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ВИРОБНИЧІ СИСТЕМИ В СТРУКТУРІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
Анотація. Виробничі системи виступають
як основа розвитку і функціонування
економічних і суспільних систем національної
економіки в цілому, тому ефективність їх
функціонування
визначає
рівень
ефективності національної економіки в
цілому. Доведено, що в науково-економічній
літературі є різні точки зору щодо
розуміння виробничих систем. Аналізуючи ці
підходи до інтерпретації виробничих
систем, виділяються три найбільш типові
точки зору, які не заперечують одна одну, а
логічно доповнюють одна одну. Отже, в
сучасній
та
зарубіжній
економічній
літературі
існує
загальноприйнята
теоретична концепція, що V-системи
формують
функціональну
основу
економічних систем (E-систем) у їхньому
широкому розумінні.
Ключові
слова:
виробнича
система,
економічна система, національна економіка,
виробництво, ринок.

Вступ.

Виробничі

системи

Abstract. It is marked that the production
systems come forward as basis of development
and functioning of the economic and public
systems of national economy on the whole, that
is why efficiency of their functioning is
determined by the level of efficiency of national
economy on the whole. It is well-proven that in
scientific economic literature there are different
points of view in relation to understanding of the
production systems. Analysing these going near
interpretation of the production systems three
most typical points of view, which do not deny
each other, but are logical addition each other,
are selected. A conclusion is done, that there is
the generally accepted theoretical concept in
modern both foreign and domestic, economic
literature, that V-sistemi form functional basis of
the economic systems (E-systems) in their wide
understanding.
Keywords: production system, economic system,
national economy, production, market

виступають

як

основа

розвитку

та

функціонування економічних і суспільних систем національної економіки в
цілому, тому ефективність їх функціонування визначає рівень ефективності
національної економіки в цілому.
Як наслідок зазначеного вище, на сучасному етапі зростає актуальність
дослідження виробничих систем в структурі економічних систем.
Аналіз

досліджень

та

постановка
7

завдання.

Питанням

щодо

виробничих систем в структурі економічних систем приділено значну увагу в
працях таких науковців, як: Башнянина Г. І., Вілан Ч., Елленберґ Д.,
Канигін Ю., Марцин В. С., Річ К., Сорос Д., Пікетті Т. , Талер Р. та ін.
Однак у більшості наукових досліджень мало уваги приділено саме
теоретичному аналізу проблем ефективності функціонування виробничих
систем

на

його

метрологічному

рівні,

тобто

з

позицій

визначення

найзагальніших принципів її кількісного визначення і в руслі формування
деяких елементів загальних основ економічної метрології. Усе це свідчить про
актуальність теми, а відтак зумовило вибір напряму дослідження в науковому і
практичному аспектах.
Метою статті є визначення виробничих систем в структурі економічних
систем та аналізу проблем ефективності функціонування виробничих систем на
його метрологічному рівні.
Результати дослідження. В науковій економічній літературі існують
різні точки зору щодо розуміння виробничих систем. На наш погляд,
аналізуючи ці підходи до трактування виробничих систем, доцільно і можливо
виділити три найтиповіші точки зору, які не заперечують одне одного, а є
логічним доповненням один одного. Розглянемо запропоновані нами ці три
трактування (інтерпретації) виробничих систем (В-систем, так ми будемо їх в
подальшому позначати з метою скорочення і відповідної формалізації
економічної термінології).
Інтерпретація І. В-системи – це системи економічного порядку, в яких
здійснюються

певним чином організовані і систематизовані процеси

трансформації ресурсів (R) у продукти (Р): RP. Дослідження цих процесів є
основним об’єктом і основним предметом економічної теорії, тобто фактично
прихильники даної позиції економічну науку зводять до того чи іншого
вивчення закономірностей /принципів/ трансформації ресурсів у продукти.
Такий підхід до В-систем є характерним для класичного періоду розвитку
політичної економії (економічної теорії) [1-4], рідко зустрічається і в різних
напрямах сучасної неокласичної економічної теорії (теорії раціональних
8

очікувань, теорії адаптивних очікувань, теорії реального економічного циклу,
теорії економіки ефективної пропозиції і т.д.).
Таке трактування В-систем можна позначити як елементарне, оскільки
воно звужує їх розуміння, не аналізує економічний процес трансформації
ресурсів у продукти, а просто зводить його до технологічного процесу.
Дослідження трансформації ресурсів у продукти як певного технологічного
процесу звичайно представляє значний науковий інтерес для його дослідження,
однак не є предметом економічної науки. На нашу думку, в рамках власне
економічного дослідження технологічний процес повинен мати місце і
вивчатися лише тому, що складає основу власне економічного процесу
трансформації ресурсів в продукти.
Інтерпретація 2. Згідно з нею під В-системами розуміють процес чи
процеси трансформації економічних ресурсів (ЕR) в економічні продукти (ЕР):
ЕRЕP. Таке трактування було сформовано дещо пізніше, вже за історичними
рамками класичної школи політичної економії /хоча в деякій мірі є також
характерною і для останньої, однак, не як основна чи домінуюча.
Дана інтерпретація В-систем характерна для представників посткласичної
школи політичної економії, так і особливо марксистської економічної
літератури. Таке трактування частково характерне і для сучасного кейнсіанства,
оскільки

представники

кейнсіанської

школи

вважають,

що

основним

предметом дослідження в економічній теорії є вивчення найзагальніших
принципів трансформації економічних ресурсів в економічні продукти, а також
формування такої економічної поведінки суб’єктів економіки, за якої цей
процес

мав

би

оптимальний

/найраціональніший,

найефективніший/

характер [5-11].
Інтерпретація В-систем як процесів трансформації економічних ресурсів
в економічні продукти може бути вже означеною як вища, а не елементарна,
оскільки виводить науковий аналіз В-систем на вищий рівень. Разом з тим, вона
містить у собі елементарну інтерпретацію як свій частковий випадок чи
частковий варіант. На наш погляд, дослідження В-систем повинно базуватися
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саме на поєднанні і синтезі різних підходів (інтерпретацій) і розгляді їх як
таких, що "виростають" і "доповнюють" одна одну і знаходяться між собою у
відносинах так званого не абстрактного, а конкретного заперечення.
Зауважимо також, що наше виділення трьох інтерпретацій В-систем є
доволі умовним, їх ні теоретично, ні тим більше хронологічно відділити майже
неможливо. Так елементи вищого розуміння В-систем можемо зустріти і в
класичній політичній економії, і в сучасних економістів. Така ситуація
пояснюється тим, що сучасна економічна література в деякій мірі є історичним
відображенням економічної літератури попередніх періодів, бо різні сучасні
економісти в своєму інтелектуальному розвитку досягли різних рівнів і
виступають як уособлення економічних теорій різних історичних періодів.
Найдосконаліша і найсучасніша економічна система є характерною для
найпідготовленіших інтелектуально дослідників.
Інтерпретація 3. Більшість сучасних дослідників вважає, що В-системи є
системами економічного порядку, в яких здійснюється процес трансформації
економічних витрат (EC)в економічні доходи (EI): ЕС  ЕІ. На нашу думку,
дана інтерпретація є, по-перше, найповнішою і найдосконалішою, по-друге,
найзрілішою і вона в собі концентрує вищий підхід до наукового аналізу
економічних проблем взагалі, по-третє, є дійсно найекономічнішою, оскільки
розглядає економічні процеси зі боку їх найглибшої економічної суті чи
природи. Ми тому її трактуємо як гіпервисоку чи гіпердосконалу на відміну від
двох попередніх (елементарної і власне високої /чи вищої).
Економічна теорія, яка базується відповідно на елементарній, високій і
гіпервисокій інтерпретації В-систем, формується і розвивається далі як,
відповідно, елементарна, висока і гіпервисока економічна теорія. Сучасна
західна економічна теорія, можна вважати, вже ввійшла в період свого
гіпервисокого розвитку і формування на цій основі гіпервисокої економічної
теорії. Вітчизняна економічна теорія знаходиться лише на перших етапах цього
переходу, тому ще не сформувалась як гіпервисока економічна теорія.
В економічній літературі існує такий підхід до трактування В-систем,
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згідно якої В-системи - це такі економічні системи, в яких здійснюється так
званий суспільний процес трансформації ресурсів у продукти [4; 12; 11]. Такий
специфічний і особливий підхід характерний для марксистської інтерпретації.
Ця інтерпретація В-систем займає проміжне місце між високою і гіпервисокої.
Разом з тим вона ототожнюється з вище означеними підходами, оскільки Всистеми розглядаються з боку тих їх аспектів, через які і в рамках яких вони
інтегрують себе через відповідні ринкові структури одна з одною в єдине
ціле [8; 10].
Дослідивши місце В-систем в структурі економічних систем ми в
подальшому дослідженні зможемо дослідити ті позавиробничі фактори, які
додатково

впливають

на

формування

і

зміну

рівнів

ефективності

функціонування і розвитку В-систем.
В сучасній як зарубіжній, так і вітчизняній економічній літературі існує
загальноприйняте теоретичне поняття, що В-системи формують функціональну
основу економічних систем (Е-систем) в їх широкому розумінні. Такий
теоретичний підхід дозволяє сформувати складові компоненти похідного
порядку Е-систем, до яких, на наш погляд, слід віднести, по-перше, різні
ринкові системи (Р-системи) (ресурсні, продуктові, грошові і фінансові ринкові
системи), по-друге, споживчі системи (С-системи) [1; 3; 4; 5].
Зауважимо, що такий підхід до визначення місця В-систем в структурі Есистем надто схематичним чи надто абстрактним. В дійсності виробничі,
ринкові і споживчі системи Е-систем розташовані не за схемою: В-системи 
Р-системи  С-системи. Вони виражаються одна через одну, розташовані одна
в одній, тому ми повинні В-системи розглядати, з одного боку, як елементи Рсистем, а з іншого, як елементи С-систем. Таке розуміння місця В-систем в
структурі Е-систем в їх ширшому розумінні відрізняється від теоретичного
підходу. Зауважимо, що ми Е-системи розуміємо двояко. По-перше, широко /чи
навіть гіпершироко/. В такій своїй широкій /гіперширокій/ інтерпретації Есистем - це єдність /системна, органічна, функціональна, історична, генетична і
т.д./ вказаних вище трьох субсистем /В-систем., Р-систем, С-систем/. По-друге,
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вузько /чи навіть гіпервузько/. У своїй вузькій інтерпретації Е-системи вже
ототожнюються або, по-перше, із власне В-системами, тобто ми умовно і
досить огрублено виходимо із теоретичної передумови, що Е-системи = Всистемам, або, по-друге, з власне Р-системами і вже Е-системи = Р-системам,
або, по-третє, з С-системами і вже Е-системи = С-системам. Таке вузьке
розуміння Е-систем також мав право на існування і відіграє певну
методологічну функцію /роль/ при їх дослідженні. Однак коли перед нами
стоїть завдання вивчити не Е-системи взагалі, а такі їх структурні компоненти
як В-системи, то тоді доцільніше виходити в такому теоретичному дослідженні
із широкої /гіперширокої/ інтерпретації Е-систем як єдності В - Р – і С-систем.
Інтерпретація місця В-систем в структурі Е-систем, коли вказані вище
три субсистеми Е-систем розташовані не одна за одною, а включають одна
одну: вужча розташована в ширшій, а ширша – ще в більш ширшій, тепер
зображується не лінійною схемою типу: В-системи Р-системиС-системи, їх
співвідношення тепер запишемо схемою: В-системи  Р-системи  С-системи.
Знак “” означає включення менш місткої множини в місткішу множину чи
сукупність і використовується в абстрактній теорії систем і системного аналізу.
Така

