підприємництва змінюються і системи управління. 
Умови діяльності підприємства в ході їх організаційного 
розвитку значно ускладнюються. з’являються багато 
принципово нових задач, які виходячи з раніше 
набутого досвіду, не піддаються вирішенню. зростання 
кількості одночасно діючих зовнішніх та внутрішніх 
факторів, необхідність врахування інтересів і потреб 
споживачів - все це значно ускладнює роботу вищого 
керівництва підприємств. Дедалі більше зростає 
імовірність несподіванок і тягар помилок. Маштаби, 
складність, динамічність і нестабільність зовнішнього 
середовища також безперервно зростають. Саме тому 
актуальність стратегічного планування очевидна, та на 
українських ринках спостерігається суттєве підвищення 
зацікавленості керівників підприємств розробкою 
ефективного плану маркетингової діяльності. 
Проблеми стратегічного планування маркетингової 
діяльності компаній постійно привертають увагу 
теоретиків і практиків менеджменту та маркетингу. 
великий інтерес до цього аспекту внутрішньо-
фірмового управління пояснюється прагненням 
керівників володіти таким апаратом управління, 
який забезпечує стабільність розвитку корпорації та 
можливістю швидкого й адекватного реагування на 
зміни зовнішнього середовища.

Недостатньо науково дослідженою та 
обґрунтованою залишається значна кількість 
складових елементів та етапів маркетингового 
стратегічного планування. Дискусійним є зміст процесу 
маркетингового стратегічного планування (його 

складових етапів, їх послідовності та пріоритетності), 
не існує однозначного і конкретного тлумачення 
(визначення) центральної (фундаментальної) 
категорії маркетингового стратегічного планування – 
маркетингової стратегії, не розроблена чітка і логічна 
класифікація маркетингових стратегій підприємств. 
Таким чином, розробка методологічних засад 
маркетингового стратегічного планування діяльності 
підприємства є об’єктивною нагальною необхідністю. 

Цим обумовлена тема даної статті та її логіко 
структурна побудова.Постановка задачі. головним 
завданням статті буде визначення вимог та оцінка 
процесів побудови ефективного маркетингового 
стратегічного плану. головна ціль - обґрунтувати 
методи та принципи стратегічного планування на 
українських підприємствах, а також розробити 
методичні рекомендації щодо стратегічного планування 
маркетингової діяльності торгово-промислових 
підприємств. Методологія. Теоретико-методологічною 
основою проведеного дослідження послугували 
положення теорії маркетингу та загально наукові 
методи наукового пізнання, а також дані дослідження 
існуючих методів маркетингового стратегічного 
планування підприємств на вітчизняному ринку, та 
задокументовані зразки стратегічних планів маркетингу 
підприємств з зарубіжних ринків. 

Стратегія – це термін, який не має однозначного 
визначення. Для його розуміння використовується 
настільки велика кількість трактувань, що початкове 
його значення практично втрачене. I. Для розуміння суті 
стратегічного маркетингового планування детально 
розглянемо поняття стратегії підприємства.

основні визначення стратегії:
1. встановлення основних довгострокових цілей 

та намірів організації, а також напряму дій і ресурсів, 
які необхідні для досягнення цих цілей

2. Набір правил для прийняття рішення, якими 
організація керується у своїй діяльності

3. Узагальнена модель дій, які необхідні для 
досягнення встановлених цілей шляхом координації та 
розподілу ресурсів компанії

4. Комплексний план, сформований для 
здійснення місії організації та досягнення її цілей   

Принципи та етапи побудови маркетингового 
стратегічного плану підприємства.

Стратегічний маркетинг виник і одержав бурхливий 
розвиток в умовах значного посилення конкуренції. 
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вона створила необхідність чіткого розуміння 
підприємствами своїх цілей, задач, уміння оптимально 
розподіляти та використовувати ресурсні можливості, 
формувати довгострокову товарно- цінову політику, 
налагоджувати міцні, довгострокові ділові контакти, 
вивчення та прогнозування макро- і мікросередовища 
та багатьох інших чинників, які формують ринок та 
середовище підприємницької діяльності. Практично 
кожен дослідник по своєму розуміє сутність 
стратегічного маркетингу. Кожен фахівець дає власне 
визначення даної категорії, але, на нашу думку, вони 
є дуже обмеженими, і з ними не можна погодитись 
цілком. з такої точки зору, маркетингова стратегія 
– це довгостроковий, якісно визначений, але не 
фіксований напрям розвитку організації, спрямований 
на закріплення її конкурентних позицій, задоволення 
споживачів та досягнення поставлених цілей за 
рахунок наявних ресурсів, тобто напрям, який враховує 
досягнення організації, її маркетингові цілі та вплив 
на їх реалізацію факторів зовнішнього середовища 
організації і її внутрішніх можливостей. 

Розглядаючи стратегічний маркетинг як складову 
стратегічного менеджменту, ми виходимо з поняття 
«функціональна стратегія». адже саме така стратегія 
визначає напрям діяльності тієї чи іншої функціональної 
служби в межах ділової стратегії підприємства. 
Приділяючи належну увагу функціональній стратегії, 
підприємство має змогу результативно впливати 
на розмір внеску того чи іншого функціонального 
підрозділу в ділову стратегію підприємства і на обсяг 
витрат для фінансування цього підрозділу. оскільки 
служба маркетингу є складовою організаційної 
структури підприємства, то стратегічний маркетинг – 
важлива невід’ємна частина стратегічного менеджменту 
підприємства. Місце стратегічного маркетингу у 
структурі управління маркетингом підприємства 
(тобто у структурі маркетингового менеджменту) 
визначається тим, що він охоплює стадію планування 
маркетингу в аспекті постановки маркетингових цілей 
і розроблення маркетингових стратегій:

1. встановлення корпоративних цілей
2. Проведення маркетингового аудиту
3. Проведення SWOT-аналізу
4. визначення цілей і стратегій маркетингу
5.  Розробка пропозицій
6. оцінка очікуваних результатів
7. визначення альтернативних планів і їх 

комбінація
8. Складання програм
9.  оцінка і контроль реалізація планів
Тому основою для виконання маркетингової 

стратегії є маркетинговий стратегічний план. 
Маркетинговий стратегічний план повинен відповісти: 
 який товар виводиться на ринок, у якому асортименті 
та за якими цінами;  на якого споживача (сегмент 
ринку) він розрахований;  які умови треба створити 
для продажу товару на запланованому рівні;  через які 
канали і у яких обсягах буде організовано постачання; 

 яким буде після продажне обслуговування і ким буде 
здійснюватись;  яких економічних результатів очікують 
учасники ринку, і які витрати для цього потрібні. 
Методи вирішення цих питань є тактикою маркетингу. 

вимоги до стратегічного маркетингового плану 
підприємства.

Декілька основних тез, що відносяться до 
стратегії, повинні бути зрозумілі і, що більш важливо, 
прийняті вищим керівництвом. Перш за все, стратегія 
переважно формулюється і розробляється вищим 
керівництвом, але її реалізація передбачає участь 
всіх рівнів управління. Стратегічний план повинен 
обґрунтовуватися різноманітними дослідженнями і 
фактичними даними. Щоб ефективно конкурувати в 
сьогоднішньому світі бізнесу, підприємство повинне 
постійно займатися збором і аналізом величезної 
кількості інформації про галузь, конкуренцію і інші 
чинники. Стратегічний план додає підприємству 
визначеність, індивідуальність, що дозволяє йому 
привертати певні типи працівників, і, в той же час, 
не привертати працівників інших типів. Нарешті, 
стратегічний план повинен бути розроблений так, щоб 
не тільки залишатися цілісним протягом тривалих 
періодів часу, але і бути достатньо гнучким, щоб при 
необхідності можна було здійснити його модифікацію 
і переорієнтацію. загальний стратегічний план слід 
розглядати як програму, яка направляє діяльність фірми 
протягом тривалого періоду часу, даючи собі уявлення 
про те, що конфліктна і постійно змінна ділова і 
соціальна обстановка робить постійні коректування 
неминучими. Стратегія є детальним усестороннім 
комплексним планом. він повинен розроблятися 
швидше з погляду перспективи всієї корпорації, а не 
конкретного індивіда. Рідко коли засновник фірми 
може собі дозволити поєднувати особисті плани із 
стратегією організації. Стратегія припускає розробку 
обґрунтованих заходів і планів досягнення наміченої 
мети, в якій повинен бути врахований науково-
технічний потенціал фірми і її виробничо- збутові 
потреби.  Стратегічний план повинен обґрунтовуватися 
різноманітними дослідженнями і фактичними 
даними. Тому необхідно постійно займатися збором і 
аналізом величезної кількості інформації про галузь 
народного господарства, ринок, конкуренцію і т.п. 
Крім того, стратегічний план дає фірмі визначеність, 
індивідуальність, які дозволяють їй привертати певні 
типи працівників і допомагають продавати вироби або 
послуги. Стратегічні плани повинні бути розроблені 
так, щоб вони залишалися не тільки цілісними в 
проміжку довгого часу, але і зберігали гнучкість. 
загальний стратегічний план слід розглядати як 
програму, направляючу діяльність фірми протягом 
тривалого періоду часу, з урахуванням постійних 
коректувань у зв'язку з постійно змінною діловою і 
соціальною обстановкою. 

висновок:.
Стратегічне планування саме по собі не гарантує 

успіху, і організація, що створює стратегічні плани, 
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може потерпіти невдачу через помилки в організації, 
мотивації і контролі. Проте формальне планування 
може створити ряд істотних сприятливих чинників для 
організації діяльності підприємства. знання того, що 
організація хоче досягти, допомагає уточнити найбільш 
відповідні шляхи дії. Ухвалюючи обґрунтовані і 

систематизовані планові рішення, керівництво знижує 
ризик ухвалення неправильного рішення через 
помилкову або недостовірну інформацію. Планування 
допомагає створити єдність загальної мети усередині 
організації

МаРКЕТиНговІ ЦІНовІ РІШЕННЯ ПРи вивЕДЕННІ ІННоваЦІї На РиНоК
Солонінко Р.,

Студентка групи бМг-41
Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту  

Науковий керівник: Спарадовська о.Ю., 
викладач циклової комісії організації виробництва та ресторанної справи

Хмельницького кооперативного  коледжу ХКТЕІ

Розвиток бізнесу вимагає підвищення 
рентабельності виробництва і розширення асортименту. 
обидві мети можна досягти, розробляючи нові 
продукти. Посилення конкуренції вимагає від учасників 
ринку постійної напруги в боротьбі за становище на 
цьому самому ринку.

Інноваційний маркетинг - це діяльність на ринку 
нововведень, спрямована на формування або виявлення 
попиту з метою максимального задоволення запитів і 
потреб, що базується на використанні нових ідей щодо 
товарів, послуг і технологій, які найкращим чином 
сприяють досягненню цілей організації та окремих 
виконавців. Інноваційний маркетинг може розглядатися 
в різних аспектах.

Інновації стосуються всіх форм підприємницької 
діяльності. Це однаково важливо як для промислових 
підприємств, так і для банку, страхової компанії чи 
туристської фірми та інших організацій. 

будь-яка інновація вимагає докладання значних 
зусиль, матеріальних та інтелектуальних ресурсів. 
Прагнення реалізувати інновацію в непідготовленою 
середовищі може призвести до збитків. Для розвитку 
компанії повинні бути мобілізовані всі творчі 
можливості колективу. Це можна зробити тільки в тому 
випадку, якщо використовувати знання, інтелект та 
досвід усіх співробітників. 

На ринку організацій-споживачів ціна є лише 
одним із декількох можливих об'єктів переговорів 
між організацією-продавцем і організацією-покупцем. 
Роль, яку може відігравати при цьому ціновий фактор, 
залежить від багатьох аспектів, зокрема, категорії 
організації-споживача, його сили та впливовості, виду 
ситуації закупівлі товару, категорії ТПП тощо.

На рівні підприємства ціна відіграє подвійне 
значення. з одного боку, вона є інструментом 
стимулювання попиту на товар, з іншого - важливим 
фактором отримання необхідних прибутків. Стратегічні 
рішення щодо ціноутворення повинні орієнтуватись та 
бути узгодженими із стратегічними підходами до інших 
складових комплексу маркетингу: товарної, збутової та 
комунікаційної політик. Досконало розроблені останні 
складові, доповнені ефективними рішеннями в галузі 
ціноутворення, завжди принесуть успіх підприємству. 

Проте ефективне ціноутворення ніколи не може 
компенсувати недоліків, допущених при розробці 
інших складових маркетингу.

Для  підприємств ресторанного господарства  
нерідко ціна виступає як найвпливовіший у збуті фактор. 
У інших випадках вона є лише одним з цілого ряду 
факторів, а інколи взагалі ігнорується. Роль цінового 
фактора визначається оточенням, взаємозв'язками між 
покупцями та продавцями як перших, так і других.

Інноваційність маркетингу виражається в 
постійному пошуку та ініціювання постійних змін 
потреб, в оновленні асортименту, надання товарам нових 
рис і досягненні нових рівнів задоволення потреб, у 
використанні нових форм комунікацій, нових способів 
продажу і доставки. Такий пошук заохочується фактом, 
що все більша кількість споживачів у світі сповідують 
пріоритети якості товарів і послуг, зручності їх 
придбання та споживання над ціновими параметрами.
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вихід на світовий ринок, необхідність швидкого 
та ефективного освоєння міжнародного конкурентного 
середовища зумовили актуальність маркетингової 
діяльності в аграрній сфері України, як системи 
заходів щодо раціоналізації виробничо-збутової 
діяльності в ринкових умовах господарювання. 
вплив маркетингової діяльності на економічні 
показники розвитку підприємства є беззаперечним 
аргументом актуальності проблеми і необхідності 
підвищення ефективності використання маркетингу в 
сільськогосподарських підприємствах.

Трансформація аграрного сектору покликана 
сприяти розвитку зернового господарства і, зокрема, 
ринку зерна. виключне значення цієї проблеми 
обумовлюється сталим попитом, найбільш важливою 
потребою людей у продуктах харчування. зерно – 
стратегічний фактор економічної безпеки держави [3]. 

особливої актуальності питання збуту продукції 
зернової галузі набувають в умовах вступу України 
до європейського Союзу, адже доведення показників 
ефективності і якості до європейських стандартів є 
невід’ємною вимогою.

Дослідженню питань важливості та ефективності 
маркетингу присвячено праці багатьох науковців, 
зокрема: І. Х. баширова, о, М. валькова, а. в. войчака, 
о. а. воронова, о. в. зигрій , Н. М. Козуба , в. М. 
Колесник, л. о. Стрія та інших.

Ми розглядаємо маркетинг як комплекс економічних 
відносин у сільськогосподарському підприємстві,  так 
званий «агромаркетинг», який має певні особливості, 
пов’язані зі сільськогосподарською діяльністю, чим 
відрізняється від звичайного маркетингу.

Комплекс маркетингу – це сукупність 
контрольованих змінних чинників, які товаровиробник 
використовує з наміром викликати бажану реакцію 
з боку цільового ринку. використання його в умовах 
ринкових відносин є об'єктивною необхідністю, а роль 
визначається важливістю ринку збуту, як вирішального 
фактору успіху товаровиробників [4].

аналіз наукових праць зарубіжних та вітчизняних 
вчених-маркетологів дозволив нам надати наступне 
трактування маркетингу саме зернової галузі – це 
сукупність заходів: аналізу, планування, ціноутворення, 
управління, комунікації та інформаційного забезпечення 
суб’єктів ринку зерна, що спрямовані на дослідження 
та прогнозування кон’юнктури ринку та направлені на 
максимальне задоволення платоспроможного попиту 

споживачів, з врахуванням інтересів виробників.  
відповідно до особливостей маркетингової 

діяльності система маркетингу аграрних підприємств 
зернопродуктового підкомплексу аПК складається з 
трьох підсистем: маркетингових досліджень ринкового 
середовища (дослідження факторів макросередовища, 
конкурентів, кон'юнкутури ринку зерна, ринкових 
позицій підприємства), функціонального забезпечення 
маркетингової діяльності (планування, організація, 
мотивація та контроль у маркетинговій діяльності) 
та маркетингових дій підприємства і їх результатів 
(товарної, цінової, комунікаційної політик та політики 
розподілу) [2]. 

агромаркетинг виступає у якості прискорювача 
процесів, що відбуваються у системі «виробництво  
–  обмін – споживання» і робить кінцевий результат 
таким, який найповніше відповідав би кінцевій меті 
суспільного розвитку. 

Дослідження основних проблем, які виникають 
при виробництві і реалізації продукції зернової 
галузі вітчизняними товаровиробниками, дають 
змогу стверджувати, що їх вирішення можливе у разі 
створення комплексної системи агромаркетингу (рис. 
1.).

Рисунок 1 – Комплексна система маркетингу 
зернової галузі*

* побудовано автором з використанням [1].

отже, налагоджена комплексна система 
маркетингу є одним із необхідних інструментів 
організації,  раціонального виконання товаро-збутової 
функції зернової галузі сільськогосподарськими 
підприємствами, справляє визначальний вплив на 
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продуктивне позиціонування товару на зерновому 
ринку та відіграє визначальну роль в забезпеченні 
конкурентоспроможності продукції на світовому ринку 
зерна.
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в умовах розвиненої ринкової економіки через 
значну конкуренцію у галузі роздрібної торгівлі 
рентабельність багатьох торговельних підприємств 
є низькою. Необхідною умовою розробки більш 
ефективних механізмів господарювання і підвищення 
рентабельності торгівлі є вкладення підприємством 
коштів у розвиток маркетингу. він охоплює всі аспекти 
функціонування бізнесу – від створення продукту до 
його після продажного сервісного обслуговування [5].

в основі маркетингу лежить ідея людських потреб. 
Потреби людей практично безмежні, а от ресурси для їх 
задоволення обмежені.  Чим повніше товар відповідає 
бажанням споживача, тим більшого успіху досягне 
виробник.

Маркетинг починається не там, де завершується 
виробництво. Навпаки, характер і масштаби 
виробництва диктуються маркетингом. Ефективне 
використання виробничих потужностей, нового 
високопродуктивного автоматичного устаткування і 
прогресивної технології визначається маркетингом [3].

Маркетинг, як одна із підсистем управління, 
здійснює активний вплив на діяльність підприємства з 
метою поліпшення його показників, сприяє підвищенню 
ефективності торговельної діяльності, забезпечуючи 
високий кінцевий результат, а за умови правильного 
вибору змісту й високої якості маркетингової діяльності, 
може, певною мірою, послабити негативний або, 
навпаки, посилити позитивний вплив навколишнього 
середовища на підприємство. Тому забезпечення 
високої ефективності управління маркетинговими 
технологіями є складовою частиною підвищення 
економічної ефективності діяльності роздрібного 
торговельного підприємства [4].

важливим завданням для роздрібного торговельного 
підприємства є визначення міри впливу маркетингових 
технологій на результативність діяльності, тобто на 
рівень і якість кінцевих результатів, у тому числі 
фінансово-економічних.

Дослідженню методів визначення результативності 
та ефективності маркетингу у вітчизняній та іноземній 

літературі приділяється значна увага. Дана проблема 
розглянута в працях таких вчених як Т. амблер, Е. 
будаева, в.л. білоусов, П. Дойль, г. ассель, Е.П. 
голубков, в.Н. Похабов, и.в. Пономаренко, в. Савчук 
та ін [5].

Для оцінки результативності маркетингових 
технологій необхідно розробити систему показників, 
яка б повною мірою відображала стан маркетингової 
діяльності торговельного підприємства за кількісними 
і якісними характеристиками [2]. збалансована 
система показників містить у собі показники, що 
характеризують чотири основні аспекти ефективності 
управління: фінанси, внутрішні бізнес-процеси, 
клієнти та ринок, персонал підприємства. виконання 
цих показників забезпечує досягнення цілей компанії 
і її власників [5].

головний ризик маркетингової діяльності  полягає 
в тому, що власне національні компанії можуть стати 
майже приреченими на роль компаній «другого ряду». 
У таких ситуаціях виникає й ризик втрати мотивації 
до маркетингової інноваційності. Формуються 
умови для руху по шляху послідовника, мотивація 
спрямовується не стільки на інноваційність, скільки на 
правильне копіювання. Існує інший варіант поведінки 
– переміщення в ринкові ніші. Проте він не завжди є 
доцільним та привабливим [4].

Щодо України, то тут проблема маркетингової 
діяльності в державних організаціях (установах) є тією 
проблемою, наукове розроблення якої знаходиться 
швидше на початковому етапі [1]. Дослідженнями 
встановлено, що вітчизняні сільськогосподарські 
підприємства мають труднощі у практичному 
використанні маркетингу через дію суб'єктивних 
і об'єктивних факторів. Серед них варто відмітити 
низьку інформованість про розвиток цього напряму 
діяльності підприємств, неготовність керівного складу 
підприємств до впровадження нових форм управління, 
відсутність досконалої інфраструктури ринку тощо. в 
організаційній структурі даних підприємствах відсутня 
маркетингова служба, функції маркетолога виконує 
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заступник директора зі збуту.
отже, головним недоліком у розвитку товарного 

ринку є відсутність чіткої схеми реалізації «виробник 
– оптова торгівля – роздрібна торгівля – споживач», що 
негативно впливає на цінову ситуацію на товарному 
ринку та не дає можливість виробнику реалізувати 
наявний ресурсний потенціал. з метою виправлення 
даної ситуації державним органам необхідно провести 
комплекс заходів «оздоровлення» маркетингового 
середовища як на мікро- так і макрорівні [3].
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У сучасних умовах ринкової економіки метою 
кожного підприємства є досягнення сталого розвитку. 
Цілком зрозумілим є прагнення мінімізувати витрати 
та максимізувати прибутки, а це, в свою чергу, 
стимулює до пошуку джерел отримання додаткового 
доходу і прибутку не тільки на національному, а й на 
міжнародному рівнях. Розширюючи географічні межі 
своєї діяльності, підприємство повинно розробити 
стратегію виходу на зовнішній ринок, що стане 
перспективою для сталого розвитку, ефективного і 
прибуткового функціонування в майбутньому. 