інтерпретація

відіграє

методологічну

роль,

оскільки

зорієнтовує

дослідника на вивчення власне В-систем, по-перше, в структурі Р-систем через
відповідні Р-системи, а, по-друге, в структурі С-систем через відповідні Ссистеми. Тут фактично наявні два методологічні підходи до вивчення В-систем
/і проблем ефективності їх функціонування/. Перший є суто емпіричним
підходом, за якого і в умовах якого В-системи досліджуються як такі у їх
власній

сутності.

Другий

підхід

-це

вже

теоретичний,

або

навіть

гіпертеоретичний. Для нього характерним є те, що власне В-системи
вивчаються не як окремо взяті системи, а в межах існування ширших систем і
через ці останні. Прикладом ширших систем є Р-системи (тут теоретичний
аналіз В-систем може бути кваліфікованим як власне теоретичний (простий
теоретичний, власне системний), і С-системи (тепер теоретичний аналіз Всистем трансформується в мета/гіпер/теоретичний /мета- чи гіперсистемний,
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гіпервисокий). Зауважимо, що в сучасній науковій економічній літературі ці
два теоретичних підходи /власне теоретичний і гіпертеоретичний/ до аналізу Всистем активно використовуються чи застосовуються. Проте сьогодні
дослідники більше використовують власне ринковий підхід до дослідження Всистем, коли В-системи вивчаються в «полі» певних ринкових структур, через
відповідні Р-системи. Методологічна цінність такого підходу не викликає
ніяких сумнівів, оскільки саме Р-структури в значній мірі формують ту частину
В-систем, яка має суто економічну природу чи походження. На ідентичність
ринкових і економічних систем, а також відповідну тотожність власне Р-систем
і Е-систем вказується в сучасній економічній літературі. "Споживчий" підхід до
аналізу

В-систем

дещо

рідше

зустрічається

в

сучасній

економічній

літературі [5; 8].
Вищерозглянута інтерпретація місця В-систем в структурі Е-систем
важлива не тільки для теоретичного аналізу. На нашу думку, вона обов’язково
повинна враховуватись при дослідженні такої проблеми як формування та зміна
рівня ефективності функціонування В-систем. Параметр "ефективність"
функціонування

В-систем формується

не тільки

під

впливом власне

виробничих факторів (ці фактори відіграють за інших незмінних умов
вирішальну роль), але й під впливом низки невиробничих /чи позавиробничих/
факторів. До невиробничих факторів віднесемо, по-перше, фактори суто
ринкового порядку, тобто ті фактори, що формуються в певних Р-системах, і
по-друге, фактори споживчого порядку, тобто фактори, що формуються в
процесі відповідного споживання тих чи інших благ або послуг. Відповідно
виробничі фактори формують так званий вихідний чи базовий рівень
ефективності функціонування певних В-систем. Саме тому "ефективність" має
переважно суто економічну природу чи походження і виступає як економічна
/або техніко-економічна за певних, звичайно, умов/ ефективність. Невиробничі
фактори формування виробничої ефективності, з одного боку, зумовлюють те
чи інше зміщення вихідного параметру ефективності, а з іншого - вони власне
економічну чи техніко-економічну ефективність трансформують у соціально13

економічну чи навіть соціально-духовну.
Об'єктивно із сказаного вище випливає, що доринковий метрологічний
аналіз проблем ефективності функціонування В-систем є недостатнім чи
неповним у тому випадку, коли дотримуватися емпіричної інтерпретації місця
В-систем в структурі Е-систем.
Отже, ефективність функціонування певних В-систем може бути
достатньо чи навіть значно високою, коли брати до уваги лише виробничі
фактори її формування. Проте висока власне виробнича ефективність
функціонування є недостатньою, оскільки вона може бути врешті-решт
нейтралізована чи занижена факторами власне ринкового і споживчого
характеру. Залежність рівня ефективності В-систем від власне виробничих і
невиробничих факторів представимо графічно. Якщо прийняти до уваги лише
першу групу факторів, то крива буде мати той чи інший кут нахилу (чи буде
горизонтальною, чи нисхідною, це вже є явно не принципово з позицій
розгляду нашої проблеми) (рис.1).

В
ЕEв

Ефективність
В-cистем /Ев/

0

Виробничі фактори формування ефективності /P –фактори/

В-систем під впливом власне виробничих факторів /варіант позитивного впливу/

Рис. 1. Формування початкового рівня ефективності функціонування
Джерело: розроблено автором на основі [2]

Невиробничі фактори /NР-фактори чи NPf/ змінюють початково
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сформований рівень ефективності, тобто зміщують графік вгору з положення
В
Е1В в положення Е 2В , або вниз з положення Е1В в положення Е 3 (рис.2).

Ефективність
В-систем /Ев/

0

Р1f

Виробничі фактори формування ефективностіі (Р-фактори, Рf)

Рис. 2. Зміна рівня ефективності функціонування В-систем під впливом
невиробничих факторів / гіперфункціональний аспект/
Джерело: розроблено автором на основі [3]

Висновки. Таким чином, врахування не тільки виробничих, але і
невиробничих факторів формування ефективності функціонування В-систем
означає, по-перше, точніший вимір рівня ефективності, тобто перехід від
неточного (неповного) до точного (повного) виміру рівня ефективності, а подруге, вказує також і на те, що технологічну (власне виробничу) ефективність
трансформуємо в економічну і соціально-економічну (чи навіть соціальнодуховну) ефективність. Поняття «ефективність» набуває іншого змісту: із лише
економічного він перетворюється і стає соціальним чи соціально-духовним.
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ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЇХ
ВПЛИВ НА СТРАТЕГІЮ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Анотація. У статті дано визначення суті та
змісту поняття конкурентоспроможність,
наведено її складові. Окреслено фактори, що
впливають
на
формування
конкурентоспроможності закладів готельноресторанного господарства, їх вплив на
стратегію розвитку відповідних підприємств.
Наведено
типові
стратегії
розвитку
підприємств готельного господарства, що
сприяють
розвитку
конкурентоспроможності
відповідних
підприємств.
Проаналізовано
стратегію
розвитку діяльності готельно-ресторанного
комплексу «Лелека» та її вплив на
конкурентоспроможність підприємства у
відповідному сегменті ринку. Зроблено
висновки про переваги визначення та
дотримання відповідної
стратегії
для
підприємства.
Ключові слова: конкурентоспроможність,
фактори конкурентоспроможності, готель,
заклади
готельно-ресторанного
господарства, стратегії розвитку.

Abstract. The article defines the essence and
content of the concept of competitiveness,
presents its components. The factors
influencing
the
formation
of
the
competitiveness of hotel and restaurant
enterprises, their influence on the development
strategy of the respective enterprises are
outlined. The typical strategies of development
of enterprises of the hotel industry that
promote the development of competitiveness of
the respective enterprises are presented. The
strategy of development of the hotel and
restaurant complex "Leleka" and its influence
on the competitiveness of the enterprise in the
corresponding market segment is analyzed.
Conclusions on the benefits of defining and
complying with the relevant strategy for the
enterprise are made.
Keywords:
competitiveness,
factors
of
competitiveness, hotel, establishments of hotel
and restaurant
economy, development
strategies

Вступ. З розвитком ринкових відносин та посиленням реформ в Україні
важливе значення набуває конкуренція між бізнес

суб’єктами. Проблема

забезпечення конкурентоспроможності є головною умовою підвищення і
підтримання позицій бізнес суб’єктів як на внутрішньому, так і на зовнішньому
ринках. Для отримання успіху у конкурентній боротьбі потрібен постійний
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моніторинг потрібних ринків, позицій фірми, позицій конкурентів, смаків і
переваг постійних споживачів, досліджень сильних і слабких сторін власної
господарської діяльності, здатність та швидка пристосованість до змін ринку.
Конкурентоспроможність та якість продукції є необхідними умовами
виживання товаровиробників, мірилом результативності їх господарської
діяльності, економічного добробуту країни. Загострення конкурентної боротьби
між фірмами-виробниками змушує шукати їх нові засоби впливу на рішення
покупців.
Аналіз досліджень та постановка завдання. Великий вклад в
дослідження питання конкурентоспроможності бізнесу вклали такі науковці як:
О. М. Анісімова, І. В. Багрова, М. М. Галелюк, Ю. О. Гарачук, Я. А. Жаліло,
С. М. Клименко, Д. О. Барабась. В. О. Літвінова, Р.Л. Лупак, М. В. Макаренко,
М. О. Онопрієнко, П. О. Подлепіна, І. Ю. Сіваченко, П. С. Смоленюк,
Н. П. Теслюк, Ю. Цобер та інші.
Аналіз робіт відповідних авторів дав можливість встановити, що питання
конкурентоспроможності у сфері готельно-ресторанного бізнесу є актуальним у
сучасних умовах господарювання.
Метою

статті

є

дослідження

факторів,

що

впливають

на

конкурентоспроможність відповідних закладів, їх вплив на стратегію розвитку
підприємства та запропоновано типові стратегії розвитку закладів готельного
господарства.
Результати дослідження. Важливим атрибутом ринкової економіки є
конкуренція.

Термін

«конкуренція»

походить

від

латинського

слова

«concurrere», що означає «зіштовхуюсь». Конкуренція – це суперництво між
учасниками ринкового господарства за найвигідніші умови виробництва,
продажу і купівлі товарів та послуг, за привласнення найбільших прибутків.
Такий вид економічних відносин існує тоді, коли виробники товарів
виступають як самостійні, ні від кого незалежні суб'єкти. Їхня залежність
пов'язана тільки з кон'юнктурою ринку, бажанням виграти у конкурентів
позиції у виробництві та реалізації своєї продукції [4].
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Позитивна роль конкуренції в ринковій економіці проявляється в ряді
функцій, які вона виконує:
–

по-перше, як переконує світовий досвід, конкуренція охоплює всі

зв'язки виробництва і споживання, є єдино можливим засобом досягнення
збалансованості між попитом і пропозицією і в кінцевому підсумку суспільними потребами та виробництвом;
–

по-друге, конкуренція виконує функцію спілкування (кооперації) та

погодження інтересів виробників. У результаті поділу праці інтерес кожного з
них пов'язаний і взаємодіє з інтересами інших товаровиробників. Через
ринковий механізм конкуренція підпорядковує індивідуальні прагнення
суб'єктів господарювання суспільним інтересам;
–

по-третє, конкуренція примушує товаровиробників знижувати

індивідуальні виробничі витрати, що вимагає від підприємців постійного
вдосконалення технічної бази виробництва, знаходження шляхів економії
сировини, матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів, робочого часу;
–

по-четверте, конкуренція стимулює підвищення якості продукції та

послуг. Ця функція набуває особливого значення в нинішніх умовах розвитку
науки

й

технології,

коли

кожному

виробнику

надається

можливість

удосконалювати споживчі якості виробів, відповідаючи на зростаючі потреби й
зміну смаків споживача. Конкуренція спонукає виробників впроваджувати нові
види продукції, а також здійснювати різні модифікації одного й того ж
продукту [5];
–
ринкової

по-п'яте, історично важливою функцією конкуренції є формування
ціни. З

її

допомогою конкуренція

забезпечує

збалансоване

співвідношення між суспільними потребами та суспільним виробництвом.
Головною рисою ринкової економіки є конкурентний ринок та
конкурентне середовище. В цих умовах ведеться постійна боротьба за ринки
збуту продукції та послуг, їх розширення та прагнення до стабілізації. Особливе
місце в загальній економічній системі належить сфері обслуговування, до якої
відносяться і заклади готельно-розважальної сфери. Діяльність такого роду
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бізнес-суб’єктів спрямована на розвиток розважальної індустрії, на покращення
дозвілля населення країни, збільшення часу на підвищення культурного та
іншого рівня. Але ми повинні також враховувати, що в наші дні Україна
переживає

складну

економіко-політичну

ситуацію.

Заклади

готельно-

розважальної сфери, не є головними центрами вживання їжі, проведення
вечірнього

вільного

часу,

що

зумовлено

як

ситуацією

на

ринку

платоспроможного попиту, тук і рівнем якості тих, чи інших послуг. Часто
виникають ситуації коли у споживачів виникають нарікання щодо якості страв,
які виробляються або тих послуг, які надаються споживачам. В таких умовах,
заклади індустрії готельно-розважальних послуг функціонують на ринку з
високим ризиком того, що бізнес може залишитись збитковим і не
користуватися відповідним попитом у населення. Особливо ця проблема
набуває актуальності під час бурхливого будівництва цих закладів і їх
відповідної окупності [6].
Також, на формування конкурентоспроможності бізнесу суттєвий вплив
мають зміни зовнішнього конкурентного середовища та здатність конкретної
бізнес структури вчасно та адекватно відреагувати на ці зміни [10].
До факторів прямої дії зовнішнього середовища відносять політичні,
економічні, соціальні, технологічні фактори та чинники конкурентного
середовища [9]. Таким чином, для забезпечення конкурентоспроможності
комплексу, він має швидко реагувати на зміни в економіко-політичній сфері та
кон’юнктурі ринку розважальних послуг .
Коли

мова

йде

про

збереження

та

підвищення

рівня

конкурентоспроможності бізнесу в відповідній сфері на довгострокову
перспективу, управлінські працівники відповідних закладів у своїй діяльності
повинні враховувати багато факторів.
На конкурентоспроможність готельно-ресторанних комплексів впливає
багато чинників (факторів), які необхідно враховувати при визначенні
напрямків діяльності, до головних з яких можна віднести наступні:
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1. Стабільність соціально-політичної та економічної підсистем країни в
цілому. Особлива увага належить, в першу чергу, рівню доходів та витрат
населення. При збільшенні рівня доходів споживачі частіше користаються
закладами готельно-розважальної сфери. Різні сегменти потенційних клієнтів з
метою зменшення часу на виготовлення страв в домашніх умовах та
урізноманітнення дозвілля, обирають саме заклади готельно-ресторанної сфери.
За таких умов, градус конкуренції серед закладів готельно-ресторанної сфери
зростає. Конкуренція зростає серед закладів відкритої мережі, тобто таких, що
обслуговують усі верстви населення.
2. Конкуренція цінової пропозиції закладу на продукцію та послуги, що
реалізуються в ньому. На конкурентному ринку переваги отримує той заклад,
який має можливість запропонувати більш низьку ціну в порівнянні з
конкурентами. Але при цьому така ціна повинна відшкодовувати всі витрати
заклади і забезпечувати отримання прибутку. У випадку, коли ця вимога не
дотримується, то такий заклад не може ефективно конкурувати на ринку. З
іншого боку ця вимога вимушує бізнес зменшувати свої витрати за рахунок
запропонування більш високої продуктивності праці, застосування новітніх та
прогресивних технологій, використання нових видів сировини тощо [8].
3. Коригування пропонованих послуг відповідно до змінних вимог
клієнтів щодо специфікації послуг, або товарів. При проведенні таких
досліджень потрібно враховувати, що споживачі мають різноманітні вимоги,
які носять індивідуальний характер, мають змогу постійно ознайомлюватись з
останніми досягненнями ринку готельно-розважальних послуг. У більшій мірі
це відноситься до закладів, що пропонують в своєму меню різноманітні страви
з нових та незвичних видів продуктів, або ж страв, що виробляються з
екологічно чистих продуктів. Це також стосується і якості страв, що залежить
від кваліфікації відповідного персоналу, дотримання відповідних стандартів
приготування, кулінарії та інше. Розширення асортименту послуг, що
пропонуються клієнтам, відповідно до типу закладу, його брендового
позиціонування, концепції, стандартів обслуговування, а також особливостей
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цільової аудиторії, в розрізі її соціально-демографічних особливостей, таких як
стать, вік, належність до різноманітних соціальних верств та груп населення
тощо.
4.

Геолокація

закладу

готельно-ресторанної

сфери

та

зручність

транспортної інфраструктури для потенційних клієнтів. Локалізація закладу
готельно- ресторанної сфери є однією з найбільш вагомих конкурентних
переваг, що часто вирішує долю усього бізнесу. Тут потрібно взяти до уваги
особливості розвитку транспортної системи та основні напрямки, інтенсивність
пасажирських та пішохідних потоків, облаштованість та наявність території для
паркування особистих автомобілів тощо.
5. Постійне оновлення технологічної бази та впровадження інновацій
систем у функціонуванні як виробничих, так і бізнес процесів. Заклади
готельно-розважальної

сфери

створюють

стандарти

обслуговування

у

відповідності до власної концепції і впроваджують сервіс орієнтований на
споживача. В наш час сфера розваг переживає справжній «бум» у використанні
як різноманітності асортименту пропонованих товарів, так і великим спектром
різних додаткових розважальних послуг [1].
Орієнтуючись на вищенаведені ключові фактори розвитку комплексів у
сфері готельно- ресторанного господарства можна формувати стратегічний
набір ключових заходів для покращення рівня конкурентоспроможності.
Відповідний стратегічний набір формує загальну стратегію розвитку закладу на
довготривалу перспективу.
Відповідно для реалізації такого роду рішень, доцільно запропонувати
використання

конкретних

стратегій,

які

б

сприяли

розвитку

конкурентоспроможності комплексів у перспективі. Для таких стратегій
вважаємо за доцільне запропонувати наступні (табл. 1).
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Стратегії розвитку закладів готельного господарства
№
з/п

Вид стратегії

Зміст та особливості стратегії

1

2

3

1.

Зосередження зусиль на одному або декількох сегментах ринку,
Стратегія
досягнення лідерства на ньому за витратами або за допомогою іміджу.
концентрації
Є доцільною за умов наявності більш ефективних методів оволодіння
(фокусування)
ринком та переваг стратегії лідерства за витратами.

2.

Стратегія
глобалізації

3.

Стратегія
розвитку
готельного
продукту

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Таблиця 1

Встановлення тісних зв'язків і створення комунікативних мереж за
основними напрямками, в якості яких виступають географічні регіони,
які постачають основний потік туристів на світовому ринку.
Своєчасна адаптація готелем своєї продуктової політики до потреб
ринку. Згідно досвіду готельних корпорацій вважається, що нові
продукти та послуги, орієнтовані на незайняті ділянки ринку, можуть
принести готельному підприємству найвищу віддачу. Інновації
повинні спиратися на можливості готелю.

Передбачає індивідуалізацію продукту або послуги організації від тих,
які пропонують в даній галузі конкуренти; потребує наукових
Стратегія
досліджень та інноваційних розробок Підхід до індивідуалізації може
диференціації.
приймати різні форми, включаючи імідж, торгівельну марку,
технологію, додаткові послуги, тощо.
Стратегія
лідерства за
витратами

Передбачає жорсткий контроль над витратами, зведення до мінімуму
витрат у таких областях, як дослідження і розробки, реклама, тощо.

Діяльність готелів повинна відповідати технологічному прогресу,
Стратегія
задля забезпечення відповідності змінам споживчого попиту. Базовими
застосування технологіями в готельному бізнесі є методи прибирання номерів,
нових технологій рецептури
приготування
страв
у
ресторанах,
стандарти
обслуговування, тощо.
Стратегія
створення
торгівельної
марки

Передбачає створення торгівельної марки, що забезпечить визначення
і «впізнавання» продукту або послуги з точки зору їх рівня і якості,
положення, ціни та престижності.