При ігноруванні маркетинговими методами, 
концепціями підприємство потерпить фіаско, оскільки 
неминучими будуть утиски с боку конкурентів, 
що підсилили свої можливості інноваційними 
маркетинговими рішеннями та спромоглися вийти 
за межі локальних або регіональних ринків. значну 
роль на нових і наявних ринках відіграє висока 
інтенсивність конкуренції. Ціна, якість, строки, знання 
та гнучкість одночасно набувають великого значення 
для досягнення та збереження конкурентних переваг 
і лише в сукупності сприяють ринковому успіху 
підприємства [1].

Розвиток господарської діяльності українських 
підприємств значною мірою спричинений 
налагодженням зовнішньоекономічних зв’язків. зараз 
стає нормою, коли середні та малі підприємства 
освоюють ринки інших країн, проте вихід на 
міжнародний ринок ще не гарантує становлення та 
укріплення позицій на ньому. отже, використання 
сучасних методів управління, насамперед маркетингу, 

є об’єктивною необхідністю для сталого розвитку в 
майбутній перспективі, успішного функціонування 
підприємства на міжнародному ринку, досягнення ним 
бажаного рівня рентабельності [2].

актуальною маркетинговою проблемою для 
українських підприємств є невідповідність якості 
товару, упаковки, дизайну, реклами міжнародним 
стандартам, а виробничого комплексу –  сучасному 
науково-технічному рівню. відсутність реального 
плану втілення в дійсність концепцій та стратегій 
маркетингу, складнощі в дослідженні зовнішньої 
маркетингової інформації та при виборі зовнішніх 
каналів збуту – це слабкі сторони наших вітчизняних 
підприємств. враховуючи один аспект, фірми 
нехтують іншим – в цьому і проявляється відсутність 
комплексності, яка є необхідною при проведенні 
маркетингової політики. Так, враховуючи наявну 
проблематику, при ретельному плануванні виходу у 
міжнародне середовище національні господарюючі 
суб’єкти повинні здійснити комплекс таких дій: 
проаналізувати причини виходу підприємства на 
міжнародний рівень; здійснити комплексний аналіз 
факторів макро- та мікросередовища; визначити 
пріоритетні напрямки своєї діяльності з урахуванням 
можливостей; здійснити сегментацію іноземних ринків, 
вибрати цільові сегменти; розробити міжнародну 
ринкову стратегію підприємства; розробити комплекс 
маркетингу для підприємства; розробити стратегії, 
принципи і методики міжнародного маркетингу для 
підприємства;

отже, подолання актуальних маркетингових 
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проблем для сучасних українських підприємств 
надасть можливість вітчизняному виробнику стати 
більш пристосованим до вимог зовнішнього ринка, 
здатним задовольнити потреби та вимоги як місцевих, 
так і іноземних споживачів.
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Розвиток лінгвістичної науки кінця ХХ – початку 
ХХІ століття виокремив дуже важливу ідею: комунікація 
людей – це основа їхньої свідомості, пізнання, 
суспільного буття в цілому і, відповідно, людина 
не може існувати поза комунікацією. Усе частіше 
вчені зосереджують свою увагу на проблемах мовної 
комунікації, принципах моделювання комунікативного 
акту, функціонуванні мови в різноманітних сферах 
суспільної діяльності, і зокрема на категоріях 
міждисциплінарного характеру, які є умовою успішного 
комунікативного акту. До таких категорій належить і 
категорія ввічливості. Як одна з основних складових 
міжособистісного спілкування, ввічливість являє 
собою важливий регулятор поведінки, необхідний для 
досягнення ефективної взаємодії людей.

Спілкування відіграє надзвичайно важливу 
роль, воно є одним з найголовніших видів людської 
діяльності. а ввічливість є компонентом цього 
спілкування, цієї діяльності. в останні десятиріччя 
надзвичайно береться до уваги мовленнєвий етикет.

Культура міжособистісних стосунків у 
діловій сфері охоплює систему морально-етичних 
принципів ділового спілкування, які уможливлюють 
найефективнішу взаємодію суб'єктів професійної, 
підприємницької, комерційної діяльності - колег, 
службовців, партнерів та ін. Якщо спілкування у родині 
чи у колі друзів має переважно безпосередній характер 
і орієнтоване на гармонізацію стосунків заради них 
самих, то ділове спілкування опосередковане певною 
справою - професійним чи комерційним інтересом 
(інтересами) тощо. виникає воно на засадах різних 
форм діяльності, внаслідок чого формується відмінна 
від інших комунікативних практик морально-етична 
культура. задля успіху в професійній, економічній 
діяльності суб'єкти ділового спілкування мають 
виходити з того, що їх колега (партнер) завжди є 
особистістю, гідною поваги, довіри, фахівцем у 
своїй справі, у взаємодії з яким необхідно досягти 
продуктивного (ефективного, взаємовигідного) 
співробітництва. Тому оволодіння нормативною базою 
ділової культури (культури ділового спілкування) є 

необхідною умовою продуктивного співробітництва у 
будь-якій сфері професійної діяльності.

 У сучасному суспільстві все більшої актуальності 
набуває дослідження комунікативних категорій, і 
категорії ввічливості зокрема. ввічливість часто 
розглядають як стратегію, орієнтовану на досягнення 
позитивного результату у спілкуванні. І ця стратегія 
залежить і від зовнішніх, і від внутрішніх факторів.

в останні десятиліття поняття „ввічливість” і його 
реалізація в мовленні усе частіше привертають увагу 
лінгвістів. Поштовхом до зацікавлення cтало зростання 
загаль¬ного інтересу до культурології й прагматики, 
націо¬наль¬ної специфіки поведінки й мовлення 
людей. Мовленнєвий етикет – це важливий елемент 
будь-якої національної культури. Типові звороти 
мовленнєвого етикету є своєрідним мовним фондом, 
який регулює суспільні та особисті взаємовідношення 
між носіями певної мови.

вввічливість розглядається як набір стратегій або 
мовленнєвих моделей, які встановлюються одними 
комунікантами як норми для себе, або іншими – як норми 
для них, і водночас як соціально зумовлені поведінкові 
норми, вербальні і невербальні, у визначеній суспільній 
групі. ввічливість – це прояв поваги, це і готовність 
зробити послугу тому, хто її потребує, і делікатність, і 
такт. І звичайно ж, своєчасний і доречний мовленнєвий 
прояв – мовленнєвий етикет – невід’ємний елемент 
ввічливості.

Категорія ввічливості являє собою складне 
соціокультурне явище, що відображає міжособистісні 
стосунки комунікантів і забезпечує соціальну рівновагу, 
а також є необхідною передумовою комунікативного 
співробітництва. У реалізації тактик увічливості 
важливу роль відіграють поняття позитивної і 
негативної ввічливості (стратегії зближення та 
віддалення), що є яскраво вираженим у дослідженнях 
Дж. ліч.

з кінця ХХ століття в лінгвістичних дослідженнях 
категорія ввічливості розглядалася з різних поглядів. 
Проте ж більшість дослідників розглядають її, як 
поняття, пов’язане з мовленнєвим етикетом.
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Кожна мова відображає не лише особливості 
природних умов чи культури, але й своєрідність 
національного характеру її носія. Тому національно-
культурна специфіка певного народу може бути 
найбільш повно та всебічно пізнана лише у порівнянні 
з національно-культурними особливостями інших 
народів. Це по¬ложення обумовлює доцільність 
проведення у нашому дослідженні не лише виявлення 
засобів вираження ввічливості в сучасній англійській 
мові, й порівняльного аналізу типових формул 
мовленнєвого етикета в українській та англійській 
мовах. Для побудови стилістично витриманого 
висловлювання необхідне узгодження граматичних і 
лексичних засобів вираження категорії ввічливості, 
зокрема і засоби пом’якшення категоричності: 
модальні фрази, форма розділового запитання, 
ступеневі прислівники, модальні дієслова, модальні 
частки, мовні звороти, які є невід’ємним елементом 
ввічливості.

Поєднання виразів мовленнєвого етикету 
в діалогічну єдність, їх морфологічний склад і 
синтаксична будова, граматичні категорії – ці та інші 
питання являють собою перспективу в дослідженні 
категорії ввічливості. важливим є з’ясування 
граматичної природи формул ввічливості з погляду їх 
вживання в тій чи іншій ситуації спілкування, тобто в 
реальному контексті.
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Ресторанний бізнес – одна з сфер вітчизняної 
економіки, в якій з самого початку економічних 
реформ повною мірою виявилися ринкові відносини. 
Це найдинамічніший і високодохідний, а отже, 
перспективний для інвестицій і привабливий для 
підприємців сегмент українського ринку послуг. Проте, 
розвиток сучасного ресторанного бізнесу залежить від 
загальних тенденцій динаміки економіки держави, 
кон’юнктури споживчого ринку, змін структури попиту 
та пропозиції, розвитку нових форм організації бізнесу 
тощо.

значний вплив на формування та розвиток 
ресторанного господарства має загальний стан 
економіки у країні та політика держави у цьому напрямі.  
Економічна криза, яка на даний час характерна для 
багатьох країн світу, відчутно впливає на розвиток 

ресторанного господарства. Тому, доцільно визначити 
за допомогою яких маркетингових інструментів, 
можна забезпечити подальший розвиток підприємств 
ресторанного господарства в умовах кризи.

На мою думку ефективними маркетинговими 
інструментами, які допоможуть збільшити кількість 
відвідувачів та в загалом позитивно відобразяться на 
діяльності підприємств ресторанного господарства є:

1) постійне введення інновацій – український 
ресторатор повинен як можна частіше, вводити 
технологічні та товарні інновації, для того щоб мати 
конкурентні переваги;

2) активізація рекламної діяльності.  однією 
з найбільших проблем ресторанного бізнесу є 
недостатність реклами, необхідно впровадити рекламу 
із залученням партнерів: на туристичних сайтах, в 
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туристичних агенціях, що певною мірою знизить 
зовнішню конкуренцію.

3) ефективна система знижок. Наприклад 
доцільно знижувати ціну або пропонувати за ту ж ціну 
більше послуг, або вводити накопичувальні системи 
знижок для постійних клієнтів тощо;

4) запровадження сучасних технологій, що 
впливають на емоції клієнтів  – наприклад ресторан 
типу Free Flow, оформлення страв, дизайн екстер’єру 
та інтер’єру тощо.  

особливо актуальним, на мою думку, є розвиток 
кафе «буфет» у форматі 

«фрі-фло» – своєрідний  гібрид ресторану, фаст-фуду 
і "шведського столу". від першого «фрі-фло» запозичив 
комфортність та акцент на інтер'єр, від другого – 
швидке  обслуговування. Як і у форматі "шведський 
стіл", у «фрі-фло» клієнту також пропонується свобода 
вибору і безпосередній доступ до товару. Тобто  можна 
готувати піцу, салати та інші страви меню, все на 
місці, клієнти зможуть самі вибрати начинку, яка їм 
більш до вподоби, та подивитись захоплююче шоу  
приготовлення їх улюбленої страви. 

Перспективним напрямом для кафе «буфет» вважаю 
розвиток системи дитячого обслуговування. Створення 
дитячої кімнати, в якій дітей розважатиме клоун, а 
їхні батьки тим часом зможуть спокійно пообідати в 
сусідньому залі кафе. запровадження дитячого меню 
сприятимуть збільшенню відвідувань родин із дітьми. 
організація та надання послуги святкування дитячого 
дна народження, проведення тематичних зустрічей, 
організація кулінарних майстер-класів, розважальних 
шоу-програм дозволять значно розширити спектр 
послуг у мережі кафе «буфет». 

Для підвищення рівня обслуговування необхідним 
є організація внутрішнього маркетингу. Персонал 
є одним із найважливіших чинників, який впливає 
на рівень обслуговування в закладах ресторанного 
господарства. Для підвищення ефективності роботи 
персоналу необхідно забезпечити: ретельний підбір 
кадрів; адаптацію новачків; навчання персоналу; 
мотивацію персоналу; запровадження корпоративної 
культури; введення стандартів обслуговування.

вПлив ФаКТоРІв МаРКЕТиНгового СЕРЕДовиЩа На ЕФЕКТивНІСТЬ 

ДІЯлЬНоСТІ баНКУ
Шкальова о.С.,
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ДвНз «Українська академія банківської справи Національного банку України»

Науковий керівник: афанасьєва о.б.,
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Функціонування банківської системи наразі 
спрямоване на забезпечення стійкого розвитку та 
поступове підвищення ефективності діяльності. 
зниження ефективності банківської діяльності є 
свідченням невисокої конкурентоспроможності, 
підвищеної чутливості до різноманітних ризиків, що 
можуть виникнути у процесі банківської діяльності, 
неефективного управління активами та пасивами, 
низького рівня прибутковості та рентабельності банку.

 Питання щодо підвищення ефективності 
банківської діяльності наразі залишається досить 
актуальною. Саме тому банки, аналізуючи оточуюче 
середовище, втілюють в практику різноманітні 
інструменти маркетингу. зневажання впливу 
факторів маркетингового середовища ускладнює 
можливість банку набуття статусу надійної та 
конкурентоспроможної установи на ринку банківських 
послуг. з огляду на це, виявлення та аналіз факторів 
маркетингового середовища є необхідною складовою 
банківської стратегії. Це пояснюється тим, що 
комерційний банк провадить своє функціонування, 
постійно вступаючи в регулярні відносини з різними 
стейкхолдерами.

На думку в. о. Ткачук, маркетингове середовище 
діяльності банку – це загальна сукупність  факторів 

впливу, які складаються у банку в процесі його 
співпраці з іншими суб’єктами економіки і зовнішнім 
середовищем взагалі та спричинюють певні зміни в його 
політиці [4]. аналізуючи маркетингове середовище і 
визначаючи механізм його впливу на стратегію банку, 
доцільним є обов'язкове урахування чинників мікро-, 
макро- та мегасередовища.

Середовище банків, що провадять свою діяльність 
на міжнародному рівні, різниться високим рівнем 
невизначеності, зумовленої унікальною сукупністю 
мегафакторів, що характеризують кожну окрему країну, 
в якій банк веде свій бізнес, а також загальносвітовими 
факторами, такими як стан світової економіки, розвиток 
міжнародних технологій у фінансовому секторі, а також 
орієнтованість на міжнародні стандарти банківської 
діяльності та на принципи і стратегії міжнародного 
маркетингу. 

Макросередовище формують різноманітні 
фактори, які створюють зовнішнє оточення банку 
на рівні держави. До таких слід віднести соціально-
політичні, економічні, фактори науково-технічного 
прогресу та природні фактори впливу. Якщо розглядати 
дані фактори відносно окремого банку, варто 
відмітити, що окремий банк не може суттєво змінити 
їх вплив на свою діяльність. завданням банку є саме 
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ідентифікація цих факторів, оцінка можливого впливу 
на ефективність банківської діяльності та відповідне 
коригування своєї стратегічної та тактичної мети з 
урахуванням виявлених чинників. 

Стосовно факторів мікросередовища, на 
нашу думку, доцільно розглядати їх у розрізі його 
зацікавлених сторін. Суттєвий вплив на ефективність 
діяльності банку здійснюють ступінь розвитку, 
характер і культура відносин банку з наявними і 
потенційними клієнтами, різноманітність послуг і 
гнучкість політики ціноутворення. Усе це визначає 
стратегію управління відносинами зі стейкхолдерами, 
аналізуючи маркетингове середовище банку. 
Сегментування клієнтів, як один з методів їхнього 
аналізу, дозволяє виявити наявні споживацькі потреби 
та особливості діяльності. в умовах волатильності 
фінансових ринків та ринку банківських послуг значно 
зростає важливість своєчасного виявлення і аналізу 
конкурентів, результатом чого має бути відповідне 
коригування як стратегічних, так і тактичних цілей 
банку. аналіз конкурентів дозволяє банку розробити 
стратегію нейтралізації сильних сторін, що притаманні 
конкурентам, сконцентрувати зусилля на наданні 
таких послуг, стосовно яких банк має відносно 
стійкі позиції, а також переконати клієнта вибрати 
саме цей банк, а не банк конкурента. Що стосується 
контактних аудиторій, які впливають на діяльність 
банку, до них відносять внутрішні контактні кола 
(трудовий колектив, акціонери, профспілки), місцеву 
громадськість, фінансові кола (інші банки, брокери, 
аудитори); контактні аудиторії різних державних 
установ (працівники податкових органів, державні 

службовці), зМІ (журналісти, економічні аналітики).
основною відмінністю між факторами мікро- і 

макросередовища є те, що фактори мікросередовища 
є керованими. банк, коригуючи власну політику, може 
змінювати характер їх впливу. 

отже, проаналізувавши можливі чинники, які 
можуть вплинути на результати діяльності, можемо 
зробити наступний висновок: враховуючи зовнішні 
та внутрішні фактори маркетингового середовища, 
їх систематичний аналіз буде сприяти покращенню 
конкурентних позицій банку на фінансових ринках, 
посиленню ефективності діяльності банку, його 
фінансовій стійкості, а також покращенню стабільності 
всієї банківської системи.
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в сучасних умовах для стабілізації економіки 
України необхідно змінити структуру реалізації 
продукції до вимог ринку. Розвиток ринку спонукає до 
використання нових методів і підходів до управління 
підприємством шляхом маркетингових досліджень 
щодо реалізації продукції (робіт, послуг). за жорсткої 
конкурентної боротьби управління маркетингом на 
підприємстві дозволяє виявити сильні і слабкі сторони 
фінансово-господарської діяльності та забезпечити 
високий рівень підготовки й прийняття управлінських 
рішень, спрямованих на підвищення його ефективності 
і виживання в конкурентному ринковому середовищі. 

впровадження маркетингу хоча й набуває все 
більшого поширення в Україні, проте повною мірою 
ще не використовуються всі форми управління 
маркетинговою діяльністю. а це створює передумови 
для забезпечення конкурентоспроможності 
підприємств, адаптації до постійних змін зовнішнього 

середовища і кон'юнктури ринку, стабільності умов 
господарювання.

Під управлінням маркетингом (управлінням 
маркетинговою діяльністю) на підприємстві 
розуміється широкий комплекс заходів стратегічного 
й тактичного характеру, спрямованих на ефективне 
здійснення ринкової діяльності підприємства та 
досягнення його основної мети – задоволення потреб 
споживачів товарів і послуг і отримання на цій основі 
найбільшого прибутку[1].

Процес управління матеріальними та людськими 
ресурсами, що забезпечую їх інтеграцію та 
найефективніше використання для досягнення 
поставлених цілей розглядається менеджментом. На 
основі вищесказаного, маркетинг – менеджментом, або 
управлінням маркетингом на підприємстві є процес 
аналізу, розробки та втілення в життя засобів, які 
розраховані на встановлення, укріплення та підтримку 
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вигідних обмінів з покупцями для досягнення мети 
підприємства – отримання прибутку, зростання обсягів 
збуту, збільшення частки ринку тощо[2].

Управління маркетингом – процес планування 
і реалізації політики ціноутворення, просування і 
розвитку ідей, продуктів і послуг, спрямований на 
здійснення обміну, який задовольняє як окремих 
осіб, так і фірму. воно має за мету також розв'язання 
завдань впливу фірми на рівень і структуру попиту 
у певний проміжок часу, визначення оптимального 
співвідношення попиту і пропозиції, щоб фірма досягла 
поставленої мети [3]. По суті, воно є управлінням 
попитом і пропозицією і здійснюється тоді, коли одна 
із сторін потенційного обміну розробляє і використовує 
засоби досягнення бажаної дії (відгуку) інших сторін.

Проаналізувавши наведені в літературних 
джерелах поняття управління маркетинговою 
діяльністю, ми пропонуємо наступне удосконалене і 
розвинене його визначення, яке розглядається з позиції 
його призначення, сутності і системності. Управління 
маркетинговою діяльністю на підприємстві – це 
система різних видів діяльності, що являють широкий 
комплекс заходів стратегічного й тактичного характеру, 
пов'язаних між собою і спрямованих на ефективне 
здійснення ринкової діяль¬ності підприємства та 
досягнення його основної мети – задоволення потреб 
споживачів товарів і послуг і отримання на цій основі 
найбільшого прибутку. Це поняття, на наш погляд, 
враховує складність процесу управління маркетингом, 
його призначення і сутність, воно підкреслює 
системність цього процесу, бо управління маркетингом 
має здійснюватись системно і комплексно.

Управління маркетингом може здійснюватися з 
позицій п'яти підходів: вдосконалення виробництва, 
товару, інтенсифікації комерційних зусиль, маркетингу, 
соціально-етичного маркетингу[4]. з цих підходів 
випливають основні принципи управління маркетингом 
на підприємстві: орієнтація на споживача, адаптивність 
і гнучкість, спрямованість на перспективу, вплив 
на споживача, комплексність, системність, свобода 
споживача і виробника, обмеження потенційного збитку, 
задоволення базових потреб, економічна ефективність, 
інновації, навчання та інформування споживача, 
захист споживача. Ці принципи визначають конкретні 
напрями діяльності підприємств, що здійснюються в 
рамках маркетингу, зміст і спрямування його основних 
функцій, для яких властивий еволюційний розвиток на 
підприємствах[5]. 