Передбачає, що готельні оператори залучають інвесторів порівняно за
Стратегія
низькими цінами, за якими можна було придбати торгові марки або
об'єднання
готельні мережі, що мали високий потенціал зростання завдяки їх
торгових марок
входженню в глобальні франчайзингові програми.
Стратегія
Передбачає, що готельні компанії концентрують свої зусилля з
міжнародного
розвитку готельної мережі у великих містах різних країн.
маркетингу
Компанії гостинності орієнтуються на задоволення місцевого попиту
Стратегія
та не концентрують зусилля на проникненні на закордонні ринки.
національної Стратегія вимагає більшого проникнення на внутрішній ринок та
торгової марки більш детального знання місцевої економіки і тенденцій майбутнього
розвитку.

Продовження табл. 1
1

11.

12.

2

3
Передбачає об’єднання підприємств. Інтеграція може розвиватися за
напрямками: вертикально, горизонтально, «вперед» і «назад».
Стратегія
Інтеграція «назад» у готельному бізнесі означає придбання одного з
інтеграції
підприємств постачальників готелю. Інтеграція «вперед» - придбання
(контроль) над фірмою, яка раніше набувала послуги готелів,
наприклад, туристичної фірми.
Передбачає концентрацію зусиль готельної мережі на потребах одного
Стратегія
сегменту без прагнення охопити весь ринок. Мета - задоволення
спеціалізації
потреб сегмента краще, ніж конкуренти.
Джерело: узагальнено автором за [2; 3; 7]

У дослідженні прийняло участь підприємство готельно-ресторанного
бізнесу ГРК «Лелека». Аналіз діяльності готельно-ресторанного комплексу
показав, що підприємство на протязі багатьох років дотримується політики
фокусування на одному сегменті ринку як територіально так і у розрізі
споживачів його послуг. Також підприємство велику уваг приділяє іміджу та
репутації закладу. Відповідні фактори діяльності притаманні стратегії
концентрації або фокусування. Дана стратегія розвитку базується на
зосередженні зусиль на одному або декількох сегментах ринку, досягнення
лідерства на ньому за витратами або за допомогою іміджу. Є доцільною за умов
наявності більш ефективних методів оволодіння ринком та переваг стратегії
лідерства за витратами.
Висновки. Отже, питання конкурентоспроможності закладів готельноресторанного господарства є досить актуальним, оскільки даний сегмент ринку
стрімко розвивається і підприємства з вищим рівнем конкурентоспроможності
мають змогу отримати вищі прибутки та закріпитись на ринку. У свою чергу
вдалий вибір стратегії розвитку підприємства, що базується на аналізі
зазначених

у

статті

факторів

формування

конкурентоспроможності,

є

фундаментом подальшого ефективного розвитку підприємств у сфері готельноресторанного господарства. Тому менеджмент відповідних закладів повинен
звертати на її вибір та реалізацію особливу увагу.

24

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Батченко Л. В., Стариченко Т. В. Концептуальний підхід до конкурентоспроможності
готельних
підприємств
України.
Ефективна
економіка.
№
9.
URL:
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2018/9.pdf (дата звернення: 05.05.2019).
2. Давидюк Ю. В., Шокот К. М. Стратегічні підходи до підвищення
конкурентоспроможності підприємств готельного бізнесу. Економіка і суспільство. № 7.
2016. С. 266-272.
3. Єрмаченко В. Є., Журавльова С. М. Стратегії розвитку підприємств готельного
господарства. Молодий вчений. № 5(20). Частина 1. 2015. С. 138-141.
4. Іванов Ю. Б. Управління конкурентоспроможністю підприємства. Харків: ВД «ІНЖЕК».
2014. 320 с.
5. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення / за ред.
О. Г. Янкового. Одеса : Атлант, 2013. 470 с.
6. Леонт’єва А.Ю. Дослідження можливостей використання існуючих методів оцінки
конкурентоспроможності для готельних підприємств
Науково-технічний збірник.
№ 102. 2012. 503 с.
7. Лупак Р. Л., Васильців Т. Г. Конкурентоспроможність підприємства : навч. посіб. Львів :
Видавництво ЛТЕУ, 2016. 484 с.
8. Охота В.І. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств готельної індустрії.
Інвестиції: практика та досвід. № 5. 2017. С. 46-49.
9. Педченко Н.С. Деякі аспекти конкуренції і конкурентоспроможності в ринковій
економіці.
Регіональні
перспективи.
2000.
№
4
(11).
URL:
https://www.marketing.spb.ru/read/m3/ (дата звернення: 05.05.2019).
10. Пуцентейло П. Р. Конкуретноспроможність підприємства: методологія аналізу дефініції.
Інноваційна економіка. № 4. 2015. С. 80-86.
1.

УДК 009.12:061.5

Гурман О. М.
канд. пед. наук, доцент кафедри маркетингу та менеджменту
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
Войталюк А. М.
магістрант спеціальності «Менеджмент»
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК
ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Анотація. У статті розглянуто сутність
«організаційна
культура».
Досліджено
динаміку ключових показників успішної
діяльності провідних компаній світу з
розвиненою
організаційною
культурою.
Досліджено основні важелі формування
організаційної
культури
автомобільних
підприємств. Виокремлено показники, які
доцільно
враховувати
при
оцінюванні
організаційної
культури
(для
автотранспортних підприємств Хмельницької
області). Узагальнено результати уявлень
25

Abstract. In the article the essence of
"organizational culture" is considered. The
dynamics of key indicators of successful
activity of leading companies of the world with
developed
organizational
culture
is
researched. The main levers of formation of
organizational
culture
of
automobile
enterprises are investigated. Indicators that
are appropriate to be taken into account when
assessing organizational culture (for motor
transport enterprises of the Khmelnitskyi
region) are singled out. The results of the

співробітників
автоцентру
«ЛИГА»
(Хмельницька область) щодо формування
організаційної
культури
підприємства.
Запропоновано
шляхи
підвищення
організаційної культури.
Ключові слова: організаційна культура,
підприємство,
співробітники,
автотранспортні підприємства.

representations of employees of the autocentre
"LIGA" (Khmelnytskyi region) concerning the
formation of the organizational culture of the
enterprise are summarized. The ways of
enhancement of organizational culture are
offered.
Keywords: organizational culture, enterprise,
employees, motor transport enterprises.

Вступ. На межі ХХ і ХХI ст. менеджери розвинутих країн відзначають
новітню тенденцію: найважливішим джерелом конкурентних переваг фірм і
корпорацій, що процвітають, стають не стільки фінансові й матеріально-технічні
чинники, скільки розвиненість та особливості організаційної культури, носіями
якої є персонал і безпосередньо керівник підприємства. При цьому організаційну
культуру керівників підприємств почали розглядати як індикатор формування
прогресивних цінностей і прагнень, норм і моделей поведінки, які підтримуються
підлеглими та ефективно реалізуються на практиці. Кризові явища в економіці
України значною мірою торкаються організації суспільного виробництва
загалом

і

кардинально

змінюють

систему

відносин

кожної

окремої

організаційної структури. У цих умовах виникає необхідність дослідження
впливу

на

стан

організаційної

культури

загально

цивілізаційних

закономірностей розвитку, процесів глобалізації економіки, поглиблення
міжнародного партнерства і створення багатонаціональних ринкових структур.
Потребує вивчення механізм формування організаційної культури, чинники, що
її визначають, можливість адаптації до тенденцій розвитку сучасного світу,
враховуючи національні цінності і традиції персоналу вітчизняних підприємств
(організацій). Грамотне управління організаційною культурою дозволяє
отримати додаткову економію коштів, підвищити продуктивність праці,
зменшити плинність кадрів. Створення в середині підприємства певного
ідеологічного простору, який іменується «організаційною культурою», сприяє
зниженню витрат на підбір персоналу, зменшенню втрат від незбереження
конфіденційної інформації. Головна умова − відносини між адміністрацією та
персоналом ґрунтуються на принципі взаємної довіри та співпраці. Декларації
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повинні відповідати дійсності, а обіцянки підкріплятися механізмами їх
виконання.

Тому

виникає

необхідність

з’ясування

сутності

поняття

«організаційна культура» та її вплив на загальну діяльність підприємства
(організації).
Аналіз досліджень та постановка завдання. Теоретичні та прикладні
питання формування організаційної культури підприємства привертають увагу
зарубіжних і вітчизняних науковців, зокрема їм присвячені праці К.Гертца,
П. Тернера, С. Ганді,

А. Петтигра, Т. Пітерса, Р. Вотермена, Т. Ділла,

А. Кеннеді, Е. Шейна, П.Друкера, Г. Мінцберга, У.Оучі, Р. Рютінгера,
Водночас, незважаючи на вагомі теоретичні здобутки, проблеми
формування й розвитку організаційної культури керівників підприємств
України все ще потребують системних досліджень і розв’язання з урахуванням
особливостей української економіки.
Мета статті –дослідження сутності організаційної культури як фактору
конкурентоспроможності підприємств автотранспорту.
Результати

дослідження.

У

ринкових

конкурентних

умовах

господарювання зростає роль управління людськими ресурсами в системі
факторів, які забезпечують ефективність функціонування організацій. Людина є
сьогодні не просто суб’єктом виробничих відносин, але й активно формує їх.
Вона становить основу організації та її сутність. Однак із позиції управління
неможливо говорити про людину взагалі, оскільки всі люди різні. Тому
менеджер повинен добре знати людей, з якими він працює, для того, щоб
успішно керувати ними. Адже в кожній організації людина працює в
середовищі колег – товаришів по роботі. Вона є членом формальної або
неформальної груп. Усе це допомагає більш детально розкрити її потенціал або
«приглушити» людські здібності і бажання працювати з повною віддачею.
Аналізуючи

методи

управління

підприємством,

які

розроблені

та

використовуються в розвинутих країнах, українські фахівці дедалі частіше
пояснюють

високу

ефективність

японських,

німецьких,

американських

підприємств у виконанні виробничих завдань і досягненні успіхів у
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конкурентній
підприємствах,

боротьбі

хорошим

серйозною

морально-психологічним

роботою

над

питанням

кліматом

міжособистісних

на
і

міжгрупових відносин.
Сьогодні питання організаційної культури вже не є новим для великих
компаній за кордоном, проте воно ще не є достатньо висвітлене з наукового
погляду. Кожна глобальна корпорація додає особливого значення трактуванню
поняття організаційної культури, проте спільним є усвідомлення культури як
інструменту ефективного управління підприємством, що дає змогу підвищити
продуктивність праці, звести до мінімуму плинність кадрів в умовах
загостреної конкуренції.
Численні дослідження доводять, що успішні компанії характеризуються
високим рівнем корпоративної культури. ЇЇ формування спрямоване на
розвиток душі корпорації, на благо працівників, власників та керівництва.
Цікаво, що стратегія та способи ведення бізнесу постійно адаптуються до змін
зовнішнього середовища, але основні цінності та норми організаційної
культури залишаються незмінними. Наявність цінностей та переконань, які
розділяються персоналом часто є головним ключем успіху крупних корпорацій
США, Західної Європи та Китаю. Серед груп компаній з найвищими
показниками прибутковості («Apple», «Google», «Toyota», «China Construction
Bank») 88% мають осіб або спеціалізовані підрозділи, що безпосередньо
відповідають за підтримання існуючих або впровадження нових «вищих
цінностей». З групи компаній з високими доходами 65% розробили спеціальні
системи цінностей, що пов’язуються з високою продуктивністю; 58% компаній
готують програми підготовки персоналу для ухвалення цих цінностей [1- 4].
Приклади динаміки ключових показників успішної діяльності провідних
компаній з розвиненою організаційною культурою наведено у табл. 1.
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Таблиця 1
Динаміка ключових показників успішної діяльності провідних компаній з
розвиненою організаційною культурою
Компанія

Середньорічне зростання ключових показників розвитку
за 10 років, %
Операційний
Чистий
EPS (прибуток
Виручка
прибуток
прибуток
на 1 акцію)
44,90
44,89
61,71
9,23
7,31
8,14
9,98
6,24
8,41
10,56
9,98
3,48
9,66
8,71
7,40
4,97
2,88
5,43
1,63
5,06
6,65
7,09
9,63
3,79
0,57
2,70
5,13
7,63
19,11
18,08
32,37

Google (США)
Google (США)
BMV (Німеччина)
Bayer (Німеччина)
Danone (Франція)
L’Oreal (Франція)
Toyota (Японія)
Mitsubishi (Японія)
GlaxoSmishKline
2,16
0,97
(Велика Британія)
HSBC (Велика Британія)
5,04
2,68
Джерело: сформовано автором на основі [5]

1,96

3,33

6,33

1,15

Японська система менеджменту визнана найбільш ефективною в усьому
світі і головна причина її успіху - вміння працювати з людьми. Акіо Моріта,
засновник фірми «Sony», казав: «Працюючи в промисловості з людьми, ми
зрозуміли, що вони працюють не лише заради грошей і якщо ви хочете їх
стимулювати, гроші не найефективніший засіб. Щоб стимулювати людей, треба
зробити їх членами сім’ї і поводитися з ними, як з її шанованими членами» [6].
Виходячи з вищесказаного стає очевидним необхідність усвідомленого
формування і управління організаційною культурою підприємства.
На

українському

ринку

вітчизняні

компанії

без

сформованої

організаційної культури програють іноземним із сильною організаційною
культурою. А в умовах відкритості нашої економіки та ринку, коли кількість
сильних зарубіжних конкурентів невпинно росте, українським підприємствам
стратегічно необхідно реорганізувати стару систему управління і формувати
власну ефективну організаційну культуру.
Крім того, сьогодні організаційна культура – це ще й чинник формування
позитивного іміджу організації, інструмент як внутрішнього, так і зовнішнього
PR [7]. Саме організаційна культура впливала та продовжує впливати на
формування нашого ставлення до таких відомих закордонних брендів, як

«Microsoft», «IBM», «McDonald’s»; українських - «Оболонь», «Рошен»,
«Фармак» та інші.
Сучасна практика формування, підтримки та розвитку організаційної
культури вимагає застосування широкого спектру важелів, які можна розділити
на чотири групи: організаційні, економічні, соціально-психологічні та
комунікаційні. Зокрема, в ході дослідження процесу формування та розвитку
організаційної культури автомобільних підприємств, які функціонують на
українському ринку, методом анкетування співробітників було виокремлено
основні найбільш дієві та значущі важелі (рис. 1).

ЕКОНОМІЧНІ:
1.Матеріальна мотивація
психологічна
2. Соціальна відповідальність
3. Страхування співробітників

ОРГАНІЗАЦІЙНІ:

СОЦІАЛЬНО –
ПСИХОЛОГІЧНІ:
1.Соціальномотивація
2. Стиль керівництва
3.Соц.- псих. клімат

КОМУНІКАЦІЙНІ:

1.Навчання персоналу
комунікації
2. Корпоративні документи
3. Організація процесу праці
громадськістю

1. Внутрішні
2. Реклама
3. Зв’язки з

Рис. 1. Основні важелі формування корпоративної культури
автомобільних підприємств

Джерело: систематизовано автором на основі проведеного дослідження

Зауважимо, що деякі з важелів формування корпоративної культури
важко однозначно віднести до однією з запропонованих груп. Так, «навчання
персоналу», яке було визначено респондентами як один з найбільш важливих та
дієвих важелів, ми віднесли до групи «організаційних» важелів, але, очевидно,
навчання співробітників вимагає і фінансових затрат, тому знаходиться на
перетині із групою «економічних» важелів формування корпоративної
культури.
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На жаль, в українських наукових і ділових колах єдиної думки про
організаційну культуру і її значення поки ще немає. Також ми не можемо
назвати

повно-масштабних

досліджень,

присвячених

її

впливу

на

життєдіяльність підприємств. Але Україна — досить молода держава, і тому,
описуючи ці процеси в нашій країні, можна опиратися лише на певні вибіркові
дослідження.
Наші бізнесмени вже здобули певний досвід у впровадженні на своїх
фірмах цієї культури. Роботи соціологів свідчать:
–

55% сучасних українських керівників вважають, що в ідеалі вона

має бути на підприємстві;
–

40% українських підприємців намагаються сформувати її за

допомогою західних технологій;
–

35 % визнають потребу у ній, але для цього в них не вистачає ні

часу, ні ресурсів;
–

25% взагалі вважають її непотрібною [9].

На нашу думку, обов'язково варто враховувати особливості українського
менталітету, суспільної свідомості й психології, які завжди впливали на наше
економічне середовище й економічну культуру.
Корпоративна

компанія

Toyota

Motor

Corpoation

ґрунтується

на

принципах японської культури та менталітеті японського суспільства. Для того,
щоб адаптувати організаційну культуру Toyota та усіх українських дилерів до
японської культури, потрібно спочатку провести порівняльний аналіз цих двох
культур на основі показників Г. Хофстеде та визначити усі їхні спільні та
відмінні риси. На рис. 2 зображені показники національної складової у
корпоративній культурі за Г. Хофстеде України та Японії [10].
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Рис. 2. Показники національної складової у корпоративній культурі
за Г. Хофстеде України та Японії
Джерело: сформовано автором

Згідно риc. 2 уникнення невизначеності є спільною рисою української та
японської культур. Японці люблять передбачити все наперед та уникнути
несподіваних ситуацій, через які суспільство виходить з рівноваги.
Вивчення стану організаційної культури автомобільних підприємств
Хмельницької області показали, що у підприємців з’явився інтерес до
впровадження

ефективної

організаційної

культури.

В

основному

він

спрямований на соціокультурний розвиток. Однак менеджери підприємств
практично

не

займаються

нормуванням

поведінки

працівників.

Підтвердженням цього є результати проведених на засадах анкетування та
використання методу детермінування досліджень, згідно яких встановлено:
–

відсутність офіційних документів, де відображено основні правили

та норми корпоративної культури;
–

неефективне використання штрафних санкцій за недотримання

нормативів поведінки;
–

відсутність мотивування за дотримання норм корпоративної

культури.
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При цьому близько 50% опитаних оцінили діяльність керівників у сфері
розвитку організаційної культури як посередню. Розвиток організаційної
культури асоціюється, як правило, із корпоративними вечорами, вечорами
відпочинку та спільним проведенням часу, а за кордоном корпоративна
культура є ефективним інструментом управління персоналом.
Вагомим

чинником

ефективності

корпоративної

культури

є

інтелектуальний розвиток працівників. Так серед опитаних 80% стверджують,
що на підприємствах здійснюється навчання, підвищення кваліфікації та
стажування працівників. Кар’єрний ріст працівників в основному відбувається
як ріст фахівця. Щодо соціального розвитку, то варто зазначити, що він є
досить специфічним. Переважна більшість опитаних стверджує, що під
соціальним розвитком працівників підприємці розуміють сплату обов’язкових
соціальних зборів та податків. Працівники не дуже задоволені станом
соціального розвитку, підтвердженням цього є те, що тільки 15% опитаних
вважають, що підприємства сприяють вирішенню соціальних проблем
працівників,

захищають

їх

інтереси.

Негативним

фактором

розвитку

організаційної культури є низький рівень забезпечення необхідних умов праці
на підприємствах. Невідповідність технологій, застаріле обладнання гальмують
ефективність діяльності працівників та трудову дисципліну, яка є індикатором
розвитку організаційної культури. Ці та інші показники діяльності, які слід
враховувати при оцінюванні організаційної культури автотранспортних
підприємств Хмельниччини, відображають дані табл. 2.
Таблиця 2
Показники, які доцільно враховувати при оцінюванні організаційної
культури (для автотранспортних підприємств Хмельницької області)
Показники
1
1. Індекси продуктивності праці, % до
попереднього року
2. Середньорічна кількість найманих
працівників, чол.

2015
2

2016
3

Роки
2017
4

146,8

134,9

124,3

34848

33302

31636
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2018
5
125,7
31239

Продовження табл. 2
1
3. Середньомісячна номінальна заробітна
плата:
- виробництво транспортних засобів та
устаткування;
виробництво
електричного,
електронного, оптичного устаткування;
- виробництво машин та устаткування.
4. Фінансовий результат підприємств, млн.
грн.
5. Витрати на соціальний розвиток, % від
загальних витрат
6. Витрати на інтелектуальний розвиток, %
від загальних витрат
Джерело: сформовано автором

2

3

4

5

585,04

841,72

1100,42

1354,44

543,07

749,44

942,41

1271,64

660,69

861,34

1218,03

1513,36

21,7

25,9

43,8

34,7

4,8

5

6,5

7

5

5,8

5,5

6

Аналізування даних табл. 3 та іншої статистичної інформації дозволило
установити, що недоліки організаційної культури приводять до високої
плинності кадрів, при цьому практично відсутній законодавчий вплив у
кадровій політиці підприємств, незначна увага приділена інтелектуальному та
соціальному розвитку, практично не виділяються кошти на розвиток особистих
якостей працівників; притаманне неефективне використання працівниками
робочого часу та порушення трудової дисципліни.
Експериментальна робота щодо дослідження стану організаційної
культури здійснювалася в п’ять етапів:
1.