отже, маркетинговий підхід до управління 
підприємствами характеризує його як комплексну 
систему, що дозволяє зв'язати можливості 
господарюючих суб’єктів з потребами ринку й добитися 
переваг у порівнянні з конкурентами. орієнтація 
підприємств на використання маркетингового підходу 
зазвичай вимагає зміни структури їх управління [6]. При 
цьому на перше місце в управлінні господарюючими 
суб'єктами виходить підрозділ маркетингу і його 
керівники, що визначатиме в майбутньому напрями 

діяльності всіх інших служб, включаючи безпосередньо 
і виробництво. 
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Furious tourism growth in the world caused the 
active expansion of hotel deals in all countries. Height 
living standards and competition generate tourism offer 
more diverse services. A significant recovery in the hotel 
services is observed in almost all European countries. On 
the impressive growth in profitability of European hotels 
have reported numerous studies. They confirm the strong 
tendency of European hospitality: in 21 of 25 major 
European cities were recorded double-digit growth yield 
numbers of local hotels. The same rapid increase yields 
hotel observed in the United States. According to the 
American Association of hotels and motels, the US hotel 
industry consists of 44700 hotels and motels with a total of 
about 3.1 million rooms. The gross amount of receipts from 
the rental of rooms is about $ 62.9 billion. For the comfort 
they generally fall into five categories. You may also be 
categorized by location, the prices and types of services 
they proponuyut.Za priced room hotel divided into budget 
($ 25- $ 35), economic ($ 35- $ 55), medium ($ 55- $ 95), 
the first class ($ 95 $ 195) apartamentni ($ 65- $ 125), luxury 
($ 125- $ 425). In America, the highest status awarded to 
two institutions: American Automobile Association (AAA) 
calls his prize "Five Diamond", a Mobile Travel Guide - 
"Five Star". Depending on their location may be called 
central hotel (located downtown), resort (in resort areas), 
Casino (one of the centers of gambling), airport (near the 
airport), avtostradnymy (on the highway). There are other 
classification criteria, such as the terms of use: timeshare, 
condominium, extended stay, conference, etc.

The hotel industry in Europe, like the US, the most 
developed, but developing more stable with steadily 
increasing revenues. In Europe, the hotel industry today 
brings record profits and allows companies sufficient 
funds for modernization and capital investment. However, 
the global processes of integration and globalization 
give reason to anticipate in the near future more intense 
absorption major hotel companies less competitive. 
Estimated situation is likely because the European market 
share of hotel chains is much smaller than in the US. 
However, with the development of franchising that enables 
rapid expansion with little investment, more well-known 
hotel corporations absorbs independent company. Most 
prominent promotion are undertaken by building in a big 
city hotel "class" and several hotels middle and lower 
class, competing with independent hotels. In Ukraine, 
a similar strategy was pursued by French corporation 
"Accor", which plans to build in Kiev three to five-star 
and three-chotyrohzir-term accommodation in Kharkiv, 
Dnipropetrovsk, Odessa, Donetsk and Lviv, with 10-12 
hotels for 2012. Given the trend toward consolidation and 
new hotel corporations in the last decade in Europe, almost 
70% of hotels are independent. Research 83 European hotel 
chains found only 16 that cover more than 100 hotels. The 
biggest network is the "Ibis" (483 hotels), and "Mercure", 

"Companile" and "Formule 1". The largest number of hotels 
of famous brands concentrated in France, the lowest in 
Italy and Austria. For Europe, the typical hotel corporations 
and hotel offering unique services, each of which stands 
an unusual profile. The largest share of hotels - 71.6% 
covers only nine hotel corporations, including major is 
English "Six Continents" and French "Accor". The process 
of integration is active in Spain, where in recent years 
recorded some significant sales and purchase transactions 
hotels. The largest hotel corporation in the country is "Sol 
Melia", which occupies 11th place in the world rankings 
and is being actively promoted on the market in South Asia. 

What is the best hotel in the world? Everyone chooses 
the hotel itself, depending on your preference. According 
to the article "Best Hotels of the World," published in 
the magazine Institutional Investor in 2011 conducted a 
survey among tourists and made a list of the best hotels 
in the world and Oriental hotel in Bangkok on the basis 
of a survey conducted among a hundred bankers from all 
over the world for several years was considered the number 
one in the world. Behind him followed Regent Hong Kong 
and Hamburg Vier Jahrenzeiten, honhkonskyy Mandarin 
Oriental London and Connaught. In 2014 Trip Advisors 
announced the winners of the contest "Nayraschyy Hotel 
2014". At first explorers set Swiss hotel Grand Hotel 
Kronenhof (Pontresina, Switzerland). The top ten best 
hotels also included: 2. The Upper House, Hong Kong, 
China

3. Gili Lankanfushi Maldives, Lankafushi, Maldives
4. Nayara Hotel, Spa & Gardens, La Fortuna de San 

Carlos, Costa Rica
5. The Oberoi Udaivilas, Udaipur, India
6. Casa Gangotena, Quito, Ecuador
7. Lindos Blu, Lindos, Greece
8. The St. Regis Punta Mita Resort, Punta Mita de 

Mexico
9. The Oberoi, Mumbai, Mumbai, India
10. Trump International Hotel & Tower Toronto, 

Toronto, Canada.
But more and more tourists are choosing unusual and 

unique hotels. Architects are becoming more freedom 
to exercise their fanciful projects today. And one of the 
most popular areas for the use of their talent is a hotel and 
restaurant business. It is not surprising that the most crazy 
ideas embodied in that area. For example Arab hotel "The 
Arab Tower" stands for 13 years. Built at a distance of 280 
meters from the coast on an artificial island, "Burj Al Arab" 
placed in a 202 two-storey rooms. They are all equipped 
with the latest technology and design, and offer the highest 
level of luxury and comfort. The rooms also installed 
large windows on the wall, with stunning sea views. The 
hotel also designed lobby atrium highest in the world (180 
meters). There is also a LumiLinna Snoshtsastle - it's like a 
snow fort. Located in a small Finnish town of Kemi. Each 
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year ice and snow built a chapel, restaurant and hotel, but the 
style of their structure, shape and proportions change with 
each season. But it does not snow in a real and created from 
sea water. The restaurant for up to 180 persons, decorated 
with bright illumination, and each room has its exclusive 
theme. One of the most unusual and unique hotels in the 
world - Treetops Hotel ("Hotel on the treetops") in one of 
the parks in Kenya. It was in this hotel in 1952. Elizabeth 
II learned that became queen of England. The uniqueness 
of the hotel is that it is literally standing on the tops of trees 
and from its windows you can watch as wild animals gather 
to drink.

Also, the architects have created many unusual 
restaurants. Each one is unique. For example Yellow Tree 
House. One of the most unusual restaurants in the world. 
This building, which looks more like an onion or a butterfly 
pupa is in New Zealand, in the suburbs of Auckland. 
Restaurant many times getting a prestigious award in 
architecture and dyzaynu.Roztashovuyetsya it at a height 
of 60 meters, where you pass on a wooden bridge in the 
main hall of the institution redwoods. During the day of its 
height a beautiful view of the valley of Auckland, and at 
night, the light turned on, the restaurant becomes a magical 
connotation and is truly fabulous. There is also Soneva Kiri 
by Six Senses is a "six star" eco-resort located in Koh Kood, 
an island almost inhabited in Thailand. This dream location 

offers a 29 Villa Resort and several private residences, but 
the main atraction has to be the 16ft suspended tree dining 
pod, Soneva Kiri's exclusive eating experience.

Also modern humans navchlys not only build new 
hotels and restaurants but also to use nature to create new 
popular places. For example Grotta Palazzese in Italy. This 
is a great place for a quiet holiday or a romantic dinner. 
This restaurant was pobudavynyy hundred years ago and is 
one of the most unique facilities such typu.Pechera formed 
in the limestone cliffs and is at an altitude of 25 meters 
above sea level, so the restaurant visitors can watch the 
waves splashing right under them.

We can cite many examples of how humanity creates 
new hotels and restaurants of different classes relying on 
their budget, needs and opportunities. Each tourist can 
choose a particular restaurant, hotel or hostel.Rozvytok 
particular class in this industry is growing every year. But 
I think the whole world already has enough facilities of 
this type and we have to slow down a little. We're picking 
up large areas of nature to our needs each year. We are 
destroying the beauty that has given us. Maybe it is time to 
reflect not only the present but also the future.

  Sources:
http://buklib.net/books/32520/
http://ua.textreferat.com/referat-495-8.html
http://tourlib.net/books_ukr/roglev01-4.htm

ПРоблЕМи І ШлЯХи РозвиТКУ СІлЬСЬКого зЕлЕНого ТУРизМУ в УКРаїНІ
бзенко М. П., Савчук І. М., студентки групи Е-41 

вП НУбіП України «боярський коледж екології і природних ресурсів»
Науковий керівник:Манішевська Н. М., викладач екологічних дисциплін 

вП НУбіП України «боярський коледж екології і природних ресурсів»

важливість турботи про матінку природу 
нам прививають ще з дитинства. більшість із 
нас усвідомлює стан навколишнього середовища 
змінюється. Діяльність людини завдає непоправну 
шкоду «зеленому світу». 

в останні десятиріччя у світі та європі зокрема все 
більшого визнання і прихильності набуває концепція 
багатофункціонального розвитку сільської місцевості 
та диверсифікації виробничої діяльності і послуг 
в агробізнесі. її сутність полягає у необхідності 
забезпечення належних умов для розвитку села та 
сільського способу життя у декількох напрямах. При 
цьому особлива увага звертається на невиробничу 
діяльність, оскільки виключно аграрне виробництво 
не може забезпечити гармонійного довкілля та 
матеріальних благ сільським мешканцям. важливим 
напрямом реалізації такої стратегії є розвиток сільського 
та аграрного туризму. Крім того, він забезпечує 
підвищення зайнятості сільських жителів, зростання 
трудового потенціалу села, розбудову благоустрою 
сільських населених пунктів [1].

Сільський зелений туризм - явище багатогранне. 
один з його аспектів, зважаючи на сучасний стан 
соціально-економічного розвитку країни, - соціальний. 
Тому сільський зелений туризм слід розглядати як один 

із засобів диверсифікації джерел доходів сільського 
населення, як компонент комплексного розвитку 
сільських територій і сільської інфраструктури, 
а також як один з чинників стратегії подолання 
бідності в сільській місцевості. Саме тому, в країнах, 
які розвиваються, сільський зелений туризм всіляко 
підтримується і заохочується державою, доступ до 
діяльності в цій сфері максимально спрощений, а 
суб'єкти, які надають послуги в цій сфері, отримують 
всілякі преференції, у тому числі і податкові. Другий 
аспект полягає в діставанні додаткових можливостей для 
популяризації української культури, розповсюдження 
знань і інформації про історичні, природні, 
етнографічні особливості України, яка є підставою 
для визнання сільського зеленого туризму суспільно 
цінною і корисною сферою стосунків, яка заслуговує 
на всіляку підтримку з боку держави. виходячи з цього, 
а також з досвіду європейських країн, класична форма 
сільського зеленого туризму не стосується відомішого 
в Україні поняття - надання готельних послуг. 
Центральною фігурою в організації відпочинку на селі 
виступає сільська сім'я, яка проживає в селі, здійснює 
основну діяльність, пов'язану з веденням особистого 
селянського господарства, і побічну, - з використанням 
майна цього господарства для надання послуг у сфері 
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сільського зеленого туризму, а саме: забезпеченням 
відпочиваючих житлом, живленням, ознайомленням з 
місцевою культурою і традиціями.

Невід'ємна від екологічного туризму і екологічна 
освіта. Пізнаючи природу, туристи відчувають 
важливістьі необхідність дбайливого до неї ставлення. 
внесок екологічного туризму у формування екологічної 
культури є справді безцінним [2].

Для стійкого розвитку сільського зеленого 
туризму в Україні необхідно визначити роль і місце 
державних інституцій, зокрема, Міністерства аграрної 
політики України, в створенні сприятливого правового 
середовища для діяльності сільського населення, 
навчання власників особистих селянських господарств, 
надання, на умовах конкурсу проектів через програму 
"власний будинок", довгострокових пільгових кредитів 
для створення біофункціонального житла і сприяння в 
залученні інвестицій для перебудови інфраструктури 
в селі і тому подібне. Як результат, з'явиться 
агротуристичний продукт, який ідентифікуватиме 
український сільський зелений туризм на внутрішньому 
і міжнародному ринках. виходячи з цього, центральний 
орган виконавчої влади у сфері туризму піклуватиметься 
про питання популяризації відпочинку в українському 
селі, розробкою туристичних програм і маршрутів і 
здійсненням регуляторної політики щодо суб'єктів 
туристичної діяльності, які надають готельні послуги, 
екскурсійне обслуговування в сільській місцевості і 
тому подібне. одним з елементів механізму розвитку 

і функціонування сільського зеленого туризму мають 
бути надані повноваження (компетенції) Союзу 
сприяння розвитку сільського зеленого туризму 
в Україні щодо створення добровільної системи 
категоризації місць розміщення (якості послуг), а 
також здійснення контролю за дотримання цих норм 
господарями [3].

Подальше зволікання в створенні сприятливого 
середовища для цієї діяльності або спроби встановити 
численні вимоги і дозвільні процедури до сільського 
господаря стане відчутною затримкою розвитку сфери 
сільського зеленого туризму і спричинить подальше 
нелегальне надання послуг сільського зеленого 
туризму.

отже, екотуризм підвищує екологічну свідомість 
як туристів, так і місцевих мешканців, які побачивши 
зацікавленість регіоном, починають більше цінувати 
природні багатства і брати участь в їх охороні.

Список використаних джерел
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Туристичний бізнес можна справедливо вважати 
бізнесом ХХІ, тому що він є одним з найбільш 
динамічних і прибуткових серед усіх галузей світового 
господарства.

за даними статистики всесвітньої організації 
туризму, на туризм припадає 10% валового світового 
продукту, 7% загального обсягу інвестицій, 5% усіх 
податкових надходжень.

Питаннями впровадження і оцінки інновацій 
у туристичній бізнесі займаються Новіков в.С., 
Федорченко в.К, Мініч І.М., зінченко в.а тощо [1].

Метою статті є дослідження сутності інноваційних 
технологій у туристичній галузі та їх видів.

Туризм є багатовекторною та мультигалузевою 
сферою і тому складною для запровадження 
радикальних інновацій. У структурі сфери послуг є 
галузі, інноваційність яких не викликає сумнівів, тому 
що вони мають власну базу досліджень і розробок і 
пропонують ринку нові високі технології. Наприклад, 
сфера інформаційно-комп’ютерних технологій (ІКТ), 

має за меті віртуалізацію частини виробничих та 
торговельних операцій, управління економічними 
процесами від мега до мікрорівня, широке застосування 
різновиду прикладних програм для ефективного 
управління й адміністрування підприємством. Іншого 
сектору в українській економіці, що зростав би так 
само швидко, як ІТ, просто немає. Це підтверджують 
і розрахунки: якщо наразі ємність української ІТ-
галузі складає 2-3 млрд. дол. на рік, а темпи річного 
зростання дорівнюють 30%, то до 2015 року сектор 
ІТ формуватиме 8% ввП. ІТ-індустрія дійсно 
перспективна, інвестиційно та інтелектуальноємна 
сфера економічної діяльності, яка прискорює інвестиції 
в людину, як основне джерело інноваційних зрушень і, 
дозволить вирішити проблему економічної та грошової 
стабільності в державі в майбутньому.

І хоч туристичний бізнес переживає бум 
інформатизації, враховуючи широкий інформаційний 
сектор, потужність та масовість інформаційних 
повідомлень та віртуальний сектор подорожей 
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в глобальних мережах, фахівці-туризмознавці 
зауважують, що туризм є більше «споживачем 
інформаційних інновацій», аніж продуцентом. за 
попередніми підрахунками витрати ініціативних 
туроператорів – консолідаторів в Україні на утримання 
системи on - line -бронювання складають близько 2% 
від вартості послуг, що реалізовуються, що за умови 
продажу турів на рекреацію, розваги і оздоровлення, це 
приблизно 3,3 млн. дол. СШа щорічно, які витрачено на 
розроблення, підтримку, наповнення і обслуговування 
системи інформаційної підтримки. Новими напрямами 
використання ІТ для туризму є: запровадження 
мобільного Інтернету, електронних каталогів 
пропозицій, поширення on-line-бронювання не лише в 
роботі з рітейловими агентствами, а й безпосередньо з 
клієнтами. Неординарні ідеї, що просувають бізнес у 
сфері туризму, автоматизація і доступність довідкової 
інформації, розробка нових туристичних маршрутів, 
програмне забезпечення і програмні рішення – це 
тільки деякі приклади, що ілюструють інноваційну 
діяльність і напрям її подальшого розвитку.

Туристи витрачають в подорожах близько 5-10% 
річних споживчих витрат. Фінансова свобода туристів 
також стимулює розвиток інновацій і пропозицію 
туристичних послуг: зручні платіжні системи, не 
прив'язані до конкретних місць і не вимагаючі 
перевозити запаси готівкових коштів, дають відчуття 
свободи і стимулюють споживання культурно-
освітніх і розважальних туристичних послуг в країні 
перебування.

в світовій практиці в туризмі широко 
розповсюджуються інновації, спрямовані на 
підвищення якості отриманого сервісу, створенні нової 
потреби у комфортному відпочинку, здатному дивувати 
передбачливістю та комплексністю. Популяризуються 

інновації на транспорті (літак з прозорим корпусом), 
в готельному бізнесі (готель і комплекси на намивних 
островах), застосування енерго- та ресурсозберігаючих 
технологій, що здатні подовжити життєвий цикл 
туристичного продукту або знизити вартість послуг.

Інновації - необхідний процес в створенні нового 
привабливого турпродукту, формуванні сприятливих 
умов для активізації діяльності інвесторів у туристичній 
сфері країни [3].

На сьогодні привабливими для інвестування є 
проекти щодо будівництва туристичної і спортивної 
інфраструктури курортів та дестинацій (гірськолижних 
трас, канатних доріг, спортивно–оздоровчих 
комплексів). за обсягами інвестицій в розвиток 
туристичної інфраструктури Карпатський регіон, який 
має всі можливості для розвитку гірськолижного спорту, 
входить в п'ятірку найбільших регіонів країни (в 2009 
році ці надходження склали близько 290 млн. євро). 
одним з таких проектів є будівництво гірськолижного 
центру «Долина Руна», який передбачає залучення 
прямих інвестицій загальною сумою 90 млн. євро.

Таким чином, ми можемо зробити висновок, 
що інноваційні технології у туристичній галузі є 
вимогою часу, що дозволяють не тільки підвищувати 
якість послуг, але і раціонально використовувати всі 
наявні ресурси як для туристів, так і для власників 
туристичного бізнесу. 
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Належний рівень розвитку готельного господарства 
необхідний для будь-якої держави. Розвиток 
промисловості, торгівлі, економіки і туризму, а також 
культури і спорту сприяє мобільності людей з метою 
встановлення контактів, обміну досвідом, організації 
різноманітних заходів, оздоровлення і відпочинку. брак 
готелів ускладнює всі ці процеси, натомість розвиток 
готельного господарства веде і до розвитку суміжних 
видів підприємницької діяльності

(торгівлі, виробництва тощо) і сприяє 
пожвавленню усіх суспільно-економічних контактів, 
посилює економічний потенціал регіонів а саме для 

забезпечення належного рівня готельного бізнесу в 
регіонах і потрібні інноваційні технології.

Технології в галузі гостинності розвиваються 
стрімко це пов’язано з тим, що перед готельними 
підприємствами стоять два основні завдання: отримати 
більше клієнтів і зробити їх постійними відвідувачами. 
здійснити ці завдання без інноваційних рішень 
неможливо, що потребує від готелів модернізації в 
технологіях, заощадження часу, грошей та енергії, що 
є досить складним завданням для кожного готельного 
бізнесу без належного фінансування. Тому шлях до 
інноваційних технологій у готелі полягає в тому щоб 
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забезпечити їх достатніми кількістю інвестицій а для 
цього їм потрібно залучати інвесторів.

   готельний бізнес багатоплановий, а управління 
ним – складне трудомістке завдання, що потребує 
впровадження нових технологій. Управління будь-
яким бізнесом сьогодні неможливе без активного 
використання інновацій.  

Для розвитку готельного бізнесу в регіонах 
країни можна запропонувати декілька найбільш 
високотехнологічних інновацій сьогодення до яких 
належать:

1. готелі, номери яких оснащені новітніми 
панелями Grow, які кріпляться на зовнішній стороні 
фасаду і акумулюють енергію сонця і вітру. Температура 
і вологість в будівлях регулюється за допомогою 
водоспаду у внутрішньому критому дворику - атріумі. 
величезна скляна стіна періодично відкривається,  щоб 
в приміщення проникав свіжий морський бриз.

2. окрім інноваційних сантехнічних рішень - 
наприклад, щоб наповнити ванну, вода ллється зі стелі, в 
готелях також є «безшумні електронні дверні дзвінки». 
обслуговуючий персонал натискає на кнопку дзвінка 
біля ваших дверей, і у вашому номері включається 
інфрачервоний сканер. Якщо він фіксує якийсь рух, 
з'являється електронний сигнал «не турбувати» і 
службовець йде, щоб прийти пізніше.

3. У деяких готелів, встановлений  24-дюймовий 
iMac, який виконує функцію «центру розваг».

4. орієнтоване на юних мандрівників, готелі 
організовують внутрішнє співтовариство Pod 
Community Blog, відкрите для тих, хто забронював 
номер. Це дозволяє постояльцям і майбутнім 
постояльцям обмінюватися інформацією, ставити 
питання один одному.

в умовах жорсткої конкуренції готелі змушені 
шукати нові шляхи підвищення привабливості та 
доступності своїх послуг. Недооцінка інноваційного 
управління в діяльності вітчизняних готельних 
підприємств призвела до зниження рівня їх 
конкурентоспроможності, порушення принципів 
і методів управління, зниження якості готельних 
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послуг. Інновації виступають в якості стимулу для 
подальшого розвитку готельного бізнесу, дають змогу 
підприємствам не тільки займати лідируючі положення 
у своїх ринкових сегментах, але й відповідати світовим 
стандартам готельного обслуговування.

Інноваційний підхід в готельному бізнесі може 
зводитися до використання не лише прогресивних 
інформаційних технологій і випуску нових послуг, 
але і цілого комплексу нововведень, що зачіпають 
усі сфери в області управління. При цьому найбільш 
ефективною інноваційна політика підприємства буде у 
разі одночасного впровадження різних типів інновацій.

На кожному підприємстві існує набір стандартних 
технологій по здійсненню поточних операцій і 
обслуговуванню гостей. Керівництво кожного 
великого готелю намагається знайти нові технологічні 
розробки для своїх проектів. Якщо ще кілька років 
тому такі технологічні нововведення були пов’язані 
з можливими змінами в проведенні операції без 
втручання комп’ютерних технологій, то зараз цей 
процес немислимий без останніх новітніх розробок 
в області інформатики. На ринку з’являється безліч 
автоматизованих систем управління, які дозволяють 
полегшити роботу персоналу і зробити її ефективнішою.

обґрунтовуючи той чи інший варіант інноваційної 
стратегії, необхідно враховувати й те, що вона має 
відповідати загальній стратегії розвитку готелю, бути 
прийнятною для нього за рівнем ризику й передбачати 
готовність ринку до сприйняття нововведень.

отже можна сказати що інноваційне забезпечення 
готельного бізнесу не лише підвищить прибутки готелів 
ай залучить в країну капітал від іноземних туристів.
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Technology is powering today’s business world by 
promoting efficiency, streamlining processes and improving 
productivity across business sectors. The hospitality 
industry is the latest beneficiary of galvanizing tech trends. 
HospitalityNet, an online resource for the hospitality 
industry, has identified some of the latest trends in the 
hospitality industry that you should take note of, including 
the following: Service in the cloud: Software as a service 
(SaaS) is a type of cloud computing that is streamlining 

processes and reducing operating costs for hotel chains as 
well as smaller boutique hotels across the industry. Many 
hotels are turning to SaaS because of the limited upfront 
investment and lack of initial hardware, additional on-hand 
IT support staff and training costs often associated with 
on-ground hotel management systems. SaaS has long been 
a popular management device for businesses in the sales 
industry, but the hospitality industry seems to be on board 
with tThe mobile guest: Smartphones make up 50 percent 
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of newly purchased phones, but that number is likely larger 
for frequent travelers. These mobile devices put the Internet 
in the palm of the user’s hands and make it easier for guests 
to establish a connection to accommodations, attractions 
and fellow travelers. The hospitality industry has begun to 
fully leverage this new technology to their advantage. 

Hotels, attractions and restaurants are finding unique, 
consumer-friendly ways to engage their guests via their 
mobile devices, including mobile microsites, one-click 
check-ins and traveler meet-up applications,his latest tech 
development. Riding the social wave: Customer service 
is king in the hospitality industry. If you aren’t paying 
attention to customer needs and demands, you could be 
losing out on valuable business. Because of this, hotels 
and other hospitality sectors thrive on positive face-to-face 
interactions with their guests. It is their bread and butter, 
and top industry players have customer service down to a 
science. However, social trends are slowly moving away 
from face-to-face interactions, as social media takes its 
place, creating urgency among hotels and attractions to 
develop a five-star social experience online. Social sites 
like Facebook and Instagram can help you build a solid 
following of brand enthusiasts and prospective guests that 
will then share your praises among their friends, family and 
colleagues. However, it is important to give them sharable 
content via these social media. Ignoring these social media 
pages is as bad as ignoring your guests at the front desk. 
You must also be aware of consumer review sites like Yelp 
to protect your brand’s reputation. Customers can make or 
break your business with a review, and you need to have an 
action plan in place if a customer gives you a bad review.

A personalized stay: More and more guests are 
considering their hotel stay to be an extension of their 
vacation, and, with rising hotel rates, they are looking to get 
more for their money from their accommodations. Hotels, 
from large chains to small boutique accommodations, are 
looking to add a personalized touch to their guests’ stay 
with the assistance of new technology. Hotel staff members 
are being more proactive by collecting data during the 
check-in process to provide guests with dining, shopping 
and attraction options based on their identified preferences. 
They are also using this data to tailor their on-site 
accommodations, including menus based on dietary needs. 
Front desks can add personalized messages on a room’s 
television screen to welcome guests.

The new technology in hospitality industry is changing 
guest services. Hotels, restaurants and attractions are 
finding new ways to do business and provide -five-star 
service.  

Wireless Hotels
Hotel chains around the world are turning to modern 

technology to create the ultimate stay for guests. From 
wireless check-ins to in-room technology, travel is being 
enhanced through a high-tech hotel experience.

Wireless Check-In hospitality techHotels have migrated 
toward implementing expedited booking and check-in 
processes through high-tech computer software that allows 
front desk staff to quickly check room availabilities and 

confirm reservations with just one click. Many hotel chains 
have utilized self-guided check-ins to give guests more 
control over their travel arrangements, including when they 
arrive. Guests can check-in remotely and then make a quick 
stop at the front desk for their room key. Checkouts have 
equally been streamlined through integrated billing.This 
high-tech integration creates a more efficient operations 
system that improves the quality of customer service while 
subsequently increasing profits. New technology alleviates 
the need for extended stops at guest services for check-
ins and checkouts, which frees staff and allows the hotel 
to allocate more resources towards improving a guest’s 
overall stay.

In-Room Technology Creates Boutique Hotel 
Experience

Today’s tech-savvy traveler demands more out of their 
hotel stay. When they are on-the-go, travelers seek a tech 
driven hotel experience that allows them to stay connected 
and plugged in whether it’s for business or pleasure. From 
wireless Internet to the latest in-room gadgets, tourists look 
for those extra perks that create a memorable stay.Hotels 
around the country offer 24/7 wireless Internet access as an 
added incentive for travelers to book with them. Travelers 
with smartphones and other technology devices can now 
access their email, flight status, print boarding passes and 
browse the Internet in their room without added costs to 
their hotel bill. Some hotel chains have created their own 
in-room Web applications and Internet sites for added 
convenience. Guests can request new towels, extra blankets 
and schedule wake-up calls through interactive front desk 
services. In-room applications also offer online room 
service, allowing guests to browse menus and place orders 
with just one click of a button. These applications and 
sites also provide in-room interactivity, which gives guests 
control over their room’s thermostat and lighting as well 
as their television. Additionally, many of these applications 
offer guests the chance to learn more about the city’s 
entertainment offerings and to make dinner reservations 
through an interactive directory of local attractions and 
dining.

Boutique hotels are known for their charm and attention 
to detail, as many recognize the benefits of personalized 
services to the overall hotel ambience. In many cases, these 
hotels use technology to enhance a guest’s stay. Some might 
stock rooms with personalized gadgets such as iPods that 
are pre-loaded with songs from the area’s top performers 
or hits that are indicative of the city. Others may equip 
personalized welcome messages from the general manager 
on iPads or the room’s television.

The hotel experience has become an important 
marker for travelers of all variety. The modernization of 
the hotel industry improves the guest’s stay and creates 
a memorable traveling experience. In the future, new 
hospitality technology will allow more hotels to devote 
staff time and additional resources to create a boutique-like 
experience that delivers high-tech, high touch solutions to 
the hospitality industry.
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I would like to start my report with the concept of 
etiquette. This etiquette norms and rules that reflect the 
idea of decent behavior in society. In its present form and 
meaning of the word first coined at the court of the King 
of France Louis XIV- guests were given cards (labels) to 
set out how they conduct themselves; though certain codes 
of norms and rules of conduct existed since ancient times.

However, the topic of my research is  etiquette in the 
hotel and restaurant business and I would like to tell you 
something about it. Hotel and restaurant business - is the 
provision of services that will satisfy or even exceeded 
customer expectations. Hotel and restaurant business 
industry is highly competitive, which is intended to meet 
the needs of consumers, to ensure a high level of comfort, 
to satisfy a variety of domestic, economic and cultural 
needs of guests. Every year the requirements for these 
services are increasing. The higher culture and service 
quality rating, the higher the image of the hotel and the 
restaurant, the more attractive they are to customers.

The main task of professionals working in modern 
hotels and restaurants, is the creation and introduction of 
new working methods that provided the collective efforts 
of all staff services, permanent and effective control, 
improvement of forms and methods of service, study and 
implementation of best practices, new techniques and 
technologies.

Assuming the work of professionals must possess the 
following knowledge: Activities Tourism Organization; 
technology tourism; organized, tourist services; 
organization of tour services; organization of transport 
travel; management of tourism; psychology professional 
communication; promotional activities in tourism; 
technology restaurant services; Technology hospitality 
industry; hotel management companies; international hotel 
industry; corporate culture and management; foundations 
hotel etiquette; organization of hotel services, restaurant 
services technology, fundamentals of restaurant etiquette, 
organization of restaurant business, technology products 
restaurant management, quality management and services 
in the restaurant business, cuisines, and other bar on the 
right.

Employees should always be hospitable and kind to 
their customers and operate on the principle of "customer 
is always right." Clothing should be simple, strict and tidy. 
Also of great importance is the power to vote, workers 
should speak kindly and politely, do not mumble, because 
they determine the first impression visitors away. This 
service - the key to commercial success, and therefore it 
deserves special attention.

You can also say that the road to success of any hotels 
and restaurants begins with lobbies and hallways and a 
warm welcome, and you need to give it some importance 
and then they will remain forever in the memory of the 
warm and good memories. It is important to have a refined 
interior and look good space.

With the development of technology and cultural 
quality of life, mankind began to give more attention to 
comfort and quality of products and services in the hotel and 
restaurant business. This is especially true service. Thus, in 
recent years has increased the popularity of extraordinary, 
"exotic" restaurant business establishments where 
originally designed interior of the hall; dishes, menus and 
waiters clothes match the type and name of the company 
and where the music program perfectly complements the 
overall impression.

When I analyzed the foreign literature, I determined 
that the Japanese distinguish the following four indicators 
of quality of service:

1. Internal quality (invisible guests), it manifests 
itself in the organization of production, processing 
equipment maintenance work buffet;

2. The material quality (visible guests) reflected in 
the design of premises, furniture, quality cookware, glass, 
clothes, food decoration

3. Non-material quality (visible guests) presented 
the guise soundtrack and facility staff authenticity of 
advertising, comfort, aesthetic pleasure;

4. Psychological Quality of Service (notable guests) 
appears in hospitality, courtesy, kindness, considerate staff.

To sum up , I would like to say that the hotel and 
restaurant business is hard and exhausting work, which 
always needs attention and improvement. It was from 
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hotels and restaurants more dependent impression guests 
of the city. And of course without  a doubt, at all times, 
including today, people can not do anything  without 
etiquette. After all, the ability to behave in society, good 
manners, taste, correct, rich language, courtesy, combined 
with dignity, always appreciated in person and necessary in 
all areas of service.

Sources:
• Emiliia Poyst- « American etiquette»
• L. Siegel, Siegel, S., H. Lenger, Lenger R. 

Shtikler G., B. Hutmayer restaurant service. Principles of 
international practice services. - M .: Tsentrpoligraf, 2002

• P. Neumann, A. Art scarves services. - M .: 
Economics, 1986.

• John Walker in "Introduction to hospitality", 
Moscow, YUNITI.1999

•  борисова Ю.М. та ін Менеджмент 
готельного і ресторанного обслуговування (переклад з 
англ.). - М., 1997

ТЕоРЕТиЧНІ заСаДи ДЕРЖавНого РЕгУлЮваННЯ РозвиТКУ ТУРизМУ
захарова в.о.

ст. гр. бТ-32 
Хмельницького інституту МаУП

Науковий керівник: Піхур а.в.
ст. викл. кафедри економіки та управління 

Хмельницького інституту МаУП

Туризм у багатьох країнах світу є пріоритетним 
напрямом розвитку національної економіки та культури. 
Це зумовлено динамічністю, високоприбутковістю 
та великим позитивним соціально-економічним і 
культурним впливом туризму на розвиток країн. 
Туристична галузь є специфічним і досить складним 
об’єктом державного управління. Необхідність 
державної підтримки та регулювання туризму 
як синтетичної, складної галузі та багатогранної 
економічної системи з розгалуженою мережею 
зв’язків, в орбіту якої входить понад 40 суміжних 
галузей народного господарства (транспорт, зв’язок, 
харчування тощо), є очевидною. 

в економіці України, вектор розвитку якої 
спрямований на активну інтеграцію у світове 
господарство, туристична галузь хоч і стає все більш 
значущою детермінантою соціально-економічного 
розвитку, але разом з тим за темпами свого незначного 
в порівнянні з іншими країнами розвитку залишає 
Україну на найнижчих рейтингових позиціях світового 
туристичного ринку. одною із найголовніших причин 
цього, поряд із недосконалим правовим полем, 
відсутністю протекціонізму з боку держави, складною 
фіскальною політикою, а також недостатньою 
розбудовою необхідної інфраструктури, є високий 
рівень тінізації туристичного ринку. Тому проблема 
державного регулювання розвитку туристичної галузі 
України є більш ніж актуальною і включає в себе не так 
вивчення форм і методів державного регулювання, як 
дослідження основних причин такого стану речей [1, 
c. 377]. 

Проблеми ефективного державного регулювання 
в умовах побудови ринкової економіки мають велику 
актуальність і спричиняють потік публікацій у 
вітчизняних та іноземних наукових виданнях. але 
поняття державного регулювання однозначно в 
законодавстві та науковій літературі не визначено. 
більшість авторів розкривають поняття у конкретній 

галузі і в основному це стосується економіки. 
Науковці визначають державне регулювання шляхом 
застосування різноманітних механізмів, методів, 
принципів, правових заходів тощо.

Предметом державного регулювання є відносини 
між державними органами або посадовими особами 
і юридичними та фізичними особами, завдяки яким і 
через які формуються державно–управлінські впливи.

за результатами дослідження виявлено, що механізм 
реалізації туристич¬ної політики держави включає: 
складання цільових програм з розвитку туризму на 
рівні держави і регіонів; розробку конкретних заходів 
щодо досягнення поставленої стратегічної мети і 
державне регулювання розвитку туристичної галузі. 
отже, державне регулювання розвитку туристичної 
галузі є одним з механізмів реалізації політики 
держави в галузі туризму. Розвиток туристичної 
галузі характеризується позитивною динамікою змін 
кількісних та якісних показників туристичної галузі: 
збільшенням туристичних потоків, відрахувань у 
державний та місцевий бюджети, підвищенням рівня 
зайнятості в туристичній галузі тощо [2, c. 114].

Державне регулювання туристичної галузі 
науковцями пропонується розглядати як сукупність 
форм і методів цілеспрямованого впливу органів 
державної влади на розвиток туристичної галузі і 
створення умов для ефективної співпраці органів 
державної влади, місцевого самоврядування та 
приватного сектора щодо розвитку туризму через різні 
механізми: адміністративні, організаційні, економічні, 
правові, екологічні тощо.

Державне регулювання здійснюється за 
допомогою механізмів та засобів їх реалізації, які 
повинні забезпечити вироблення різних напрямів 
розвитку індустрії туризму. Розроблено класифікацію 
основних механізмів державного регулювання сфери 
туризму. Серед них: регламентуючий, контролюючий, 
коригуючий, соціальний, стимулюючий та 
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організаційний механізми
аналіз наукових джерел показує, що регіональний 

та місцевий рівні державного регулювання є 
найважливішими, оскільки саме там розміщені 
туристичні та рекреаційні ресурси, виробляється і 
споживається туристичний продукт, працює персонал 
туристичних підприємств, створюється певний імідж 
не тільки окремої місцевості, а й країни взагалі. 
Умовою регіонального розвитку туризму, як свідчить 
зарубіжний досвід, є конкретний розподіл повноважень 
та матеріальних ресурсів між центральними та 
регіональними органами влади в галузі туризму, що 
базується на принципах децентралізації, деконцентрації 
та делегування значних повноважень органам місцевого 
самоврядування

в умовах майже повної комерціалізації 
туристичної галузі держава має розвивати соціальний 
туризм і створювати умови для залучення до 
споживання туристичного продукту широких верств 
населення, насамперед дітей, студентів, молоді, 
людей похилого віку, інвалідів тощо. визначено, що 
розвиток соціального туризму сприяє ефективному 
впровадженню державної політики соціалізації молоді 
як сукупності форм, методів та напрямів державного 
впливу на неї та вдосконалення процесу соціалізації 
молодого покоління в інтересах збереження та 
розвитку людства на основі загальних цінностей. все 
це зумовило необхідність введення в науковій обіг 
поняття «соціалізації туризму» як державної політики, 
спрямованої на створення умов для залучення 
широких верств населення до активного та стабільного 
споживання туристичних послуг. 

Ефективне державне регулювання потребує 
наукового та методичного забезпечення. Проте 
вітчизняна наука про туризм, так само як і предмет 
дослідження, ще відносно молода та перебуває у 
процесі становлення. Незважаючи на активізацію 
дослідницьких зусиль, спрямованих на аналіз питань 
туризму, певні аспекти державного регулювання 
цієї галузі залишаються недостатньо розробленими. 
бракує робіт, присвячених як теоретичному 
осмисленню зазначених питань, так і розробці 
науково обґрунтованих практичних рекомендацій 
щодо державного регулювання туристичної галузі на 
національному, регіональному та місцевому рівнях. 
вироблення стратегії розвитку туристичної галузі і 
створення умов для її ефективного впровадження є 
складним завдан¬ням. Для успішного його вирішення, 
запобігання політичним помилкам та прорахункам 
доцільно скористатися досвідом інших країн. 
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ІННоваЦІйНІ ТУРиСТиЧНІ ПРоЕКТи На ХМЕлЬНиЧЧиНІ
Качан ольга Юріївна

Присяжнюк оксана Сергіївна, викладач спецдисциплін
вищого професійного училища № 25 м. Хмельницького

У статті розкрито особливості впровадження 
інноваційних туристичних проектів на Хмельниччині: 
створення парку культурно-історичних пам’яток 
області у мініатюрі "все Поділля", як нового цікавого 
та комерційного туристичного об‘єкту.

Ключові слова: інноваційний проект, парк мініатюр, 
туризм, скансен.

Постановка проблеми у загальному вигляді… 
Хмельницька область входить в першу п’ятірку 
областей України щодо кількості туристичних 
місць, проте туризм не є найголовнішою галуззю 
в розвитку економічного потенціалу області. 
окрім відомого Кам’янця-Подільського є й інші 
перспективні місцевості: музей М.островського, 
паркова зона "Самчики", курорт "Сатанів", місцевості 
навколо церкви-фортеці с. Сутківці, карстова печера 
"атлантида". 

Для Хмельниччини найбільш перспективні 
види туристичної діяльності – це сільський та 
агротуристичний відпочинок, а також історичні, 

культурні, оздоровчі та курортні туристичні місця. 
Розвиток туризму в регіоні передбачає вдосконалення 
існуючих та розбудову додаткових туристичних 
можливостей, поєднуючи історичні і культурні місця 
відпочинку і дозвілля з потенціалом сільського та 
агротуризму. 

аналіз останніх досліджень та публікацій… 
Туристичні ресурси, архітектурні та історичні пам’ятки 
безпосередньо Хмельниччини досліджували в своїх 
працях такі автори, як л.в. баженов, С.К. гуменюк, 
в.л. логвіна, B.C. Прокопчук, І.а. Стасюк та ін. 
авторами та ініціаторами створення проекту міні-парк 
«все Поділля» є о.Ф. Супрун та а.Ф. Ткачук.

Формулювання цілей статті… У статті 
досліджується можливість створення унікального 
соціально-культурного комплексу на Хмельниччині - 
парку мініатюр «все Поділля», як додаткового ресурсу 
підвищення туристичного потенціалу та економічного 
розвитку області, комерційна ефективність проекту.

виклад основного матеріалу… Поділля 
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відноситься до територій, де формувався український 
етнос. Тут розташовані міста періоду Київської Русі, 
серед яких бакотське князівство. багато історико-
культурних пам'яток та місць, пов'язаних з історією 
національно-визвольної боротьби українського народу 
проти польської шляхти, захистом південно-західних 
кордонів Речі Посполитої від турецько-татарської 
навали, селянських повстань, історичними подіями 
великої вітчизняної війни [4, с. 3].

Створення парку мініатюр "все Поділля" у м. 
Хмельницькому являє собою проект, спрямований на 
представлення та популяризацію найбільш значимих 
історичних, архітектурних пам’яток області та інших 
регіональних туристичних місць: старий замок 
Кам’янця-Подільського, стародавнє поселення у с. 
губин, Меджибізький замок, маєток Самчики та інші. 

Проект парк мініатюр «все Поділля» є 
інноваційним для нашого регіону і країни в цілому, 
адже в Україні досить поширена форма музеїв типу 
скансенів, а також окремо існують музеї мініатюр, проте 
діюче та ефективне поєднання усіх цих комплексів 
буде використано вперше, що саме і забезпечить 
конкурентоспроможність даного проекту.

Даний проект можна зобразити у формі інноваційного 
трикутника: вдосконалення туристичного потенціалу 
регіону, створення унікального соціально-культурного 
комплексу, збереження історичної, етнокультурної 
спадщини регіону.

за проектом парк мініатюр буде розташовано 
на території, яка належить сільській раді с. лісові 
гринівці (площа 10 га, яка знаходиться за 1,5 км. від 
м.Хмельницький). Уся територія парку буде умовно 
розділена на райони Хмельницької області, де 
будуть розташовані зменшені копії пам’яток даного 
району та автентичні старовинні будівлі із зібраними 
предметами домашнього повсякденного вжитку, 
сільськогосподарським і ремісничим інструментом. 
Парк буде обгороджено високим частоколом із 
великими дерев’яними ворітьми обкованими ковкою, 
на території будуть розташовані козацький осередок 
Хмельниччини «Подільська козацька Січ», церква, 
вітряк, давні криниці-журавлі, діючі кузня, гончарня, 
гуральня. відвідувачі зможуть придбати уже 
виготовлені речі або, з допомогою майстра, виготовити 
поробки своїми руками. 

за задумом, туристам, яким сподобались мініатюри 
(фортеці, маєтки, садиби тощо) певного району 
Хмельницької області, можуть одразу замовити 
туристичний маршрут в інформаційному бюро по 
історичних та архітектурних пам’ятках даного району.

Територію парку можна використовувати для 
організації міських та обласних заходів: різноманітних 
змагань, обрядів, виступів фольклорних колективів, 
фестивалів, майстер-класів з народних ремесел тощо.