Відбір

керівників і

власників

підприємств,

зацікавлених

у

дослідженні.
2.

Розробка інструментарію для збору емпіричних даних.

3.

Багатофакторне опитування працівників ПП Автоцентр «ЛИГА»

м. Хмельницький
4.

Представлення узагальнених результатів емпіричних досліджень

власникам (керівникам) підприємств та їх наукове узагальнення.
5.

Запропонування заходів які будуть підтримувати організаційну

культуру на високому рівні.
З метою виявлення та оцінки рівня організаційної культури було
здійснене анкетне опитування. Експериментальна робота проводилась на базі
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українських підприємств автотранспорту, зокрема автоцентру «ЛИГА»,
авторизованого дилера автомобільних брендів як Nissan, INFINITI, LADA,
Ravon, Opel, Suzuki, Geely, SsangYong, Chevrolet Niva у м. Хмельницькому.
Матриця результатів бальної оцінки рівня

організаційної культури

ПП Автоцентр «ЛИГА» представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Показники рівня організаційної культури

Джерело: сформовано автором

Відповідно після здійснення анкетного опитування загальна кількість
балів яка оцінює рівень організаційної культури ПП Автоцентр «ЛИГА»
становить 231 бали. Дані результати свідчать про те що рівень організаційної
культури знаходиться на високому рівні. По секціям результати такі:
–

Робота – 55 бали;

–

Комунікації – 47 балів;

–

Управління – 62 бали;

–

Мотивація і мораль 67 балів.

Дані показники свідчать про те що керівництво даного підприємства дбає
про своїх працівників і про внутрішній клімат в організації. Компанія довіряє
здібностям і намірам своїх співробітників і вважає, що найбільш ефективно
робота йде там, де вона заснована на взаємній довірі. Відносини всіх
співробітників в компанії ґрунтуються на чесності та відкритості. Керівництво
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компанії вважає важливим, щоб стратегія розвитку, а також всі прийняті
рішення в компанії були прозорі і зрозумілі для всіх співробітників.
Також

в

процесі

дослідження

організаційної

культури

ПП Автоцентр «ЛИГА», нами було здійснене анкетне опитування працівників
щодо типології організаційної культури в організації.
Матриця результатів бальної оцінки типу організаційної культури
ПП Автоцентр «ЛИГА» представлена на рис. 4
Відмітимо, що альтернатива А відповідає клановому типу організаційної
культури, альтернатива В – адхократичному, альтернатива С – ринковому, а Д –
ієрархічному відповідно.
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Рис. 4. Реальний стан організаційної культури

Джерело: сформовано автором на основі проведеного дослідження

На рис 5. представлено узагальнені результати уявлень співробітників
автоцентру щодо формування організаційної культури підприємства.
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Рис. 5. Бажаний стан організаційної культури

Джерело: сформовано автором на основі проведеного дослідження

Аналізуючи результати зображені на рис. 5, можна зробити такі
висновки:

реальний

стан

організаційної

культури

підприємства

характеризується домінуванням альтернативи А = 50 балів, альтернатива В
отримала 8 бали, альтернатива С=21 бал, альтернатива D = 22 балів. Бажаний
стан організаційної культури характеризується домінуванням альтернативи A
=22 бал, альтернатива B отримала 15 бали, альтернатива C=41 бали,
альтернатива D = 22 бали.
Для

узагальнення

та

порівняння

реального

та

бажаного

стану

організаційної культури різних типів було складено табл. 3.
Статистична обробка бальної оцінки
Відповіді за стовпцем «Реальний стан»
Альтернатива

Сума
балів

Середній бал
(Сума балів:6)

Таблиця 3

Відповіді за стовпцем «Бажаний стан»
Альтернатива

A
300
50
B
45
8
C
125
21
D
130
22
УСЬОГО
600
100
Джерело: узагальнено автором

A
B
C
D
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Сума
балів

Середній бал
(Сума балів:6)

130
95
245
130
600

22
15
41
22
100

За одержаними результатами було встановлено, що організаційна
культура підприємства характеризується яскраво вираженим домінуванням
кланового типу культури. При цьому відмінності у силі прояву окремих
характеристик організаційної культури між окремими групами працівників є
мінімальними, що свідчить про високий ступінь згоди між працівниками і
керівництвом підприємств. Але окрім кланового типу, організаційна культура
характеризується середнім рівнем вираженості бюрократичного та ринкового
типу культури, найслабкіше виражений адхократичний тип організаційної
культури.
Тобто,

організаційна

культура

підприємства

є

неоднорідною

та

незбалансованою, оскільки всі чотири типи корпоративної культури мають
різну силу прояву. Організаційній культурі необхідна сумісність з вимогами
зовнішнього середовища, в якому доводиться існувати організації.
Для того, щоб максимізувати ефективність застосування організаційної
культури на підприємстві потрібно проводити спільні культурні заходи, що
дозволять познайомитися з працівниками, зрозуміти їх основні принципи та
традиції. Обов’язковими є проведення навчання нових працівників та курсів
підвищення кваліфікації. Це допоможе ознайомити нових працівників з чіткими
правилами діяльності, їхніми завданнями та тим, що від них вимагається.
Основні заходи представлені на рис. 6.

Конкурси фахової
майстерності
Професійні свята
компанії
Соціальне
забезпечення
працівників

Рис. 6. Шляхи підвищення організаційної культури

Джерело: узагальнено автором
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Важливою є соціальна організація на підприємстві. Вона полягає у
відповідності пропорцій управлінського персоналу та розходження в заробітній
платі.
Враховуючи перечисленні вище особливості української організаційної
культури, необхідно розробити таку стратегію, яка сприятиме підвищенню
рівня організаційної культури та наближення її до культур інших європейських
країн. До неї можна віднести: переосмислення духовного надбання та пошук
нових цінностей, реформування національної економічної політики, створення
та реалізація управлінських рішень, що відповідають умовам глобалізації та
світового ринку.
Висновки.

В

результаті

проведення

даного

дослідження

можна

зазначити, що організаційна культура підприємств автотранспорту залежить від
певних чинників, що визначають її роль у діяльності підприємства. До таких
чинників можна віднести культуру умов праці, культуру міжособистісних
відносин, культуру працівників, культуру організації виробництва, культуру
управління.
Завдання по формуванню організаційної культури постійно змінюються
та

вдосконалюються

під

впливом

факторів

зовнішнього

середовища.

Організаційна культура на підприємстві дозволяє провести діагностику
недоліків в роботі та виявити причини їх виникнення, знайти гіпотези щодо
усунення проблем, а також удосконалити діяльність підприємства та вистояти в
умовах конкурентної боротьби.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.
2.
3.

4.
5.

Ассонов Г.Ф., Хуторенко О. А., Шаблій Е. И. Особливості економічної культури в США,
Японії, країнах Західної Європи. К: УкрІНТЕІ, 1992. 60 с.
Грачев М. В. Управление трудом (Теория и практика капиталистического
хозяйствования). М: Наука.1990. 136 с.
.Конарева Л. А. Управление качеством продукции и освоение передовой технологии
(Опыт США и Японии): автореф. дис. на соискание уч. степени канд. эконом. наук :
спец. 08605 / Л. А. Конарева. Москва, 2000. С.155- 170.
Пронников В. А., Ладанов И.Д. Управление персоналом в Японии. М: Наука. 1999. 206 с.
Ліфінцев Д. С. Роль організаційної культури у довгостроковому розвитку підприємства.
Теорія і практика стратегічного управління. Стратегія економічного розвитку України.
№ 35. 2014. С. 107-113.
39

6.
7.
8.

9.

Лафта, Дж. К. Теория организации : учеб. пособие для студ. вузов. М. : Проспект, 2005.
416с
Ліфінцев Д.С. Корпоративна культура як інструмент формування іміджу організації.
Стратегія економічного розвитку України. 2009. Вип. 24-25. С. 190-193..
Скуратівський А. Правова культура у контексті особливостей розвитку соціального
буття українського суспільства та національного характеру українців. Вісник УАДУ при
Президентові України. 2002. № 1. С. 255-261.
Geert
Hofstede
Analysis.
ITIM
International.
URL:
https://www.geerthofstede.com/ukraine.html (дата звернення:05.05.2019)

УДК 331.108

Коропецька Т. О.
канд. екон. наук, ст. викладач кафедри готельно-ресторанного бізнесу,
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
Лужняк О. А.
магістрант спеціальності «Менеджмент»
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА
(НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «КЛУБ КАВИ»)
Анотація. В статті розглянуто значення
фактору мотивації робочого персоналу під
час здійснення управління організацією,
здійснено поглиблений аналіз сутності
поняття «мотиваційний механізм управління
персоналом», розглянуто досвід розвинутих
країн у мотивуванні праці та порівняно із
вітчизняною практикою. Проведено оцінку
системи мотивації та стимулювання
персоналу на досліджуваному підприємстві
та
розроблено
рекомендації
щодо
подальшого
вдосконалення
системи
мотивації праці.
Ключові слова: мотивація, персонал,
підприємство, розвинені країни, вітчизняна
практика.

Abstract. In the article is considered the role of
human resources` motivation in the enterprise
management system, the essence of the concept
"motivational mechanism of staff management"
is deepened, it is reviewed the experience of
motivation of labor in the world`s developed
countries in comparison with domestic practice.
The estimation of the motivational system and
stimulation of employees at the investigated
enterprise was carried out and were developed
recommendations for improvement of the staff`s
motivation system.
Keywords: motivation, human resources,
enterprise, developed countries, domestic
practice.