Проект «Парк мініатюр «все Поділля»» планується 
реалізувати в рамках проекту єС «Підтримка сталого 
регіонального розвитку в Україні». Саме за цим 
проектом європейського Союзу для регіонів України 

з’явилась можливість отримати грошові вкладення 
на безоплатних засадах для розвитку економічного 
потенціалу свого краю, громади. 

висновки та перспективи подальших досліджень… 
Міні-парк „все Поділля” відкриє нові перспективи для 
самозайнятості людей, особливо творчого напрямку 
(ковалі, гончарі, художники, майстри народної творчості 
тощо), адже саме створення діючих майстерень на його 
території дозволить митцям Хмельниччини не тільки 
творчо реалізовуватися, а й отримати комерційне 
підґрунтя для своєї діяльності.

Комерційна привабливість даного проекту 
очевидна, адже при мінімальних витратах (близько 
п’ятої частини від реальної собівартості створення 
парку) отриманий надприбуток стовідсотково надійте 
до бюджету регіону, що дозволить суттєво допомогти у 
економічному розвитку області. 

Створення парку мініатюр дозволить покращити 
стан суб’єктів малого та середнього бізнесу на 
Хмельниччині: туристичні агентства, сфера готельного 
та ресторанного бізнесу, виробники сільгосппродукції 
отримають додаткові можливості для надання послуг 
та реалізації їх продукції.
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вІйСЬКово-ІСТоРиЧНІ РЕКоНСТРУКЦІї ЯК СКлаДова ФЕСТивалЬНого 

ТУРизМУ У ХМЕлЬНиЦЬКІй облаСТІ 
Кітнік Юлія,

Студентка групи СКбгРС-21 факультету управління та підприємництва 
Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Науковий керівник – горун М.в., к.г.н., доцент кафедри менеджменту та готельно-ресторанного бізнесу

Фестиваль як форма представлення місцевого 
колориту в узагальненій формі призначений, 
щоб допомогти зберегти національну і культурну 
ідентичність та етнічну ідентичність нації, а також 
забезпечити доступ до культурної спадщини інших 
народів. Мережа найбільших міжнародних фестивалів 
відіграє винятково важливу інтегруючу роль для 
демонстрації найкращих досягнень національних 
культур та отримання економічної вигоди для територій 
та населених пунктів де вони проводяться.

Цікавість туристів щодо інших народів створює 
один із найбільш спонукальних туристичних мотивів, 
реалізація якого стає можливою через весь процес 
відвідування різноманітних фестивалів.

У цьому контексті, складовою частиною 
ознайомлення з культурою, звичаями та історією 
країни, регіону, є фестивальний туризм.

Дослідження сучасних тенденцій розвитку 
фестивального туризму та військово-історичних 
реконструкцій, а також самих фестивалів як поля 
розгортання туристичної діяльності, набуває особливої 
актуальності, науково-теоретичної та практичної 
значущості.

Дослідженням перспектив розвитку фестивального 
туризму  займаються такі науковці як Ж. бучко, в., 
Петранівський, М. Рутинський, М. Кляп, г. вороніна 
та інші. 

Щороку в Україні проводиться чимало 
різноманітних фестивалів, вагоме місце серед яких 
посідають саме історичні. Історичний фестиваль 
нерозривно пов'язаний із військово-історичними 
реконструкціями, тобто із відтворенням історії. загалом 
організовується простір таким чином, що створюється 
атмосфера певної історичної епохи або події. Програми 
фестивалів зазвичай є дуже насиченими: проводяться 
квести, конкурси, розважальні програми (танці, 
майстер-класи із різних видів діяльності) для різних 
вікових груп, музична програма також продумується 
таким чином, щоб підсилити враження туристів 
та учасників фестивалю (етно-гурти, фольклорні 
колективи).

Участь у таких історичних фестивалях беруть 
члени українських та міжнародних клубів історичної 
реконструкції. Тобто, якщо тематика фестивалю не 
є суто національною, а скоріше охоплює період (як 
от військово-історичні реконструкції середньовіччя) 
чи спільну для декількох держав подію (військово-
історичні реконструкції Другої світової війни), то він 
стає міжнародним, завдяки співпраці різних історичних 
клубів.

Найвідомішими історичними фестивалями, що 
проводились та проводяться в Україні є такі:

• Хмельницька область – «Старий Меджибіж», 
««Камянець» -- земля героїв» (наступник «Терра 
героїка»), «Portatemporis», «остання столиця»;

• Тернопільська область – «Стара фортеця», 
«зборівська битва»;

• Чернівецька область – «Хотинська твердь», 
«битва націй»;

• Рівненська область – «Покровський вітер»;
• львівська область – «Ту Стань!», «гей, 

соколи!», «львів стародавній»;
• Київська область – «велика перемога», 

«гості стародавнього Києва XV століття», «Фестиваль 
україно-кримсько-татарської традиційної культури 
«Козацький розгардіяш на Мамаєвій Слободі»»;

• Чернігівська область – «Мстислав Fest», 
Міжнародний фестиваль історичного фехтування 
слов’яно-варязької культури «Коровель»;

• одеська область – «Сталева ліга»;
• волинська область – «відлуння великої війни», 

«Сталева троянда»;
• запорізька область – Міжнародний фестиваль 

козацьких бойових та традиційних мистецтв «Спас на 
Хортиці»;

• автономна республіка Крим – «генуезький 
шолом», «альмінська справа».

одними із найпопулярніших в Україні є саме ті 
фестивалі, які проводяться у Хмельницькій області 
(«Старий Меджибіж», ««Камянець» – земля героїв» 
(наступник «Терра героїка»), «Portatemporis», «остання 
столиця»).

Історичні фестивалі та історичні реконструкції, 
що проводяться на теренах України присвячені 
основним історичним періодам розвитку української 
держави та європи загалом. Це часи Київської Русі, 
Середньовіччя, доба Козаччини, Перша та Друга світові 
війни. але найпопулярнішою для реконструювання є 
епоха Середньовіччя. Це і не дивно, оскільки це часи 
романтики, звитяги і доблесті – це час лицарів.

Найчастіше успіх проведення фестивалю залежить 
саме від локації, яка і є головною «декорацією». 
Прикладом цього є створення спеціалізованих парків 
– об’єктів, на яких цілеспрямовано відтворюється 
архітектура та впорядковується ландшафт відповідно 
до певного історичного періоду. Тобто спеціально 
створюються умови для проведення історико-
культурних заходів.

Етнокультура Хмельниччини представлена 
великою кількістю фестивалів, різних за масштабами 
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проведення та автентичною презентабельністю. 
вважаємо, що необхідно збільшити масштаби, якітсь та 
увиразнити жанрову специфіку існуючих фестивалів. 
Найбільш перспективним напрямом розвитку 
фестивального туризму Хмельниччини є створення 
дійства в стилі військово-історичної реконструкції.
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оСобливоСТІ СУЧаСНиХ ІННоваЦІй У ТУРизМІ
Кошель а.І., Сорочан в.о.,

аспіранти Донецького національного університету 
економіки і торгівлі імені М.Туган-барановського

Постійні зміни потреб, що мають місце під впливом 
зміни умов та якості життя населення країн світу в 
умовах глобалізації, призводять до змін у структурі 
та особливостях попиту на туристичні послуги. Слід 
зазначити, що сьогодні існує багато видів туризму, які 
користуються попитом з боку населення, та на основі 
яких створюються екскурсійні послуги, програмні 
або індивідуальні туристичні маршрути, однак 
найбільшою популярністю користуються спортивний 
(екстремальний) та індустріальний туризм. Саме ці два 
види туризму задають траєкторію розвитку світового 
ринку туристичних послуг в цілому, виступають 
плацдармом інновацій у туризмі. 

Незважаючи на популярність зазначених видів 
туризму, сформоване розуміння того, що саме на основі 
поєднання спортивного та індустріального туризму 
сьогодні має створюватися інноваційний туристичний 
продукт, дане питання не отримало відповідної уваги 
як серед теоретиків, так і серед практиків туристичного 
бізнесу. Найбільший внесок у розвиток теоретичних 
аспектів даного питання внесли в.С. Новіков, Н. Н. 
Малахова, Д.С. Ушаков, в.а. Молчанова, М.а. Ізотова, 
а. Романов, Ю.Дмитрієвський, Я.арін, в.гуляєв та 
ін. [1;3-4;7]. Таким чином, сьогодні існує об’єктивна 
потреба у теоретичній розробці даного питання.

Як було зазначене вище, спортивний туризм та 
індустріальний туризм займає важливе місце серед 
інших видів туризму [5]. Індустріальний туризм, 
саме як і спортивний туризм, можна віднести до виду 
активного туризму [2]. Під час такого туристичного 
маршруту туристи досліджують територій, будівлі 
та інженерні споруди виробничого або спеціального 
призначення, а також будь-які закинуті споруди з 
метою отримання психологічного, естетичного або 
дослідницького задоволення. До основних різновидів 
індустріального туризму відносять урбанізм, дігерство, 
руфінг, відвідування закинутих об’єктів, проникнення 
на охоронювані території. Спільною відмінністю 

спортивного та  індустріального  туризму від інших 
полягає в тому, що учасники – найчастіше це люди, 
які вимагають екстремальних відчуттів, охочих 
побачити красу дикої природи, випробувати себе або 
змінити обстановку [5]. головний акцент за цими 
видами туризму робиться на фізичні навантаження і 
своєрідні емоційні струси. Найважливішим фактором 
є відповідність фізичної підготовки і здоров'я умовам 
виду спортивного туризму, тобто зможе організм 
витримати ті чи інші навантаження [5]. 

Таким чином простежується тісний взаємозв’язок 
між такими видами туризму як спортивний та 
індустріальний, що дає можливість створення нових 
туристичних маршрутів, або вдосконалення вже 
існуючих (табл.1).

Таблиця 1
заходи щодо удосконалення спортивно-індустріальних 

туристичних маршрутів 

Таким чином, удосконалення туристичних 
маршрутів на основі поєднання спортивного 
та індустріального видів туризму – це новий та 
перспективний напрям розвитку туристичного бізнесу, 
який створить умови для більш повного задоволення 
потреб туристів, спортсменів і просто любителів 
здорового способу життя, а також суттєвої модернізації 
туристичної інфраструктури, розвитку індустрії 
сервісу. завдяки цьому відбудеться збільшення потоку 
зацікавлених туристів, поліпшиться якість ринку 
екскурсійних послуг та їх асортимент.
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викладач циклової комісії організації виробництва та ресторанної справи

вегетаріанство — один із різновидів систем 
харчування людей, за якої виключаються продукти 
тваринного походження. У перекладі з англійської 
слово vegetarian означає «рослинний». Сьогодні на 
землі від м’яса відмовилися близько 900 млн чоловік, 
що становить 13% від усього населення нашої планети.

вегетаріанство - це стиль життя, а не обмеження 
у їжі. І саме до такого стилю життя схиляються все 
більше і більше людей у світі. До десятків мільйонів 
вегетаріанців по всьому світі приєднуються майже 
кожного дня ще мільйони тих, які віддають перевагу у 
їжі овочам та фруктам. Причиною цього можна вважати 
той факт, що вегетаріанська дієта більш корисна для 
вашого здоров'я.

вегетаріанцями стають з етичних («вбивати 
тварин — це жорстоко»), економічних міркувань 
(«м’ясо коштує дорого»), або з метою поліпшити 
своє самопочуття. вегетаріанство вибрали багато 
знаменитостей, серед яких Піфагор, бернард Шоу, лев 
Толстой, Пол Маккартні, Юрій лоза, георгій віцин і 
багато інших. згідно з результатами досліджень учених, 
вегетаріанство має як позитивний, так і негативний 
вплив на здоров’я людини.

Так які ж все ж таки принципи того самого 
вегетаріанства? І що повинна робити людина-
вегетаріанець? британська вегетаріанська Спільнота 
дає таку дефініцію вегетаріанцю – "людина, яка не їсть 
ніякої риби, м'яса тварин та домашньої птиці". Тобто, 
продуктів тваринного походження.

Як аргументи на користь вегетаріанства 
висуваються наступні:

1. вегетаріанська дієта допомагає боротися із 
зайвою вагою, оскільки рослинна їжа містить менше 
калорій і жирів. Такий раціон навіть при значному 
обсязі споживаних продуктів має невисоку енергетичну 
цінність і обумовлює відчуття насичення, що дозволяє 
не набирати зайвих кілограмів ваги.

2. вегетаріанські дієти містять велику кількість 
рослинної клітковини, що стимулює перистальтику 

кишечника і сприяє регулярному його спорожнення при 
хронічних атонічних запорах. Рослинна їжа позитивно 
впливає на мікрофлору кишечника.

3. овочі та фрукти виводять з організму шлаки 
і токсини, активізують захисні сили організму, 
нормалізують обмін речовин. вегетаріанці майже 
не страждають від серцево-судинних захворювань, 
гіпертонії, діабету. овочі містять у великій кількості 
фітонциди - речовини, що згубно діють на хвороботворні 
бактерії і пригнічують процеси гниття в кишечнику. 
овочева їжа попереджає розвиток атеросклерозу.

4. в овочах і фруктах міститься багато вітамінів 
і мікроелементів, у тому числі калію і магнію, тобто 
речовин, в яких вкрай потребує організм сучасної 
людини.

5. Для приготування овочевих страв 
використовується менше солі, яка у великих кількостях 
шкідлива для здоров'я.

6. Рослинна їжа містить багато корисних вуглеводів, 
які є хорошим джерелом енергії для організму. Тому 
вегетаріанці енергійні і серед них більше довгожителів.

7. вегетаріанці впевнені, що, відмовившись 
від м'яса, людина знаходить не тільки здоров'я, але 
і душевний спокій. їх гасло "Ми нікого не вбили" 
підвищує самооцінку, піднімає особистість на вищий 
щабель розвитку. 

Нещодавно вегетаріанство обрав для себе і Майк 
Тайсон. завдяки цій системі харчування він скинув 50 
(!) кг, зараз важить 100 кг. за його словами, почувається 
добре.

Як недоліки вегетаріанства медики зазвичай 
наводять такі: погана засвоюваність рослинного білка 
в порівнянні з тваринним, дефіцит вітамінів D, в2, в12 
і амінокислот, що може призвести до ослаблення зору, 
пам’яті, інтелекту, розвитку недокрів’я, руйнування 
кісток і зубів, випадання волосся. більше того, на їхню 
думку, після 5 років  вегетаріанства (виключення з їжі 
крім м’яса ще яєць і молока) у людини знижується 
імунітет через гостру нестачу заліза, кальцію, цинку.
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лікарі не рекомендують вегетаріанство дітям, 
вагітним і матерям-годувальницям, спортсменам. 
Харчування рослинною їжею вони рекомендують у 
деяких лікувальних випадках (гіпертонічна хвороба, 
подагра, ожиріння, цироз печінки) особам старше 30 
років, коли організм вже сформувався і не відчуває 
гострої потреби в білках

Існує навіть декілька видів вегетаріанства, які 
виділяють за принципами вживання чи не вживання 
похідних м'ясних та рибних продуктів

- вегетаріанці, які вживають яйця та молочні 
продукти. Це найбільш поширений "вид" вегетаріанців;

- люди, які вживають тільки молочні продукти без 
яєць; 

- люди, яки їдять тільки яйця, але не вживають 
молочних продуктів;

- і нарешті, ті, хто не вживає жодним чином 
молочних продуктів, чи похідних продуктів м'яса та 
риби;

Цікаво те, що кожного дня хтось з нас стає на точку 
зору обмежень у споживанні їжі. але що спонукає 
людей до цього?

Деякі роблять це з етичних міркувань, вважаючи 

аморальним вбивати братів наших менших та споживати 
їх м'ясо в їжу. вони у даній ситуації піклуються саме 
про тварин. Інші схвильовані ефектом вбивства тварин, 
птахів та риби, який відбивається на навколишньому 
середовищі. особливо це видно на прикладі стану 
сільського господарства та у ситуації з ловлею риби. 
Плюс до того, випадки захворювання на сальмонельоз 
та інші хвороби, які передаються через вживання в їжу 
продуктів тваринного походження. 

Інші фактори, які впливають на думку загалу – 
від вегетаріанської дієти виграє наш організм. Серед 
вегетаріанців дуже мало людей, які страждають від 
ожиріння, високого тиску, коронарної хвороби серця, 
менше випадків захворювання на рак. а дехто просто 
хоче урізноманітнити свій раціон. 

останнім часом вегетаріанство стало не тільки 
системою харчування, а й стилем життя, своєрідною 
ідеологією. Чимало вегетаріанців, наприклад, люблять 
говорити, що нікого не їдять і нікого не вбили. все 
більше людей із шоу-бізнесу, мистецтва, журналістів 
відмовляються зараз від м’ясної їжі. бути чи не бути 
вегетаріанцем — на це питання кожен знайде відповідь 
сам, зваживши переваги і недоліки подібної їжі.

СТРаТЕгІЧНий аНалІз МаКРоСЕРЕДовиЩа ПІДПРиєМСТв РЕСТоРаННого 

гоСПоДаРСТва 
лозінська а.в.,

студентка групи МР-60м
Харківського державного університету харчування та торгівлі

                                   Науковий керівник:  Жегус о.в.,
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Економічна і політична криза в Україні торкнулася 
абсолютно всіх сфер діяльності, зокрема, і ресторанний 
бізнес. Деякі невеликі заклади вже закритися, а великі 
мережі всіма силами намагаються втриматися на плаву. 
за статистичними даними ємність ринку у І півріччі 
2014 р. скоротилася на 11% порівняно з аналогічним 
періодом 2013 р. [1]. Експерти відзначають, що за час 
кризи прибуток ресторанів в Україні вже знизився на 
30% [2]. 

в умовах невизначеності та високого рівня ризику 
підприємствам необхідно знати загрози та можливості 
для того, щоб правильно визначати орієнтири та мету 
своєї діяльності. Для цього проводиться стратегічний 
аналіз  макросередовища, на основі якого визначають 
сильні та слабкі сторони підприємства, а також – 
загрози та можливості розвитку  на основі аналізу 
чинників макросередовища. 

Проводячи аналіз маркетингового середовища 
діяльності мережі кафе «буфет», були проаналізовані: 
економічні, демографічні, науково-технічні, політико-
правові, культурні чинники та чинники природно-
кліматичні. На основі методу експертних оцінок були 
встановлені коефіцієнти вагомості груп чинників. У 
кожній з них  були виділені конкретні чинники, сила 

впливу яких оцінювалася за 5-ти бальною шкалою (1 
бал – дуже слабкий вплив… 5 балів – дуже сильний 
вплив), знак  «-» ставився, якщо чинник негативно 
впливає, «+» – якщо чинник позитивно впливає, за 
результатами оцінювання визначався середній бал для 
групи чинників. На основі отриманих коефіцієнтів 
вагомості визначено модель макросередовища 
маркетингу для закладів ресторанного господарства, 
яка має наступний вигляд:

з урахуванням отриманих балів за кожною групою 
чинників, отриманих під час аналітичних процедур,  
визначався стан макросередовища:

з використанням шкали, представленої у таблиці 
з’ясовано, що  стан маркетингового середовища  
можна оцінити як такий, що має несуттєві загрози, 
але вони переважають можливості, що обумовлює 
складні умови господарювання закладів ресторанного 
господарства у сучасних умовах. виходячи із цього, їх 
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стратегічна мета має полягати у підтримці досягнутого 
рівня розвитку та залучені нових клієнтів.

Таблиця
Шкала визначення впливу макросередовища

за результатами даного аналізу виявлено, що 
основними загрозами для закладів ресторанного 
господарства є нестабільна політична та економічна 
ситуація в країні, яка переросла у фінансово-
економічну кризу. а також демографічна криза, яка в 
майбутньому може негативно сказатися на знижені 
потенціалу ринку ресторанних послуг. Серед основних 
позитивних факторів можна назвати тенденції розвитку 
сфери ресторанного господарства, стан матеріально-
технічної бази підприємства та доступність сировини 
необхідної для виробництва основних страв, посилення 
позитивного впливу культурних чинників. 

На мою думку, у майбутньому деякі з цих факторів 
перестануть відігравати таку ж роль. важливість їх 
впливу зменшиться, а можливо вони зовсім зникнуть. 
Наприклад, урегулювання політичного конфлікту 
позитивно відобразиться на фінансово-економічному 
стані України, що, в свою чергу, сприятиме збільшенню 

рівня доходів населення та дозволить людям частіше 
відвідувати заклади ресторанного господарства. 
але ж, якщо у державі не подолають демографічну 
кризу, що проявляється у зниженні народжуваності 
та збільшені середнього віку населення, кількість 
потенційних відвідувачів закладів може знизитися. 
відповідно це позначиться на їх прибутках та обсягах 
діяльності. У той же час позитивно у майбутньому 
на розвиток ресторанного бізнесу вплинуть чинники 
культурного порядку. в Україні вже сформувався 
тип споживачів, які достатньо часто відвідують 
заклади ресторанного господарства, попит на їжу 
поза домом  все більш зростатиме. Формуванню 
культури споживання ресторанних послуг сприятимуть 
популярні кулінарні шоу. за наведених умов закладам 
ресторанного господарства необхідно проводити 
активну маркетингову діяльність,  обирати при цьому 
ефективні методи впливу на споживачів, перш за все, 
спрямованих на підвищення рівня їх задоволеності.
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Туристична індустрія стрімко розвивається під 
впливом технологічних проривів, змін в економіці і 
політиці, а також культурних і кліматичних зрушень.

більше того, інноваційна активність готельного і 
туристичного бізнесів є запорукою успіху бренду та 
засобом стабільного прибутку. 

безсумнівно, важливим моментом впровадження 
інновацій в даній сфері є ретельне дослідження 
вподобань потенційних клієнтів та їх еволюція під 
впливом новітніх технологій.

Мета данного дослідження - перенести нас на 
десять років вперед до наступної хвилі змін, які будуть 
відчутні найближчим часом.  

Фахівці сайту Skyscanner і європейські футурологи 
з The Future Laboratory в звіті про бачення майбутнього 
подорожей відмітили, що вже незабаром мандрівників 
чекають нові форми масового туризму: поїздки в 
закриті країни, космічні тури і номери готелів, які 
підлаштовуються під особистості постояльців.

1) Персоналізовані номери готелів: номер в готелі 
буде підлаштовуватися під кожного гостя. Програмне 
забезпечення готелю буде обмінюватися даними з 
цифровими пристроями мандрівника, нескінченно 
розширюючи спектр доступних послуг .

вже сьогодні клієнти готелю The Peninsula Hong 
Kong використовують персональні планшети, щоб 
регулювати освітлення, температуру повітря в номері 
і перемикати телевізійні канали. а гості готелів Hilton 
за допомогою нової програми для смартфона Conrad 
Concierge можуть під час ранкової пробіжки вибрати 
сніданок з меню ресторану. [1]

Через 10 років мандрівник зможе зробити 
віртуальну прогулянку в режимі реального часу по 
готелю, в якому він планує забронювати номер. [2]

2) Політ в космос або номер під водою: у 
найближчому майбутньому можливість відчути себе 
космонавтом перестане бути прерогативою мільярдерів 
- до 2024 року здійснити дитячу мрію зможе набагато 
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більша кількість людей. звичайно, мова поки ще не йде 
про масові польоти на Марс , проте вже сьогодні ряд 
компаній активно працює над тим, щоб зробити більш 
доступними польоти по навколоземні орбіті , під час 
яких туристи зможуть на кілька хвилин опинитися в 
стані невагомості. [3]

Починаючи з 2016 року, World View Enterprises буде 
відправляти пасажирів на висоту 30 кілометрів над 
земною поверхнею в герметичній кабіні, встановленій 
під високотехнологічним повітряною кулею з гелієм. 
Побачити землю з космосу можна буде за 75 тисяч 
доларів.

Для тих, хто хотів би відправитися в космос, але не 
готовий до захмарних цін, буде створений космічний 
готель Mobilona (Mobilona Space Hotel, Barcelona 
Island). володіючи курортами з нульовою гравітацією 
і обсерваторією , розташований на землі, готель 
покаже гостям всесвіт через свої вікна і дасть відчути 
невагомість в умовах землі . [3]

До 2024 року з'являться й інші готелі, тепер вже 
повністю занурені під воду, а підводні відпустки стануть 
широко поширеною туристичною пропозицією. 
[1] Перший такий готель – The Water Discus Hotel - 
відкриється в Дубаї в 2015 році на глибині 9 метрів. 
На території готелю буде розміщений спа-центр, сад та 
басейн, а гості зможуть виходити назовні у спорядженні 
для дайвінгу.

3) Подорожі в точки бойовихдій і закритікраїни. 
за припущеннями футурологів і фахівців Sky scanner, 
до 2024 в моду увійдуть поїздки в країни і регіони, які 
стали недоступні в результаті конфліктів чи політичної 
ізоляції. На думку футуролога доктора Іена йомена 
(IanYeoman), такікраїни, як афганістан, Північна Корея 
та Іран можуть стати особливо популярні: мандрівники 
захочуть побувати першими там , де їх друзі ніколи не 
були. [1]

Іншим трендом стануть поїздки в місця проживання 
вимираючих видів тварин, багато хто буде прагнути 
побачити те, що може скоро зникнути. Цей вид туризму 
не буде масовим, але дозволить залучити необхідні 
гроші на збереження цих видів.

4)  «Цифровий попутник». всіт урботи з 
планування, бронювання та оформлення поїздки 
візьме на себе персоналізований гаджет - так званий 
«цифровий попутник», який буде знати про переваги 
свого власника мало не більше, ніж він сам. виконаний 
у формі годинника або ювелірного виробу пристрій 
зможе супроводжувати туриста всюди, моментально 
реагуючи на його побажання. Цифровий попутник сам 
створить деталізовану інформаційну базу на підставі 
його запитів в інтернеті і активності в соціальних 
мережах, а потім запропонує варіанти «ідеальної 
подорожі», в яких будуть враховані всі особливості 
вимогливого смаку власника. [1]

більше того, шляхом сканування нашої пошукової 
історії в інтернеті і аналізу наших запитів про відпустку, 
їжі, маршрутах і готелях, пристрій буде використовувати 
алгоритми прогнозування, щоб зробити оригінальні 

пропозиції, адаптовані відповідно до нашого цінового 
діапазону, гендерним потребам тощо.

Сервіси для мандрівників зможуть використовувати 
семантичні та інтуїтивні інструменти, які будуть 
знати про ваші уподобання. [1] Перед рейсом 
технологія дозволить дізнатися все про майбутній 
переліт і забронювати місця, а також організувати 
шлях до аеропорту. в аеропорту пристрій проведе 
вас через термінал, повідомить, де проходить 
реєстрація, відстежить багаж, допоможе обміняти 
валюту, дозволить організувати приїзд, забронювати 
номер і орендувати автомобіль, а також надасть всю 
інформацію, яка буде необхідна по приїзду в місце 
призначення. [2]

5) Новітні салони літаків. Дані можливості 
стануть доступні і на борту літака, де за допомогою 
персонального голографічного медіацентру і сенсорних 
рукавичок можна потиснути руку бізнес-партнеру або 
обійняти дітей, які перебувають за сотні кілометрів.

Молекулярні сканери,цифрові багажні бирки і 
технології розпізнавання осіб і сітківки очей позбавлять 
туристів від черг на реєстрацію та перевірку службами 
безпеки. голографічні співробітники аеропорту 
проведуть мандрівника в салон літака - прямо до 
крісла, яке вміє підлаштовуватися під фігуру пасажира 
та обладнано 3D-мультимедіа і дозволяє вийти в 
інтернет. [1]

отже, не виключено, що в найближчому 
майбутньому мобільні додатки стануть надавати сервіс 
повного циклу: включаючи сервіси авіакомпаній, 
аеропортів, готелів і наземного транспорту. Для кожного 
аспекту подорожі буде створено свій інструмент.
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LEVEL COMPETITIVENESS BY PROVIDING QUALITY SERVICE TO CONSUMERS ON 
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Matskova Vladyslava

Khmelnitskyi specialized lyceum-boarding school of the profound training in the scientific sphere

To date, the service sector is one of the key aspects of 
the hotel industry, as it is in a state of recovery. For high-
level enterprise characterized by high quality of services. 
Hospitality is aimed at meeting the needs of the consumer, 
such as accommodation and lodging needs. Due to the 
rapid development of modern technologies in the hotel 
industry there are possibilities of new types of services. 
New services, service technology, modern forms of service 
is one of the most important factors that can enhance the 
quality of service enterprises hotel industry and leads to 
increased profits.

The main problems that slow down the development 
of hotel management are providing poor quality services. 
Modern Hospitality characterized by growing demand for 
quality service and customer satisfaction. This situation 
gives rise to the need to develop and bring to Hoteliers 
list of measures aimed at improving the quality of hotel 
services.

In providing hotel services have major quality issues. 
Without quality hotel service is not able to achieve its main 
objectives. The history of various corporations and hotel 
chains indicates that the quality is profit. Before the hotel 
is now the task of providing and maintaining the service 
quality at a high level, timely deficiencies in service 
delivery, improve service development strategy.

Today, there are many ways to improve the quality 
of hotel services, so in order to understand them, it is 
necessary to define the basic elements of service quality in 
terms of hotel customers.

Consumers under the concept of quality services 
to realize services that cause a feeling of satisfaction. 
Therefore, every company needs to take into account the 
opinion of customers for better service and to Profitability.

Therefore separating these types of quality:
One of the main types of quality is the technical quality. 

The concept of technical quality - is one that involves 
external and internal building equipment, which includes 
safety, quality furniture, supplies, hygiene products, heat 
supply, power supply, information technology, equipment 
rooms to provide additional services.

Functional quality - measured as the ability of personnel 
to perform their duties efficiently and depends on the skills, 
experience, abilities, skills workers embodies services 
useful properties and characteristics of supply process (eg 
efficiency reservation service, porterage of luggage, the 
registration process clients, etc. ). Functional quality may 
improve or worsen the contrary customer expectations.

The third type is the quality of public money - a 
comparative quality, defined by specific parameters 
(scoring), based on the experience of the company, customer  
questionnaires and independent experts, sociological 
studies of public opinion that one reason for the popularity 

(unpopular) company and its services among consumers. 
The client company with good image will always be in 
demand, it the company will be high. At the same time, 
firms with poor image seen below the real service.

In today's hotel industry, there are four stages Desk, 
like this:

1) services to arrival - reservation; 
2) Service upon arrival to the hotel client, registration 

and accommodation of the client; 
3) service for guest accommodation in the hotel; 
4) organization starting final payment guest service 

hotel.
Reservation - important aspects of the hotel.
Today, there are a great variety of ways to book a hotel 

room. It should absorb into account the fact that in everyday 
practice, the following methods of booking as: personal, 
via phone and online booking. However, participation in 
international booking systems available for Ukrainian 
hotels is outside reality. Reservation Systems improve the 
efficiency of hotels and greatly facilitate the sales manager 
of various services. The following symptoms are settlement 
service, meeting guest, registration, delivery and support to 
the key number.

Meeting at the distant approaches allows to arrival to 
meet with the guest, to make or adjust service program, 
talk about the hotel and the services provided. In high class 
hotels doorman greets guests that greets them at the door.

At this stage, the hotel must sign a guest contract for 
services concluded with the presentation of the visitor's 
passport or other document confirming their identity.

At this stage, the hotel must sign a guest contract for 
services concluded with the presentation of the visitor's 
passport or other document confirming their identity. If 
confirmation is received accommodation, visitor fills out 
a registration card (form), which is a contract between 
the Contractor and the consumer. The questionnaire guest 
points for their permanent residence address of the Paying 
accommodation (if payment is made by a third party), 
and the type of payment (cash, check or credit card), 
which must be filled in duplicate. Incorrectly completed 
application form (form) residents makes it impossible 
to return the forgotten things in the room guest. Report 
this departure date in the questionnaire results in that the 
number of unsold day can stand if the guest leaves earlier. 
By filling card'll sign it, thus concluding the contract with 
the hotel confirming the type of accommodation, length of 
stay and the room. Then the administrator issues a permit 
for settlement.

After paying visitor receives a 2nd copy of the account. 
When reception is written bill residence. It includes the 
tariff number (or space) multiplied by the number of days, 
pay the booking fee additional services that the guest 
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ordered the registration fees and various hotels.
Administrator fills business card (guest card) - 

Documents on the hotel entrance and reception room key. 
Guest card is always issued in one copy and shall contain 
the following information: name of the guest room number 
and length of stay. [3] Hotel and restaurant business is one 
of the highly profitable sectors of the world economy in 
the twenty-first century. At the present stage of Hospitality 
in Ukraine is low and is not competitive compared with 
foreign hotel companies.

Therefore, for further development in this area should 
involve consistent pattern of innovative technologies in the 
booking rate providing quality services to attract qualified 
personnel and comply with all standards that will meet all 
customer requirements. Qualified personnel are not always 

able to provide quality services, so managers need to follow 
the work of staff and improve service delivery system. This 
all would rapidly improve the quality of service and growth 
that will attract customers and make a profit....
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Ядро світового виробництва та послуг – ТНК, вони 
утворюються як національні щодо капіталу й контролю 
і міжнародні за сферою своєї діяльності. Діяльність 
цих підприємств має наднаціональний, наддержавний 
характер і веде до створення наддержавних зв'язків [6].

Транснаціональна корпорація – це корпорація, що 
здійснює міжнародне виробництво на основі прямих 
іноземних інвестицій та має прямий контроль над 
своїми зарубіжними філіями [7].

Найпоширенішим видом ТНК туризму є 
ТНК, що функціонують на основі «готельних 
ланцюгів». «готельні ланцюги » або готелі – це 
форма об’єднання готельних підприємств з метою 
забезпечення економічної ефективності діяльності 
та конкурентоздатності на ринку послуг за рахунок 
високої якості обслуговування (часто власний стандарт 
якості) [3].

об’єднання може здійснюватись на основі різних 
видів і форм власності: приналежність готелів одному 
власнику; договори франшизи; договори про оренду 
або договори про управління (менеджмент).

Усі готелі в тому чи іншому ступені об'єднані 
у ретельно збалансовані системи, що мають єдину 
технічну політику, єдині критерії вдосконалення 
технологій надання послуг, навчання, методології 
продажів.

Сучасний ринок готельних послуг потребує їх 
частішого оновлення і зміни асортименту, а отже, 
періодичної перебудови технологічного процесу. 
забезпечення високого рівня обслуговування в готелі у 
сучасних умовах неможливо досягти без застосування 
нових технологій та інновацій.

відповідно до міжнародних стандартів інновація 

визначається як кінцевий результат інноваційної 
діяльності, що отримав втілення у вигляді нового 
або вдосконаленого продукту, впровадженого на 
ринку технологічного процесу, що використовується 
в практичній діяльності, або в новому підході до 
соціальних послуг [4].

Розробка та впровадження у виробництво товарів 
та послуг нової продукції мають для фірм важливе 
значення як засіб підвищення конкурентоспроможності 
і усунення залежності фірми від неспівпадання 
життєвих циклів продукції, що виробляється. 

Сфера інновацій всеосяжна, вона не тільки 
охоплює практичне використання науково-технічних 
розробок та винаходів, але й включає зміни в продукті, 
процесах, маркетингу, організації. Інновація виступає в 
якості фактора зміни, як результат діяльності, втілений 
в новий або вдосконалений продукт, технологічні 
процеси, нові послуги та нові підходи до задоволення 
соціальних потреб [5].

Інновації в готельному бізнесі є економічно 
доцільними та ефективними за умови, якщо вони 
приносять готелю додаткові доходи, забезпечують 
конкурентні переваги на ринку, знижують витрати, 
вдосконалюють процес обслуговування, підвищують 
ефективність роботи окремих підрозділів та готелю в 
цілому.

Інновації виступають в якості стимулу для 
подальшого розвитку готельного бізнесу, дають змогу 
підприємствам не тільки займати лідируючі положення 
у своїх ринкових сегментах, але й відповідати світовим 
стандартам готельного обслуговування. 

Інновації можна класифікувати в такий спосіб:
- організаційно – управлінські, спрямовані 
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на поліпшення організаційної структури, методів 
прийняття рішень, використання нових способів 
оброблення інформації і документації, пов'язані з 
поліпшенням умов праці, соціального забезпечення, 
психологічного клімату в колективі;

-інформаційні, пов’язані з Інтернет - технологіями 
(віртуальні екскурсії по готелю, створення 
інформаційних сайтів готелю), тощо;

-технологічні, спрямовані на створення й 
освоєння нової продукції, технології, модернізацію, 
реконструкцію будинків, реалізацію заходів щодо 
охорони навколишнього середовища;

-технічні, спрямовані на використання WI - FI - 
технологій у готелях та ресторанах, модернізоване 
оснащення готелів (клімат - контроль, системи 
опалення), сучасні автоматизовані системи для 
організації безпеки у готелях, управління інженерною 
інфраструктурою, складським господарством тощо [1].

Керівництво підприємства (готелю) має завжди 
аналізувати, який вид інновацій принесе більшу вигоду. 
Для цього слід враховувати різні обставини: гостроту 
конкурентної боротьби, вибагливість споживачів і 
рівень їхніх доходів, ресурсні можливості і конкурентні 
позиції фірми [2].

оптимальне поєднання виробничої та інноваційної 
діяльності дає змогу не лише постійно вдосконалювати 

виробничий процес і продукцію, а й діяти на 
випередження, виявляти нові перспективні напрями 
чи форми бізнесу, диверсифікувати діяльність з метою 
задоволення нових суспільних потреб[2].
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Способи та методи впливу, які використовуються 
сьогодні для регулювання туристичної галузі, далеко 
не завжди виявляються адекватними сучасним умовам 
та тенденціям. Тому для зміни ситуації на краще 
необхідним є вдосконалення механізмів регулювання 
господарської діяльності з урахуванням досвіду країн 
з розвиненою туристичною галуззю, зокрема Франції, 
формування нових соціально-економічних підходів 
до стратегії розвитку національного туристичного 
комплексу і системи управління туристичними 
процесами як на державному, так і на регіональному 
рівнях. 

Регулювання розвитку туристичної індустрії на 
державному рівні необхідне з метою:

- збільшення валового національного доходу від 
рекреаційно-туристичної діяльності;

- захисту споживача туристичних послуг;
- організація рекреаційно-туристичної діяльності у 

цивілізованих рамках;
- збереження і охорона рекреаційно-туристичних 

ресурсів.

аналіз проблем курортної сфери України свідчить 
про необхідність реорганізації всієї системи та зміни 
механізмів управління на державному, регіональному 
та місцевому рівнях. з цією метою необхідно на 
державному рівні переосмислити роль санаторно-
курортних закладів у національній системі рекреації та 
оздоровлення населення і функції, які вони виконують. 
лише зі зміною методологічних підходів держава 
зможе розробити нові концепції розвитку як самих 
курортів, так і санаторно-курортного обслуговування 
населення [1, c. 234]. 

забезпечення сталого розвитку туристичної 
галузі значною мірою має базуватися на модернізації 
інфраструктури туристичної та курортно-рекреаційної 
сфери. з цією метою потрібно запровадити спеціальний 
інвестиційний режим для сприяння будівництву і 
реконструкції готелів та інших об’єктів туристичної 
інфраструктури, що спонукатиме іноземних та 
вітчизняних інвесторів вкладати кошти у туристичну 
індустрію. водночас необхідне запровадження 
практики прямого фінансування з державного та 
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місцевих бюджетів заходів щодо розвитку туристичної 
інфраструктури, зокрема облаштування маршрутів, 
місць для відпочинку в лісах та гірських районах, 
громадських пляжів, оглядових майданчиків, центрів 
туристичної інформації, інформаційних стендів на 
дорогах тощо.

Умовою регіонального розвитку туризму є 
чіткий розподіл повноважень між центральними 
та регіональними галузевими органами влади, а 
також між органами виконавчої влади та місцевого 
самоврядування. 

Самостійний розвиток туристичної галузі без 
суттєвої державної підтримки, який відбувався 
протягом останніх десятиліть, призвів до практично 
монополії комерційних форм та видів туризму. з 
метою зниження соціального напруження в галузі 
і в суспільстві в цілому необхідне впровадження 
державної політики соціалізації туристичної галузі. 

Ці заходи мають стимулювати туристичний 
та культурний обмін між молоддю та студентами 
різних країн світу й Україною, сприяти ефективному 
впровадженню державної політики соціалізації молоді, 
створити привабливий імідж держави, зробити нашу 
країну відкритою для світового суспільства. отже, як вже 
неодноразово зазначалося, розвиток туристичної галузі 

є надзвичайно актуальним для України. Унікальний 
комплекс історичних, культурних та природних 
пам’яток, значні рекреаційні можливості, які має наша 
держава, приваблюють дедалі більше туристів, у тому 
числі й іноземних. забезпечувати належну віддачу від 
цього потужного потенціалу, використовувати його для 
активного відпочинку та оздоровлення людей можна 
лише за умови чіткої організації туризму, впровадження 
ефективних механізмів державного регулювання 
галузі, залучення до неї досвідчених і кваліфікованих 
кадрів. виходячи зі світового досвіду необхідно, 
щоб законодавчі та виконавчі органи забезпечили 
зацікавлений підхід до розвитку туризму, щоб він став 
частиною загальнодержавної гуманітарної політики і 
пріоритетів, враховувався при розгляді інших питань, 
які мають національне значення.
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Мотивація - одна з найголовних рушійних сил 
людської поведінки для досягнення поставлених цілей. 
Тому створення та підтримка особистісної мотивації - 
цінні якості успішної людини. Для підтримки мотивації 
добре допомагає метод візуалізації (подання) цілей. 
Для цього потрібно чітко описати мету - що саме ви 
хочете, і що для цього потрібно зробити. І як можна 
частіше нагадувати співробітникам про мету.

Досвід західних експертів показав, що для 
досягнення максимального економічного ефекту з 
точки зору управління персоналом потрібно мотивувати 
персонал за допомогою таких шести основних способів 
[1]:

Спосіб № 1 «Дайте своїм працівникам відчути, що 
вони причетні до курсу компанії». Працівники будуть 
почуватися більш мотивованими, коли відчуватимуть, 
що вони «потрібні», можуть впливати на «глобальні 
процеси» і їхня думка насправді має значення.

Спосіб № 2 «Не мотивуйте, а робіть працівників 
щасливими». Такий підхід дає свої результати, адже 
крім того, що персонал при нижчому за середній 
рівень заробітної платні в галузі залишається доволі 

високомотивованим, цей принцип є достатньо дієвим 
навіть по відношенню до клієнтів. 

Спосіб № 3. «Працівники мають розділяти успіх 
компанії».

Менеджер однієї з найвідоміших в СШа кадрової 
агенції С’ю Холловей, керуючись власним досвідом та 
досвідом багатьох компаній, з якими вона співпрацює, 
впевнена в тому, що працівники стають більш 
мотивованими, а також працюють ефективніше, якщо 
компанія ділиться з нимисвоїми прибутками. отже, 
якщо за поточний рік, прибуток компанії збільшиться на 
20%, то відповідно на такий самий розмір збільшиться 
річний бонус чи відрахування до пенсійного фонду, чи 
виплата в якійсь іншій формі.

Спосіб № 4. «автономний режим роботи також 
мотивує». Деякі економісти пропонують компаніям 
використовувати стиль управління, в результаті якого 
працівник може сам обирати з ким йому працювати 
(формувати власну команду), в якому напрямку, 
галузі тощо. завдяки цьому до роботи появляється 
підвищений інтерес, а відповідно і рівень мотивації, 
ефективність зростають.
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Спосіб № 5. «заохочуйте працівників до того, 
аби вони висловлювали свої скарги щодо роботи». 
зрозуміло, що працівники, які постійно скаржаться, – 
негативне явище. Тим не менш, якщо розглянути історію 
компанії Dell, яка власноруч створила сайт «антифанів» 
своєї продукції і тим самим змогла виправити силу-
силенну прогалин та дефектів, відповідно вийшовши 
в лідери за якістю товарів, то чому цей самий принцип 
не можна застосувати для мотивації персоналу, і таким 
самим способом виявити проблеми та виправити їх.