Вступ. Питання ефективної мотивації праці є проблемою, вирішенню якої
присвячено багато наукових досліджень та приділялася велика увага у світовій
практиці. Сьогодні розвинені країни все частіше використовують вид
нематеріального стимулювання наряду із матеріальним, що допомагає швидше
адаптуватися до мінливих умов зовнішнього середовища. Проте в Україні цей
40

вид стимулювання праці поки що не набув великих масштабів, що значно
гальмує процес успішного функціонування компанії та робить актуальним
питання застосування світових механізмів мотивації на українському ринку
праці.
Аналіз досліджень та постановка завдань. Важливим в Україні
залишається питання збільшення ефективності та прибутковості господарської
діяльності шляхом відповідного мотивування персоналу. Проте зростання цін
на матеріали і сировину, підвищення вартості енергоносіїв, нестійкість
валютного

курсу,

продовження

воєнних

дій,

зростання

кількості

неплатоспроможного населення та інші чинники суттєво впливають на
скорочення витрат з мотивування персоналу, що, відповідно, впливає на
ефективність діяльності підприємств. Варто зазначити, що це питання було
актуальним ще з давніх часів, про що свідчать роботи економістів-класиків, а
саме: Р. Л. Дафта, Ф. Гілбрета, М. Альберт, Ф. Герцберга, М. Мескон,
Ф. Хедоурі, Д. МакГрегора, А. Шопенгауера та ін [1]. Сучасні аспекти
мотивації персоналу сьогодні вивчають І. Бондар, А. Колот, Е. Лібанова,
Т. Кір`ян, В Петюх та інші [2]. Вивченню зарубіжного досвіду мотивації
персоналу присвятили свої наукові праці С. Русаков, С. Лазарев, Ю. Лобода,
Д. Петраченко та Є. Стаценко [3].
Результати дослідження. Із переходом України до ринкового типу
економіки вітчизняні компанії були змушені діяти в середовищі із високим
рівнем конкуренції, шукати і збільшувати свою нішу на ринку, пристосуватися
до нового

типу економічної

поведінки, постійно підтримувати свою

конкурентоспроможність тощо. Це вимагає збільшення внеску кожного
працівника в досягнення цілей підприємства, тому проблема мотивування
працівників на підприємствах України набула важливого значення. Адже лише
створена

належна

мотиваційна

основа

здатна

спонукати

працівників

підприємств до ефективної діяльності.
Задля кращого розуміння сутності питання, наведемо декілька визначень
«мотивації», які були надані зарубіжними у вітчизняними науковцями в різні
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часи. Так, А. Шопенгауер розумів «мотивацію», як таку, що пройшла
трансформацію від політики «батога й пряника» до «концепції людських
цінностей» [4]. Р. Л. Дафт розглядав «мотивацію» як силу, що йде зсередини
людини або ззовні, при цьому збуджуючі ентузіазм й завзятість при виконанні
дій. Тому, на його думку, мотивація має вплив на продуктивність праці
персоналу, а отже управлінський менеджмент компанії повинен бути
спрямований на підвищення стимулу задля досягнення поставленої мети
організації [5].
Погляди М. Альберта, М. Мескона та Ф. Хедоурі схожі у визначенні
поняття «мотивація»: це процес, що спонукає до діяльності для досягнення як
особистих, так й цілей організації [6].
А. М. Колот вважає, що мотивація — це сукупність внутрішніх і
зовнішніх рушійних сил, які спонукають людину до діяльності, визначають
поведінку,

форми

діяльності,

надають

цій

діяльності

спрямованості,

орієнтованої на досягнення особистих цілей і цілей організації [2].
Різноманітність поглядів та визначень підтверджує факт того, що процес
мотивації є складним явищем, а його ефективність може бути оцінена
підсумками результатів діяльності компанії.
Для розуміння необхідності формування механізмів розвитку мотивації
персоналу, доцільно розглянути досвід розвинених країн та відомих
міжнародних компаній, які впровадили різні мотиваційні заходи та досягли
значних успіхів у своїй діяльності (табл. 1).
Таблиця 1
Особливості формування зарубіжних систем мотивації праці
Країна
1
Японія

Основні чинники мотивації
праці
2
• Професійна майстерність;
• Вік;
• Стаж;
• Результативність праці.
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Відмінні особливості мотивації праці
3
• Довічний найм;
• Одноразова допомога при виході на
пенсію.

Продовження табл. 1
1

США

2

• Заохочення підприємницької
активності;
• Якість роботи;
• Висока кваліфікація.

Великобританія Дохід

Франція

Німеччина
Швеція

• Кваліфікація;
• Якість роботи;
• Кількість раціоналізаторських
пропозицій;
• Рівень мобілізації.

Якість
Солідарна заробітна плата

Джерело: [7]

3
• Поєднання елементів відрядної і
погодинної систем;
• Участь в прибутку;
• Технологічні надбавки;
• Премії за безаварійну роботу, тривалу
експлуатацію обладнання та
інструменту;
• Дотримання технологічної
дисципліни;
• Система подвійних ставок.
• Участь в прибутках;
• Пайова участь в капіталі;
• Трудова пайова участь;
• Чисто трудова участь.

• Індивідуалізація оплати праці;
• Бальна оцінка праці працівника за
професійною майстерності, продуктивності
праці, якості роботи,
дотримання правил техніки безпеки, етики
виробництва;
• Ініціативність;
• Додаткові винагороди (виховання дітей,
надання автомобіля, забезпечення по
старості)
• Стимулювання праці;
• Соціальні гарантії.
• Диференціація системи податків і пільг;
• Сильна соціальна політика.

Останнім часом в американських компаніях з'явилася тенденція до
використання в якості заохочень «пакета послуг». У цьому випадку працівник
отримує можливість вибору з певної кількості винагород більш пріоритетних
для нього форм заохочення.
Крім матеріальних і нефінансових винагород, багато компаній США,
зокрема такі, як «Юнайтед Ейрлайнз», «Дана», «ІБМ», «Проктер енд Гембл»,
«Фріт-Лей» та ін., використовують розгалужені системи підтримки ентузіастів,
що забезпечує успіх нововведень.
Також все більшу популярність отримують такі мотивуючі фактори праці,
як делегування (empowerment), коли частина обов'язків, відповідальності і
повноважень

щодо

прийняття

рішень

заслуговують на довіру.
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передаються

працівникам,

що

Варто навести декілька прикладів безпосереднього використання методів
стимулювання персоналу в різних міжнародних компаніях.
Так, компанія по виробництву програмного забезпечення «Asana»
розробила кулінарний підхід до мотивації співробітників. Власники найняли
кваліфікованих шеф-кухарів, які готували таку їжу для співробітників, яка
розвиває їх творчі здібності. Меню повинно бути не тільки смачним, але і
корисним, стимулювати активність мозку, усувати сонливість. Також в офісі
компанії завжди в наявності є шоколад, який, як відомо, є хорошим
антидепресантом і допомагає креативно мислити.
Як відомо, сприятлива робоча атмосфера між співробітниками - частина
успіху

команди.

Розуміючи

це,

копання

«Japan

General

Estate

Co»

запропонувала грошову винагороду в розмірі 3 тис. дол. для менеджера, який
налагодить найтепліші взаємини з колективом. Конфлікти були усунуті,
загальна атмосфера покращилася, а вартість цього методу була досить
демократичною.
Уолт Дісней ще всередині минулого століття зрозумів важливість
нестандартного підходу до мотивації. У його відомстві були готелі при парках
розваг, де, крім престижних посад керівників, були і технічні відділи, зокрема
пральні, в яких була велика текучка кадрів в зв'язку з непрестижністю роботи і
важкими умовами праці. Але засновник Walt Disney Company славився своєю
винахідливістю в мотивації персоналу і знайшов вихід із ситуації. Пральні
отримали горду назву «текстильні служби». Таким чином, вони стали цілим
підрозділом компанії, внаслідок чого співробітники відчули свою важливість.
Як видно з наведених прикладів, мотивація персоналу не завжди є
матеріальною: досить часто достатньо показати значущість кадрів, створити
сприятливий

робочий

клімат,

що

відповідним

чином

впливатиме

на

продуктивність праці.
Оскільки ТОВ «Клуб Кави» займається продажом кави, какао та
представляє собою мережу кав'ярень, то доцільно розглянути досвід системи
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мотивації аналогічної компанії світового масштабу, в чому представився
цікавим приклад «Starbucks».
«Starbucks» завжди дотримувався філософії «Family» 1971 р., яка
передбачає, зокрема, заохочення менеджерів, які прийшли в компанію
молодими і залишилися там на тривалий термін [9].
«Starbucks»
ресторанного

надає

бізнесу.

можливість
Основні

безкоштовного

вимоги,

що

навчання

пред'являються

основам
новим

співробітникам, не передбачають наявність спеціальних знань і навичок, вищої
освіти та стажу роботи, саме тому більшість прийнятих на роботу в мережу
кав’ярень - це молодь, яка хоче почати свою трудову кар'єру в галузі
громадського харчування.

У ресторанах мережі розроблена спеціальна

програма, за якою молоді фахівці, які мають вищу освіту і успішно пройшли і
склали іспити програми підготовки менеджерів - стажистів, за короткий термін
може стати лінійним керівником [9].
У зв'язку зі специфікою та особливостями сфери громадського
харчування, всі працівники періодично навчаються новим стандартам
обслуговування, організації роботи обладнання і технологічних процесів.
Навчання кадрів є невід'ємною частиною внутрішньої структури управління
персоналом. Універсальність працівників полегшує завдання розстановки
кадрів при складанні графіків робочої зміни [9].
Одна з сильних сторін нематеріальної мотивації є лояльність менеджерів,
наприклад, відпустити співробітника з роботи завчасно з поважної причини.
Директор працює разом з рядовими співробітниками, тим самим показуючи
приклад всім іншим. З офісом працівники контактують раз на півроку, це
називається реп-сесія. Попередньо вивішується лист, на аркуші записуються всі
бажаючі, але вибирають зазвичай перші двадцять осіб для відвідування офісу.
Засновник компанії Г. Шульц писав, що в гонитві за кількістю Starbucks
принесла в жертву якість фірмового продукту. І він вирішив закрити на день
все кав'ярні до єдиної і провести заново навчання для 135 000 барист, щоб ті
згадали, як робити ідеальний еспресо [10].
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Закриття кав'ярень обійшлося компанії в 6 млн дол. недоотриманого
прибутку, немилосердні відгуки в пресі, існував ризик відлякування клієнтів
подібними діями. Але Шульц був впевнений, що це стало поворотним
моментом, коли в компанію повернулося прагнення до досконалості і покупці
побачили, що в підсумку вони отримують дійсно найкращу каву [10].
Вивчаючи механізми мотивації ТОВ «Клуб Кави», варто звернути увагу
на наступні види нематеріальних стимулів:
1)

Персонал має можливість безпосередньо приймати участь у

розвитку закладу, замовляти необхідні обладнання, сировину чи іншу
продукцію, яка вважається необхідною для функціонування кав’ярні.
2)

Гнучкий графік роботи, який дозволяє працівникам раніше піти або

пізніше прийти на роботу у разі наявності поважних причин. Також є
можливість обмінюватися змінами, що дає можливість швидко адаптуватися до
виникаючих форс-мажорних обставин.
3)

Використання тільки натуральних

та якісних інгредієнтів,

продукції, кавових зерен, що є принциповим для професіоналів свої справи.
4)