Спосіб № 6. «Наймайте лідерів і мотивуйте їх». 
Дуже багато представників керівництва великих 
американських компаній, сходяться на тому, що 
один з доволі дієвих способів мотивації, є мотивація 
персоналу через «лідерів». Це означає, що на роботу 
приймають людей з вродженими лідерськими якостями, 
які зазвичай за своєю натурою є мотивованішими, ніж 
інші. Якщо створити хороші умови праці саме длятаких 
працівників, то, дякуючи власним рисам характеру, 
вони зможуть (навіть несвідомо) заохочувати до роботи 
всіх інших.

Мотивувати персонал до продуктивної роботи 
в ресторанному бізнесі досить складно, так як тут 
в одному місці зосереджені люди різних верств 
населення з різними поглядами на життя і потребами. У 
співробітників ресторанної сфери мотивація до роботи 
може бути абсолютно різною.

офіціанти. Мотивація офіціантів до продуктивної 
праці можлива за допомогою шанобливого ставлення 
до кожного співробітника. одна справа, коли ви 
сприймаєте своїх підлеглих як загальну масу сірих 
людей і зовсім інша - коли знаєте всіх по іменах, 
шанобливо вітається з кожним окремо. Дуже важливо, 
щоб кожен офіціант усвідомлював свою значимість 
в досягненні загальних цілей компанії, то, як його 
професіоналізм впливає на загальний прибуток, 
конкурентоспроможність всієї установи в цілому.

Найчастіше в ресторанному бізнесі офіціанти 
не мотивовані на те, щоб клієнти замовляли більшу 
кількість страв. адже рівень залишених чайових, 
як правило, не залежить від суми чека. Тому багато 

директорів ресторанів віддають певний відсоток 
від суми чека офіціантам (від 2 до 5%). Це мотивує 
співробітників пропонувати гостям ресторану нові 
страви, вартість яких істотно вище, ніж страви з 
основного меню.

Для середньої керівної ланки мотивацією до роботи 
може бути наявність вихідних (як правило, графік 
роботи таких співробітників встановлюється 2/2). 
Можливість відпочити від напруженого робочого дня, 
зробити свої особисті справи і повернутися до роботи, 
дозволяє керівникам середньої ланки активніше 
працювати, віддавати сили і енергію, спрямовувати 
свою діяльність в потрібне русло.

Також хорошою мотивацією до роботи для 
даних співробітників є можливість давати доручення 
підлеглим, у разі великої завантаженості перекладати 
частину своїх обов'язків на інших співробітників.

отже, прагнення досягти високих результатів і 
майстерності в бізнесі - це мотив досягнення. Успіхи в 
будь-якій діяльності залежать не тільки від здібностей, 
навичок і знань, а й від мотивації досягнення. людина 
з високим рівнем мотивації досягнення, прагнучи 
отримати вагомі результати, наполегливо працює 
заради досягнення поставлених цілей.

Мотивувати - значить спонукати до дії, це процес 
стимулювання кого-небудь до діяльності, спрямованої 
на досягнення певної мети.
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Постановка проблеми.  в сучасних умовах 
поширення процессу глобалізації особливого значення 
набуває вивчення ринку послуг готельно-ресторанного 
бізнесу України. Сучасний стан характеризується 
посиленням конкуренції на даному ринку. Тому одним 
з найважливіших завдань для підприємств готельно-

ресторанного бізнесу є формування стратегічних 
конкурентних переваг та забезпечення більш високої 
якості обслуговування споживачів. 

Проблема забезпечення якості обслуговування є 
комплексною і вирішувати її традиційними методами 
шляхом контролю якості не доцільно. Необхідною є 
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розробка комплексного системного підходу, реалізація 
якого можлива у рамках системи управління якістю. 
Ринок індустрії гостинності, відкритий і конкурентний, 
і здійснює значний тиск на функціонування закладів 
гРг, змушуючи їх  постійно підвищувати якість послуг, 
що надаються [7].

аналіз досліджень і публікацій. Питанням якості, 
систем управління якістю та якості обслуговування 
присвячені дослідження зарубіжних  науковців : Е. 
лемінга, Дж. Джурана, С. Ільєнкової, Ф. Котлера, Ф. 
Тейлора, С. Скобкіна І. Тушканової, Дж. Уокера та 
ін. Серед вітчизняних дослідників слід відзначити 
М. бойко, г. бондаренка, К. Коляду, о. Момота, І. 
Сидоренко, Т. Сокол, М. Шаповалова та ін. авторами 
висвітлені теоретичні аспекти поняття «якість», «якість 
послуг», побудови системи управління якості. Проте 
не достатньо уваги приділено питанням ролі факторів 
підвищення якості обслуговування. Крім того, науково-
теоретичні питання впливу факторів на підвищення 
якості розглядаються переважно в загальному аспекті 
без урахування специфічних умов діяльності готельно-
ресторанних підприємств як важливої складової 
туристичної індустрії.  

Постановка завдання. обґрунтування факторів 
підвищення якості обслуговування в готельно-
ресторанній  індустрії.

виклад основного матеріалу. в процесі надання 
готельно-ресторанних послуг найважливішу роль 
відіграє питання якості. без якісного обслуговування 
готельно-ресторанний заклад не здатний досягти 
своїх головних цілей. Практична діяльність закладів 
готельно-ресторанного бізнесу, як правило, свідчить, 
що отримання прибутку в даній сфері є результатом 
впровадження високої якості надання послуг. Перед 
підприємствами готельно-ресторанного бізнесу стоїть 
завдання надання і підтримки якості обслуговування 
на належному рівні, своєчасного усунення недоліків, 
розробки стратегії поліпшення якості обслуговування.

Якість обслуговування здійснює вагомий вплив на 
життєздатність підприємств готельно-ресторанного 
господарства. Успішна реалізація якісних послуг 
споживачам є головним джерелом їхнього існування 
[3].

Якість діяльності підприємств готельно-
ресторанного господарства підтверджується 
перевіркою на відповідність встановленим стандартам, 
правилам, показникам, вимогам для встановлення 
відповідного класу обслуговування та забезпечується 
за рахунок управляння якістю.

в ХІХ столітті формується самостійний науковий 
напрям – управління якістю, з його появою починається 
удосконалюватися управлінська діяльність.

Найбільший внесок у розвиток теорії менеджменту, 
та саме управління  зробив американський інженер Ф. 
Тейлор, якого тепер називають «батьком наукового 
управління». 

заслуга Ф.Тейлора полягає у вивченні проблем 
розподілу відповідальності за розробку проекту та 

його виконання; розподілу складових операцій на 
прості повторювані дії (конвеєрне виробництво). він 
зробив висновок про те, що некваліфіковані і ненавчені 
робітники є основним джерелом браку. 

значний вклад у розвиток управління якістю 
зробили американські вчені Е. Демінг і Дж. Джуран [1]. 

Філософія якості і методи її забезпечення, 
розроблені вище названими вченими, пізніше стали 
основою теорії загального управління якістю (Total 
Guality Management). У цей період американським 
фахівцем з проблем якості а. Фейгенбаумом була 
розроблена ідея комплексного управління якістю, яка 
передбачала урахування всіх факторів, що впливають на 
якість та управління якістю на всіх етапах виробництва 
і між усіма підрозділами компанії. 

У цей час набула поширення концепція «систем 
забезпечення якості», яка забезпечувала вже не тільки 
проектування і виготовлення якісної продукції, а й 
якість усієї діяльності фірми [5]. 

Еволюція поняття якості та систем управління 
якістю також стосується діяльності в галузі 
стандартизації. Технологія якої в наш час набуває все 
ширшої актуальності. в жовтні 1946 року 25 країн 
під егідою ооН створили Міжнародну організацію 
із стандартизації ISO (International оrganization for 
Stardatization), яка успішно діє і тепер. 

Міжнародні стандарти ISO 9000, ISO 14000, 
які встановлювали вимоги до систем управління 
виробництвом з точки зору навколишнього середовища 
і безпеки. У Міжнародному стандарті ISO 9000:2000 
застосовується термін «якість обслуговування», що 
розглядається як сукупність характеристик процесу й 
умов обслуговування, які забезпечують задоволення 
встановлених чи передбачуваних потреб споживача [8].

Критерії якості готельно-ресторанних послуг 
знайшли відображення у національних стандартах 
України, зокрема — ДСТУ 4268:2003 «Послуги 
туристичні. засоби розміщування. загальні вимоги» та 
ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. Класифікація 
готелів». 

Державним законодавством України передбачено 
сертифікацію систем якості готельних підприємств 
у відповідності «Правил обов’язкової сертифікації 
послуг з тимчасового розміщення (проживання)», 
затверджених наказом Держспоживстандарту України 
від 03.09.2007 № 207. [6] 

з точки зору задоволення потреб клієнтів особливий 
інтерес набуває запропонована американськими 
вченими Кедоттом і Тердженом типологія елементів 
обслуговування. в наслідок вивчення потреб,  які 
здійснюють вплив на прийняття рішення клієнтів щодо 
придбання послуг. вченими було виділено чотири 
групи елементів обслуговування:  критичні; нейтральні; 
задовольняючі; розчаровуючи [2].

Фактори підвищення якості послуг - це рушійна 
сила, здатна змінити одну властивість послуги або 
низку властивостей послуги задля покращення 
сукупності послуг. 
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оцінка впливу факторів на якість послуг передбачає 
їхню класифікацію. 

Існує декілька підходів до класифікації факторів, 
що впливають на якість послуг. згідно традиційної 
класифікації визначають наступні види факторів: 

1. Фактори впливу на засоби праці: технічні та 
технологічні фактори. 

2. організаційні фактори: виробнича структура 
підприємства, спеціалізація виробництва, ритмічність 
виробництва, рівень організації інформаційного 
забезпечення якості (організаційна структура 
управління якістю). 

3. Економічні фактори: співвідношення попиту 
і пропозиції, матеріально-технічне забезпечення, 
економічні нормативи, стимулювання. 

4. Соціально-психологічні фактори: умови 
праці, підвищення кваліфікації, участь працівників в 
управлінні якістю. 

У відповідності з особливостями виробництва 
надання послуг виокремлюють фактори, які 
впливають на якість виконання послуг, до яких 
відносять організаційні фактори, стан техніки, рівень 
прогресивності обладнання, і фактори, що впливають 
на якість обслуговування клієнтів, раціональне 
розташування підприємства, терміни виконання 
послуг, комплексність отримання послуг, культура 
обслуговування, новітні форми обслуговування. 

Ще один класифікаційний підхід дозволяє 
розмежувати сукупність факторів на три основні групи: 
об’єктивні, суб’єктивні і специфічні. 

Таким чином, існує безліч факторів, що впливають 
на підвищення якості послуг готельно-ресторанній 
індустрії, і кожний окремий фактор має особливе 
значення під час надання та виконання запитів клієнтів.

У сучасних умовах господарювання на 
міжнародному ринку важливу роль відіграє 
диференціація попиту,діяльність спрямована на певний 
сектор споживачів. 

Конкурентоспроможність готельно-ресторанного 
підприємства  не є його постійною характеристикою, 
вона визначає здатність вести успішну конкурентну 
боротьбу, протистояти у певний період основним 
конкурентам. зі змінами у зовнішньому та внутрішньому 
середовищах готельно-ресторанного ринку в Україні 
змінюються також порівняльні конкурентні переваги 
інших підприємств галузі. Конкурентоспроможність 
підприємства залежить від об'єкта порівняння, а також 
від показників, які застосовуються для оцінювання 
конкурентоспроможності. Підприємство воно може 
бути «номером один» у своїй галузі в національній 
економіці, але бути неконкурентоспроможним на 
міжнародних ринках якісних готельно-ресторанних 
послуг.     

    Для успішної діяльності в сучасних умовах 
господарювання готельно-ресторанні підприємства  
повинні у своїй діяльності враховувати такі основні 
чинники: високу кваліфікацію, підготовку персоналу та 
його мотивацію; забезпечення постійної якості роботи 

(надійність, гарантії, дотримання термінів тощо); 
імідж підприємства, що впливає на вибір клієнта, який 
споживає його послугу. Також слід використовувати 
основні етапи прогнозування стратегії підвищення 
якості продукту (послуги), а саме: 

- маркетингові дослідження ринку якісних 
готельно-ресторанних послуг; 

- системний аналіз і виявлення проблеми 
підвищення якості продукту (послуги) за його 
основними показниками;

- збір, обробка й аналіз інформації; 
- вибір об'єкта порівняння для прогнозування 

стратегії підвищення якості продукту (послуги); 
- визначення можливостей ресурсного забезпечення 

для вирішення проблеми якісного обслуговування; 
- розробка й економічне обґрунтування прогнозів 

підвищення якості продукту (послуги); 
- оформлення відповідних документів для 

прогнозування стратегії підвищення якості продукту 
(послуги). 

     Якість обслуговування в готельно-ресторанному 
бізнесі тісно пов'язана з виробництвом двох видів 
благ (товарів і послуг) і з двома видами відносин 
(матеріальних і нематеріальних). Тому чітке 
визначення критерію показників якості готельно-
ресторанного обслуговування є завданням, вирішити 
яке більш складно, ніж в інших галузях комплексного 
громадського обслуговування (наприклад, торгівля 
тощо). 

Критерій якості обслуговування може бути 
однозначним і багатозначним. Для міжнародного ринку 
готельно-ресторанних послуг в Україні критерієм 
якості туристичного обслуговування може бути 
рівень обслуговування, який досягнуто у розвинених 
країнах. обґрунтуванням такої точки зору є, з одного 
боку, безперервне загострення конкуренції на ринках 
капіталістичних держав і, як наслідок, швидке 
підвищення рівня обслуговування, а з іншого – успішне 
виконання державної політики щодо пріоритетності 
готельно-ресторанної галузі, оскільки це важливе 
джерело надходження валюти в Україну. 

враховуючи вищенаведене, можна сформулювати 
основні напрями в організації та наданні якісно 
готельно-ресторанного  обслуговування: 

- функціональна відповідність послуг вимогам 
визначеного сегменту обслуговування; 

- інформаційне забезпечення споживача (буклети, 
проспекти тощо); 

- гарантії в наданні раніше оплачених послуг; 
- правовий захист споживачів; 
- менеджмент, спрямований на якісне 

обслуговування; 
- маркетинг якості готельно-ресторанних послуг.
Кожен з вищезазначених аспектів є важливим 

як особисто, так і в сполученні з іншими для 
досягнення задоволення потреб споживачів і залучення 
якнайбільшої їх кількості. 

Під впливом все більш зростаючої конкуренції 
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у світі великі готельно-ресторанні корпорації  
усвідомлюють необхідність докорінних змін у філософії 
управління. з цією метою встановлено більш напружені 
завдання щодо квот внутрішнього бізнесу, направлено 
основну відповідальність за якість послуг на середній 
керівний склад, висунуто вимогу покращення практики 
в прийнятті обґрунтованих рішень, підтримано 
філософію конструктивної незадоволеності. 
Конструктивна незадоволеність – це єдина умова, 
необхідна для встановлення конкретної праці або 
реалізації проекту. Так, якщо готельно-ресторанне 
підприємство щороку готує проект покращення 
ефективної та якісної роботи, то економія, що випливає 
в ході реалізації цього проекту, дає можливість 
підприємству подолати тиск рівня заробітної плати і 
зрівняти матеріальне зростання цін протягом декількох 
років, а також обійти своїх конкурентів у збільшенні 
доходів і фінансового результату в цілому [9].

Управління людськими ресурсами є одним із 
найважливіших компонентів менеджменту готельно-
ресторанного бізнесу. високий рівень мотивації 
працівників є запорукою постійно зростаючого 
рівня якості послуг. Мотиваційний менеджмент 
передбачає створення пріоритетних умов для творчої 
та високопрофесійної діяльності безпосереднього 
виробника послуг.

Підприємство повинно прагнути провести 
взаємопов’язане органічне дослідження факторів, 
що впливають на якість послуг, знизити рівень їх 
негативного впливу; спроектувати інформаційне 
поле, яке надасть реальну оцінку власних ресурсів 
підприємства, веде до більш чіткої координації зусиль 
персоналу у досягненні поставленої мети; більш чітко 
розробляти завдання щодо своєї діяльності; змушує 
керівників встановлювати показники діяльності для 
подальшого контролю.

 У той же час контроль за якістю надання готельно-
ресторанних послуг є одним з елементів державного 
регулювання ринку. він здійснюється з метою захисту 
прав споживачів і розвитку міжнародної діяльності, 
сприяючи економічному розвитку країни, збільшенню 

доходів до бюджету, створенню нових робочих місць 
[4].

висновки. готельно-ресторанне господарство 
становить значну й надзвичайно важливу частину 
сфери послуг. готельно-ресторанні послуги є 
систематизуючими в комплексі туристичного 
обслуговування, вони посідають належне місце у 
формуванні певного обсягу робіт для транспорту, 
роздрібної торгівлі, страхування, культури, 
екскурсійного обслуговування тощо. Даний фактор 
обумовлює необхідність удосконалення подальшого 
розвитку готельно-ресторанного бізнесу, підвищення 
якості готельно-ресторанних послуг, створення систем 
менеджменту якості.
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Функціонування сфери туризму супроводжується 
безперервним кругообігом інформації, від розподілу 
й використання якої залежить конкурентоздатність 
всіх елементів глобалізованого ринку. Нові вимоги 
суспільства до необхідності змін у способах і 
засобах надання туристичних послуг, потреба у 
інноваціях в умовах сталого розвитку, забезпечення 
довготривалих контактів з партнерами та споживачами 
туристичних послуг із використанням «розумних 

технологій», є актуальною науковою та прикладною 
проблемою. зазначені зміни обумовлені процесами 
розвитку інформаційного суспільства в країні та його 
трансформуванням в суспільство знань. зміна векторів 
та пріоритетів на споживчому ринку, значущість 
інноваційної складової у процесі надання туристичних 
послуг, гармонізація комунікаційної взаємодії зі 
споживачами з використанням новітніх технологій 
вимагають нових підходів до управління містами та 
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підприємствами сфери гостинності. У цьому контексті 
вагомого значення набуває необхідність наукового 
дослідження ефективної взаємодії дестинацій та 
бізнесу із туристом на основі концепції «smart-
туризму» (smart (в перекладі з англ. «розумний»), іноді 
його ще називають digital tourism (в перекладі з англ. 
«цифровий туризм»). 

Дослідження стверджують, що smart-туризм 
(sustainable, meaningful, actions that lead to responsible 
trips) розглядають не як галузь, а як каталізатор змін, 
які відбуваються коли учасники поїздок здійснюють 
сталі, відчутні дії, які роблять поїздки відповідальними 
та сучасними (рис. 1).

Рис. 1. Структура smart-туризму

Потреби сучасних людей у відпочинку включають 
в себе ряд елементів, які поєднуються способом 
досягнення цілей. Таким способом у «розумного» 
туризму є smart-метод. він включає в себе ряд елементів 
таких, як Інтернет речей (IoT), нейронний маркетинг 
та інші, які утворюють цілісну комунікаційну систему 
взаємовідносин.

Концепція Інтернету речей (Internet of Things) 
не є новою і вперше її було сформулювало у 1999 
році засновником дослідницької групи Auto-ID при 
Массачусетському технологічному інституті Кевіном 
Ештоном на презентації для керівництва Procter 
& Gamble. У презентації розповідалося про те, як 
всеосяжне впровадження радіочастотних міток (у т.ч. 
QR-кодів) зможе видозмінити систему управління 
логістичними ланцюгами в корпорації. за прогнозами 
аналітиків у найближчі роки очікується значне 
зростання популярності Інтернету речей. Так, за 
прогнозами Gartner, до 2020 року кількість підключених 
до всесвітньої мережі пристроїв становитиме понад 
26 мільярдів, а доходи від продажу устаткування, 
програмного забезпечення та послуг складатимуть 
1,9 трлн. дол. СШа. зважаючи на всі ці фактори 
застосування Інтернету речей у туризмі сьогодні є 
інноваційною вимогою сучасності. Невід’ємною 
складовою застосування Інтернету речей у туризмі 
є цифрова смарт система обслуговування споживачі 
послуг.

Smart-туризм на практиці реалізують не лише 
застосуванням комп’ютерів, інтернету або інновацій. 
Невід’ємним елементом smart-туризму виступає 
нейронний маркетинг. Це технологія, спрямована на 
стимулювання споживчого попиту, що використовує 

ті закономірності роботи людської психіки, які, як 
правило, самим клієнтом усвідомлюються, а часом 
навіть і не передбачаються їм у власній поведінці. Чим 
вище повинен бути ефект, тим складніше буде комплекс 
нейромаркетингу.

останнім часом популярності у європі та СШа 
набуває використання пристроїв, які забезпечують 
безпечну бездротову передачу даних, але при цьому є 
багатофункціональними. Рішення цієї проблеми було 
знайдено у 2004 році із виникненням технології NFC 
(«Near Field Communication» або «NFC» («зв'язок на 
невеликих відстанях»). Сутність технології полягає 
у бездротовому високочастотному зв'язку малого 
радіусу дії «в один дотик», яка дає можливість обміну 
даними між пристроями, насамперед смартфонами 
та безконтактними платіжними терміналами, на 
відстані близько 4 см. У туризмі використання таких 
типів взаємодії спрощує ряд звичних операцій, які 
здійснюють туристи в місці перебування, такі як 
електронні квитки, мобільні платежі, бонусні програми 
тощо.

Таким чином, використання smart-технологій, 
Інтернету речей, нейронного маркетингу, програмних 
продуктів наскрізної автоматизації всіх бізнес-процесів 
туристичного підприємства сьогодні не просто питання 
лідерства і створення конкурентних переваг, але і 
виживання на ринку послуг.
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Інноваці́йні технології - радикально нові чи 
вдосконалені технології, які істотно поліпшують умови 
виробництва або самі виступають товаром. зазвичай 
мають знижену капіталомісткість, характеризуються 
більшою екологічністю й меншими енергопотребами.

Суб'єктами інноваційної діяльності в туризмі є 
туристські організації, що приймають спільна участь 
в процесах формування, просування, реалізації та 
післяпродажного обслуговування інноваційних 
туристських продуктів або послуг. Можемо виділити 
два типи такої діяльності, в залежності від типу 
туристичного підприємства: 1. туроператорська 
інноваційна діяльність - діяльність з формування, 
просування і реалізації інноваційного туристичного 
продукту, здійснювана юридичною особою; 2. 
турагентська інноваційна діяльність - діяльність по 
просуванню і реалізації інноваційного туристичного 
продукту, здійснювана юридичною особою або 
індивідуальним підприємцем. [4]

звичайно, що туристична діяльність неможлива 
без таких важливих складових, як послуги харчування 
та розміщення, які також впроваджують інноваційні 
технології в свою діяльність. Саме тому доцільно 
буде розглянути умови цього процесу у всій сфері 
гостинності, а також дослідити його форми та значення.

Інноваційний розвиток підприємств гостинності 
безпосередньо залежить від змін факторів внутрішнього 
і зовнішнього середовища. Фактори зовнішнього і 
внутрішнього середовища взаємодіють між собою і 
залежать від конкретних соціально-економічних умов 
розвитку всередині країни, регіону, підприємства. 
На макрорівні (на рівні регіону, країни) формуються 
зовнішні чинники розвитку індустрії гостинності:  
політико-правові, соціально-демографічні, фінансово-
економічні та матеріально-технічні. Політична 
нестабільність, військові конфлікти, економічні кризи, 
безробіття та інші негативні моменти негативно 
впливають на розвиток галузей індустрії. від політичної 
обстановки в країні та регіоні залежать і інші динамічні 
чинники. 

Найважливішими факторами цієї групи є 
соціально-демографічні ресурси. їх характеризують 
такі показники, як вік населення, ступінь зайнятості та 
добробут населення, демографія населення, наявність 
одиноких та сімейних пар, рівень освіти, культури, 
естетичні вимоги, співвідношення матеріальних і 
духовних потреб, урбанізація та інші. окремими 
соціальними факторами можуть розглядатися рівень 

роботи системи охорони здоров'я, криміногенна та 
екологічна обстановка в регіоні.  обізнаність в їх 
показниках дають можливість спрогнозувати діяльність 
підприємств гостинності в даній місцевості.

До матеріально-технічних факторів належать: 
магазини, банки, транспорт, зв'язок, дороги та інші. 
При аналізі зовнішнього середовища слід звертати 
увагу на ці фактори, які безпосередньо впливають 
на розробку, впровадження і розвиток нового 
конкурентоспроможного продукту.

Крім факторів зовнішнього середовища, що 
впливають на інноваційні процеси в розвитку 
туристського бізнесу, багато що залежить від факторів 
внутрішнього середовища, які формуються на 
мікрорівні підприємства. 

Інноваційний розвиток підприємств гостинності - 
це розробка і створення нових туристських маршрутів, 
відкриття комфортабельних готелів, що відповідають 
світовим стандартам, продуктів, послуг, технологій із 
застосуванням досягнень науки, техніки, IT-технологій, 
а також передового досвіду в галузі управління 
і маркетингу. До особливостей інноваційного 
розвитку організацій індустрії гостинності слід 
віднести індивідуальність та нестандартність послуг, 
що надаються, невизначеність результату при 
впровадженні і наданні інноваційних послуг. [2]

У розрізі даної теми варто розглянути використання 
вже зараз інформаційних технологій для якісного та 
швидкого обслуговування клієнтів. Інтернет як один з 
видів інформаційних технологій забезпечує можливість 
спілкування і передання інформації між користувачами 
(комп’ютерами) по всьому світу.

особливий інтерес становлять такі форми 
використання глобальної мережі:- прямий маркетинг; 
- використання системи бронювання, резервування; - 
електронна презентація підприємства та її продуктів 
(послуг); - можливість використання електронних 
міжнародних та міжрегіональних виставок, ярмарок; 
- використання електронних каталогів туристичного 
та готельного продукту за країнами, категоріями та 
напрямками; - отримання інформації про країни, 
оперативний прогноз погоди в різних країнах світу 
тощо; - отримання оперативної інформації про тарифи та 
ціни в готелях, ресторанах та інші туристичні послуги; 
- використання мережі для взаєморозрахунків; - 
самостійне формування туру та придбання туристичної 
путівки; - електронна торгівля; - рекламний канал. [1]

варто підкреслити, що значну роль в ефективному 
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функціонуванні організацій готельного бізнесу 
в сучасних умовах здебільшого визначається 
досконалістю їх системи управління інноваційним 
розвитком. Таким чином, невід'ємним елементом 
інноваційного функціонування підприємств індустрії 
гостинності виступає механізм управління, що включає 
в себе органи управління, конкурентоздатність, ресурси 
та інноваційний потенціал, функції управління, засоби 
управлінського впливу, а також методи управління, 
пов'язані із змінами у ціновій політиці, впровадженням 
інноваційних проектів, використанням технологій 
аутсортсингу. [3]

отже, високий рівень інноваційної активності є 
необхідною умовою стійкого соціально-економічного 
розвитку індустрії гостинності. в даному контексті 
розвиток методів дослідження, умов, що визначають 
рівень інноваційної активності організацій, набуває 
особливого значення, як для економічної науки, так 
і для практики управління інноваціями. в той же час 
інноваційна активність в стримується рядом факторів: 
старінням матеріально-технічної бази, недостатнім 
фінансуванням інноваційних проектів, низьким рівнем 
державної підтримки, і, як наслідок, неефективним 
управлінням інноваційним розвитком. Це протиріччя 
породжує наукову проблему: необхідність формування 
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ефективної системи управління інноваційною 
активністю в індустрії гостинності в сучасних умовах.
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СУЧаСНІ баРи: КлаСиФІКаЦІЯ Та аСоРТиМЕНТ ПРоДУКЦІї 
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бар – заклад роздрібної торгівлі, що спеціалізується 
на продажу алкогольних напоїв, які споживаються на 
місці (тобто, у приміщенні самого бару) – рис. 1. з 
кінця XIX ст. бари почали активно модернізовуватися 
та поширюватись у світі. зазвичай бари  розміщуються 
в будівлях на центральних вулицях і проспектах міста, 
при готелях, в аеропортах, казино, ресторанах; при 
цьому бар цілком може виступати в якості самостійного 
закладу. 

Рис. 1. види типової для бару продукції
Джерело: побудовано авторами 

Продукція, що реалізується у барах: різноманітні 
види напоїв (табл. 1), закусок, кондитерських виробів, 
фруктів, а також деякі нескладні страви, що готуються 
в присутності споживача.

Як свідчить практика, для обробки приміщення 
залу бару використовують матеріал, що вирізняється 
високою міцністю, декоративністю, вогнестійкістю, 

легко миється і має гарну ізоляцію.  Торговий зал 
бару оснащують сучасними зручними меблями: 
напівм'якими і м'якими кріслами або стільцями, столами, 
стільниці яких покриті декоративним пластиком, 
деревом або склом. Скатертинами столи накривають 
у барах класу «люкс» та вищого, де подають холодні і 
гарячі кулінарні вироби. У пивному барі встановлюють 
дерев'яні столи, сидіння навколо них - у вигляді бочок 
або табурети, стільці. У залі пивного і молочного бару 
можуть бути встановлені високі столи для споживання 
їжі стоячи. У залі танцювального бару виділяють місце 
для оркестру, танцювального майданчика, концертних 
виступів. залежно від головних алкогольних напоїв, 
що продаються в барах, культури їх споживання, місця 
розташування, країни тощо існує багато видів барів: 
паби, пивниці, рюмочні, таверна тощо (рис. 2).

Формально в Україні є дозвіл на організацію таких 
видів барів: пивний бар; винний бар; коктейль-бар; 
молочний бар; гриль-бар; гральний бар; кав’ярня; 
десертний бар; вітамінний бар. Для них встановлений 
асортиментний мінімум продукції, яка реалізовується, 
а також розроблена номенклатура та режим роботи. 
останнім часом в Україні з’явилися нові форми 
барів, виникли різновиди безалкогольних барів, такі 
як: кафе-бари, салат-бари, фруктові бари, молочні 
бари, чайні бари, десерт-бари, які завдяки якісному 
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оснащенню, оформленню інтер’єрів, високому рівню 
організації музичного обслуговування набули вагомого 
поширення, особливо серед молоді. 

Таблиця 1
Фізіологічна цінність напоїв, що реалізуються в 

барах, для організму людини 

Джерело: складено авторами

При цьому слід наголосити на активному 
вдосконаленні діяльності підприємців, зокрема, за 
напрямом модернізації барів, способів обслуговування 
клієнтів і реалізовуваної продукції. особливої 
актуальності набувають різноманітні сучасні 
маркетингові заходи, зорієнтовані на рекламування 
закладу громадського харчування серед цільової групи 
та потенційних споживачів, клієнтів. 

Рис. 2. Класифікація барів 
Джерело: побудовано авторами 

КлаСТЕРНа МоДЕлЬ оРгаНІзаЦІї ТУРиСТиЧНої ДІЯлЬНоСТІ У ХМЕлЬНиЦЬКІй 

облаСТІ
Чернякова є.б.

студентка групи бМТ – 21 факультету управління та підприємництва
Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту 

Науковий керівник – горун М.в., к.г.н., доцент кафедри менеджменту та готельно-ресторанного бізнесу

Кластерний підхід в останні роки став ключовим 
інструментом політики у сфері туризму провідних 
європейських країн. Тим не менш, його практичне 
застосування в розробці життєздатного місцевого 
бізнес-середовища, створення інфраструктури туризму, 
підвищення конкурентоспроможності туристичних 
напрямків, які не були вивчені і оцінені практикою.

Існуюча економічна література, що стосується 
туристичного кластеру має ряд недоліків, які можуть 
вплинути на вироблення кластерної політики туризму. 
До таких недоліків слід віднести, наприклад, відсутність 
точного визначення кластерів, а також відсутність їх 
географічно точно визначених кордонів. При вивченні 
кластерів туризму та політики кластерного розвитку 
у сфері туризму використовуються різні визначення. 
відсутність чіткої концепції кластерів може ускладнити 
процес міждержавного та внутрірегіонального 
порівняльного аналізу конкретних кластерних утворень 
разом.

вперше у вітчизняній фаховій літературі поняття 
туристичних кластерів обґрунтував С. Соколенко, 
екотуристичних кластерів – Д. Стеченко та К. 
андрющенко. Дослідження туристично-рекреаційних 

кластерів у вітчизняній науковій думці впродовж 
останніх років також набули достатнього поширення у 
працях в. гоблик, л. Дворської, л. гонтаржевської, П. 
Ґудзь, Н. гук, М. Костриці, в. Савченка, л. Черчик та 
інших.

Кластерна модель організації виробництва та 
просування на ринку товарів і послуг сприяє вирішенню 
ряду економічних проблем регіону, диверсифікації 
виробництва продукції та послуг, підвищенню їх 
конкурентоспроможності.

важливою складовою економічної системи 
регіону є успішне функціонування територіально-
рекреаційної системи (ТРС) та формування на її основі 
рекреаційно-туристичного кластеру, що дає змогу 
ефективно використовувати природні та антропогенні 
рекреаційні ресурси, історичну та культурну спадщину 
і значно посилити вплив сфери рекреації і туризму на 
економічний розвиток регіону.

Для оптимізації використання рекреаційних 
ресурсів та наявної у регіоні інфраструктури необхідно 
створити туристичний кластер. Сильними сторонами 
Хмельницької області, які сприяють створенню 
туристичного кластера, є великі запаси мінеральних 
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вод і грязей, мальовничі ландшафти, значна кількість 
об’єктів архітектурної, історико-культурної спадщини, 
низьке екологічне навантаження, наявність НПП 
«Подільські Товтри», розміщення на перехресті доріг 
та найоптимальнішій відстані від сусідніх обласних 
центрів, значна кількість підприємців, які швидко 
адаптуються в нових економічних умовах. 

зважаючи на наявні рекреаційні ресурси у 
Хмельницькій області, необхідна їх детальна 
інвентаризація, обґрунтування оптимальних для 
регіону напрямків освоєння туристичних ресурсів. а 
це потребує вдосконалення управлінської складової 
кластера, а також поліпшення територіальної 
організації рекреаційної діяльності у Хмельницькій 
області. Створення туристичних кластерів сприятиме 
активізації підприємницької діяльності у регіоні, 
комплексному використанню туристично-ресурсного 
потенціалу. воно також зумовить розвиток галузей 
інших сфер економіки не тільки у досліджуваному 
регіоні, але й у навколишній місцевості.
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останнім часом активно проголошують тему 
інноваційного розвитку підприємств. Саме на цьому 
шляху бачиться перспектива відродження економіки.

Дослідження тенденцій розвитку готельно-
ресторанного бізнесу показує, що компанії, які зробили 
інновації частиною свого життя, створюють нові або 
заново відкривають старі ринки, продукти, послуги 
й моделі бізнесу, що, у свою чергу, веде до ще більш 
швидкого росту.

У менеджменті кращих компаній світу, незалежно 
від моделі, у якій вони існують, незалежно від 
національної приналежності, проявляються такі 
риси: клієнт-орієнтований підхід; диверсифікованість 
бізнесу; активізація людського фактора; використання 
сучасних інтегрованих інформаційних маркетингових 
технологій; розвиток партнерських зв’язків, у тому числі 
через нові організаційні форми управління: глобальні 
об’єднання, стратегічні альянси, консорціуми, що 

забезпечують доступ до дешевих ресурсів і важливих 
ринків збуту; домінування адаптивних структур 
управління. Ці інноваційні заходи дозволяють 
підприємствам не просто реалізувати послугу 
контрагентові або споживачеві, але й формувати попит, 
підвищувати ефективність діяльності на ринку.

Характерною рисою процесу глобалізації в 
галузі є застосування новітніх інформаційних і 
телекомунікаційних технологій (за результатами 
досліджень у 2011 році питома вага онлайнових 
покупців послуг готельно-ресторанного господарства 
досягла 30%), які сприяють підвищенню ефективності 
й удосконаленню роботи компаній, поліпшенню 
обслуговування клієнтів, прискоренню всіх оперативних 
процедур, створенню нових маркетингових методик 
і розподільних каналів. Потрібно відмітити й про 
наявність електронної книги «Скарг та пропозицій», у 
якій клієнт може висловити свої 
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враження від перебування у ресторані, надати 
пропозиції щодо покращення рівня обслуговування. 
отримана інформація надсилається власнику закладу 
для прийняття відповідних заходів.

Спостерігається також стійка тенденція 
переміщення послуг з організації споживання продукції 
та обслуговування споживачів із залів закладів 
ресторанного господарства до робочих місць (офіси, 
установи); місць відпочинку; місць святкування ювілеїв 
та інших святкових подій; до домівки. Ця послуга має 
назву у міжнародній індустрії гостинності «catering». 
Послугу з «кейтерингу» здійснюють не тільки заклади 
ресторанного бізнесу (ресторани, кафе, бари), а також 
і фірми, створені на базах ресторанів. Цю послугу 
також здійснюють і заклади харчування при готельних 
комплексах, у тому числі з різною формою власності. 
Предметна спеціалізація основного виробництва 
здійснюється не лише у напрямах «піца, бутерброди, 
борошняні вироби, страви з курки, січеного м’яса, але 
й у напрямах «екзотика, морепродукти, вегетаріанство, 
релігія, дієта, здоровий спосіб життя» тощо.

У готельно-ресторанному бізнесі за сучасних 
умов змінюються характер і структура діяльності. 
Нові технології дають можливість гнучко й 
сегментовано організувати проведення дозвілля, 
конкурентоспроможного із традиційною пропозицією. 
зберігаючи кращі традиції національної кухні, 
ресторани є візитною карткою гостинності міст, 
певною формою проведення дозвілля і спілкування, 
ознакою престижу і фінансового достатку. Кожен 
ресторан відрізняється від інших власним стилем: 
національний, епохи лицарських турнірів і замків, 
сільський, мисливський, річковий, елітний, царський 
тощо.

Для розширення маркетингово-рекламних та 
менеджерських можливостей окремі ресторани 

популяризують послуги в Інтернеті шляхом створення 
фірмових веб-сайтів, розміщення їх у пошукових, 
комерційно-ділових, туристично-готельних 
інформаційних системах.

однією з сучасних тенденцій у ресторанному 
бізнесі є його поєднання з мистецтвом шляхом 
проведення у діапазоні потужності виставок, творчих 
вечорів, концертів. Також поширюється мода на 
ресторани-клуби, які в даний час є дуже популярним 
дозвіллям і прибутковим бізнесом.

одним із найбільш популярних напрямів 
ресторанного господарства є стиль «фьюжн» або, 
cross-cooking (с англ. Сross-«перехрестя»; cooking- 
«готування харчів»). Ресторатори змішують стилі та 
концепції, щоб задовольнити клієнта. У зв’язку з цим 
зростає інтерес до цих закладів. Також змінюються 
формати подачі страв, з’явилися finger-food (фуршет, 
де харчуються тільки руками) і tapas (на стіл ставиться 
одна тарілка – на усіх, що гарно підходить для бізнес-
ланчів).

Мода на здоровий спосіб життя також змінює 
культуру харчування, визначаючи ще одну світову 
тенденцію розвитку, наприклад, ресторанного бізнесу 
– споживання здорової їжі (якість продуктів, мінімум 
обробки, екологічність сировини). Як наслідок 
розвиваються нові формати підприємств ресторанного 
господарства - салат-бари, суп-бари, вегетаріанські 
ресторани, «penkitchen» (клієнт бачить, як готуються 
страви, «slow-food» тощо.

Таким чином, основні тенденції готельного 
і ресторанного бізнесу охоплюють напрями 
інноваційної політики підприємств (впровадження 
нових технологій, техніки, вдосконалення продукції 
і послуг, застосування нових управлінських рішень) 
і враховують сучасні форми здорового харчування, 
безпеки і відпочинку населення.

оРгаНІзаЦІЯ РЕКлаМНої ДІЯлЬНоСТІ На ПІДПРиєМСТвІ РЕСТоРаННого 

гоСПоДаРСТва Та ШлЯХи її ПІДвиЩЕННЯ
Ширня о.І., студентка групи 560М

Національної академії Національної гвардії України
Науковий керівник: Нестеренко о.М., к.е.н., доцент кафедри 

менеджменту та військового господарства
Національної академії Національної гвардії України

в умовах загострення конкурентної боротьби за 
споживача підприємства ресторанного господарства 
України підвищують витрати на рекламну діяльність, 
а саме на розробку масштабних рекламних кампаній, 
які складаються з: аналізу ситуації (теперішнє ринкове 
положення підприємства і опис цільового ринку); 
визначення цілей рекламної діяльності (загальні 
ринкові, дострокові, короткострокові); розробки 
рекламної (творчої) стратегії (відшукані якості 
підприємства, привабливість реклами); розрахунку 
бюджету рекламної програми; визначення плану 
рекламних дій (цілі; вибір оптимальної сукупності дій і 

розрахунок її собівартості). а головний, останній пункт 
розробки рекламної стратегії – аналіз її ефективності.

Успіх реклами як елемента маркетингового 
комплексу в даний час зумовлений двома обставинами: 
цілеспрямованістю і систематичним характером, а 
також їх тісним зв’язком із процесом планування, 
розробкою й виробництвом товару, вивченням попиту 
на нього, ціноутворенням, збутом. Реклама представляє 
собою, з одного боку, гнучкий інструмент у системі 
нецінового стимулювання збуту продукції, а, з іншого 
боку, перетворюється в новий вид інтегрованої 
рекламно-інформаційної комунікації.
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На підприємствах ресторанного господарства 
існують різні засоби поширення реклами (газети, 
зовнішня реклама, друкована реклама, журнали-
каталоги та ін.) все це сприяє залученню значної 
кількості додаткових відвідувачів. У той же час не 
дивлячись на значні витрати на рекламу, багато в 
чому слабка ефективність рекламної діяльності 
обумовлюється відсутністю наукового підходу до 
організації рекламної діяльності. 

Реклама формує позитивний образ рекламодавця, 
закріплює його місце на ринку, виділяє конкретні марки 
товарів, що випускаються, підтримує стабільний попит, 
стимулює збут найрізноманітніших товарів і послуг, 
активно впливає на виробництво і сприяє досягненню 
найефективніших комерційних результатів під час 
виведення на ринок товарів і послуг.

Проблема визначення і аналізу ефективності зусиль 
фірми у сфері реклами достатньо актуальна. Реклама 
є одним із багатьох, але не завжди найважливішим 
інструментом активізації продаж – тому виникають 
труднощі при оцінці її ролі у збільшенні товарообороту. 

Ефективне планування рекламної діяльності 
підприємства полягає у прийнятті рішень, їх реалізації 
та оцінці отриманих результатів. Керівництво ПРг має 
забезпечити ретельне планування взаємопов'язаних 
елементів комплексу рекламної діяльності для 
отримання максимально можливого ефекту. 

Після організації відділу реклами і створення 
організації рекламних кампаній ситуація повинна 
змінитися - тепер вся рекламна діяльність підприємств 
ресторанного господарства повинна планується 
ретельно. Для цього існує спеціальна методика, 
заснована на світовому досвіді організації та 
проведення рекламних кампаній. 

Таким чином, в даний час, після реорганізації 
відділ реклами здатний виконувати більший обсяг 
робіт і з більшою ефективністю, ніж до реорганізації, 
що повністю відповідає політиці керівництва 
підприємства, спрямованої на посилення маркетингової 
і, в тому числі, рекламної діяльності. 
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