Надання знижки у розмірі 30% на продукцію закладу для

персоналу.
5)

Активне

прийняття

участі

у

різноманітних

фестивалях,

конференціях професійного спрямування, що дає можливість підвищувати
професійний рівень працівників.
6)

Вільне спілкування керівників із підлеглими, що створює більш

дружню та неформальну робочу атмосферу та дає змогу швидко виявляти й
усувати існуючі проблеми в робочому процесі.
7)

Можливість безкоштовного харчування та дегустації нових страв,

виробів чи видів напоїв.
Проте механізм матеріального стимулювання не є розвиненим: заробітна
платня персоналу не змінювалася протягом останнього року, що іноді змушує
персонал шукати підробітку або взагалі нове місце роботи. При цьому рівень
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оплати праці є середнім по місту, що свідчить про існування кращих умов на
ринку.
В цілому, рівень мотивації персоналу є досить високим, адже по закладу
зафіксована низька текучість кадрів, встановлена дружня робоча атмосфера,
присутній зворотній зв’язок між керівництвом та підлеглими, а опитування
працівників вказало на задоволеність умов праці.
Висновки. В сучасних умовах ринкової економіки важливим залишається
питання ефективного функціонування компанії, яке забезпечується, в першу
чергу, завдяки робочому персоналу. Зокрема, в ТОВ «Клуб Кави» працівники є
обличчям закладу, тому важливо забезпечити їх задоволеність умовами праці та
мотивувати досягненню кращих показників. Так, кав’ярня впровадила досить
широкий механізм мотивації персоналу, який представлений нематеріальними
засобами: знижки для персоналу, участь у конференціях, зворотній контакт із
керівництвом тощо. Враховуючи досвід міжнародних компаній, доцільно б
було здійснювати навчальні тренінги для всього персоналу, запрошуючи
фахівців для здійснення майстер-класів за певним напрямком. Також доцільно
б було здійснювати командні заходи, корпоративи, що сприяло б спілкуванню у
неформальній обстановці та поглибленню дружніх стосунків й командного
духу.
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ОЦІНКА ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕЛЕМЕНТ
ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ
Анотація. У статті розглянуто суть та
елементи
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оцінки
персоналу
підприємства,
систематизовано критерії оцінки ділових
якостей працівників. Розглянуто сучасні
методи оцінки персоналу, особливості їх
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Abstract. In the article the essence and elements
of the personnel assessment process are
considered, the criteria for evaluating the
business
qualities
of
employees
are
systematized. Modern methods of personnel
evaluation, peculiarities of their use are
considered.
Keywords: personnel, personnel management,
staff assessment, evaluation criteria, evaluation
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Вступ. На сучасному етапі розвитку економіки ключовими ресурсами
будь-якого

підприємства,

поряд

із

фінансовими,

інформаційними,

технологічними, є людські (трудові) ресурси. Для найбільш раціонального та
ефективного

використання

людських

ресурсів

підприємства

необхідно

правильно побудувати систему його оцінки. Різні системи, методи та методики
оцінки персоналу дозволяють виявити і розкрити потенціал кожного
працівника і спрямувати цей потенціал на реалізацію стратегічних цілей
підприємства. Сьогодні оцінювання персоналу постає складним завданням. У
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теорії та практиці немає чіткої узгодженості щодо поняття оцінки, її потреб та
методів проведення.
Аналіз досліджень та постановка завдання. Питаннями оцінки
персоналу

серед

українських

науковців

займаються

такі

вчені,

як

Балабанова Л. В., Крушельницька О. В., Колот А. М., Мельничук Д. П.,
Савєльєв В. С.,Сардак О. В. та багато ін.
Метою дослідження є аналіз необхідності оцінки персоналу працівників
підприємств, вивчення різних методів оцінки, їх особливостей,ефективності
оцінювання.
Результати дослідження. Одним з основних ресурсів організації, які
визначають її ринкову стійкість, ефективність функціонування та перспективи
стратегічного розвитку, є персонал. У свою чергу рівень розвитку персоналу
визначає конкурентний потенціал або конкурентні переваги організацій за умов
ринкових трансформацій.
Менеджмент персоналу передбачає широке використання результатів
оцінки персоналу, адже будь-яка організація прагне зберегти кваліфіковані
кадри, створити їм умови для професійно-кваліфікаційного росту і одночасно
звільнитися

від

працівників

інертних,

малокваліфікованих

та

безперспективних.
Оцінка персоналу розглядається як елемент управління і як система
атестації кадрів, що застосовується в організації в тій чи іншій модифікації. В
той же час це необхідний засіб вивчення якісного складу кадрового потенціалу
організації, його сильних і слабких сторін, а також основа для удосконалення
індивідуальних

трудових

здібностей

працівника

і

підвищення

його

кваліфікації [1].
Системний характер процедури оцінки ефективності виконання кожним
працівником своїх посадових функцій підвищує ефективність управління
людськими ресурсами організації через позитивний вплив на мотивацію
працівників,

планування

їхнього

професійного
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навчання,

професійного

розвитку та кар’єри, прийняття рішень про мотивацію, просування по
кар’єрних сходах, звільнення [2].
Щодо важливості проведення оцінки персоналу підприємства, то відомий
науковець Д. Макгрегор стверджував, що оцінку персоналу слід проводити з:
1)

інформативною метою, яка полягає в забезпеченні керівників різних

рівнів управління необхідними даними про роботу своїх підлеглих, а також про
їх індивідуальні здобутки та недоліки;
2)

мотиваційною метою, яка передбачає взаємозв’язок матеріальної

винагороди і морального заохочення з трудовою поведінкою і результатами
праці і в такий спосіб орієнтує персонал на покращання діяльності, набуття
нових професійних навичок, необхідних для кращого виконання завдань із
соціального захисту;
3)

адміністративною метою, яка постійно реалізується у процесі

прийняття кадрових рішень: підвищення (пониження) по службі, переведення
на іншу роботу, перепідготовка та перекваліфікація, заохочення або покарання,
припинення трудового договору [12].
Оцінювання персоналу – це процедура, за допомогою якої виявляється
ступінь відповідності якостей працівника, його трудової поведінки, результатів
діяльності певним вимогам [3].
Оцінювання персоналу передбачає порівняння певних характеристик
людини (ділових та особистісних якостей, трудової поведінки та результатів
діяльності) з відповідними еталонами, вимогами, параметрами. Вона охоплює
дві сфери діяльності працівників: поточну і перспективну [4].
При аналізі поточної діяльності визначається, якою мірою кожний
працівник досягає очікуваних результатів праці й відповідає тим вимогам, які
випливають з його посадових обов’язків. При плануванні перспективної
діяльності визначаються потреби у розвитку якостей персоналу, підвищенні
еластичності його потенціалу.
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Оцінювання персоналу відповідає об’єктивним потребам як роботодавців,
так і працівників, задоволення яких дозволяє узгодити індивідуальні та загальні
інтереси.
Оцінка персоналу – це невід’ємна та одна з найважливіших частин в
структурі організації роботиз персоналом. Оцінювання персоналу відповідає
об’єктивним потребам як роботодавців, так і працівників, задоволення яких
дозволяє узгодити індивідуальні та загальні інтереси [5].
Оцінювання праці є складним творчим процесом, здійснення якого має
свою специфіку в кожній організації. Проте принципові елементи процесу
оцінювання

персоналу

мають

загальний

характер.

Їх

взаємопов’язана

послідовність має таку будову (рис.1) [6].
Встановлення
об’єкту оцінювання

Встановлення
критеріїв
оцінювання

Вимірювання досягнутих
показників діяльності
результатів праці, якостей
персоналу

Прийняття
необхідних
коригуючих дій та
рішень

Обговорення
результатів оцінки з
працівниками

Порівняння досягнутих
показників з
встановленими
критеріями

Рис. 1. Процес оцінювання персоналу

Джерело: сформовано автором на основі [6]

Перший етап представленого алгоритму оцінювання персоналу полягає у
визначенні об’єкту аналізу та оцінки. Даний об’єкт має задовольняти
наступним

вимогам:

забезпечувати

всебічну

характеристику

трудової

діяльності працівників з урахуванням їх сильних та слабких сторін, а також
дозволяти виявити їх корисну віддачу. Трудову діяльність людини можна
розглядати у трьох аспектах, кожний з яких може стати об’єктом оцінювання.
У першому аспекті трудова діяльність – це процес реалізації здібностей, знань,
вмінь, навичок працівника. В цьому випадку оцінюються ділові, моральні
професійно-кваліфікаційні властивості виконавців. У другому аспекті трудова
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діяльність є сукупністю дій при виконанні певного кола обов’язків. Об’єктом
оцінювання виступають характеристики трудової поведінки або діяльності
персоналу підприємства. Третій аспект трудової діяльності – це втілення,
матеріалізація якостей працівників та їх трудової поведінки у результатах.
Об’єктом оцінювання у даному разі виступають характеристики результатів
праці, рівень досягнення цілей діяльності. В залежності від завдань оцінювання
його об’єктом можуть виступати як окремі елементи об’єкту, так одночасно всі
три аспекти трудової діяльності.
Для того, щоб вірно оцінити елементи об’єкту аналізу, необхідно
встановити критерії оцінки, певні стандарти якостей персоналу, рівня та
результатів виконання трудових обов’язків. Це завдання розв’язується на
другому етапі процесу оцінювання.
Критерії

оцінювання

в

організації

повинні

встановлюватись

у

відповідності, по-перше, зі стратегічними цілями розвитку, а, по-друге, з
вимогами, визначеними в аналізі робіт (їх описі та специфікації) на кожному
робочому місці. Встановлення критеріїв проявляється у підборі оптимальної
кількості показників (індикаторів), які будуть служити еталонами оцінювання
різних якостей працівника, його діяльності, результатів праці. У виробничій
практиці, наприклад, для оцінки ділових якостей найчастіше використовуються
критерії наведені у табл. 1 [7].
Критерії оцінки ділових якостей працівників

Критерії оцінки ділових якостей
Професійні знання
Старанність і активність в роботі
Ставлення до керівників і співробітників
Надійність
Якість роботи
Інтенсивність
Здатність до самовираження
Темп роботи
Здатність до організації та планування
Готовність до відповідальності
Джерело: сформовано автором на основі [7]
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Таблиця 1

Частота використання, %
80
74
72
64
62
58
54
54
48
45

При визначенні стандартів (критеріїв оцінки) необхідно дотримуватись
певних вимог, а саме вони повинні:
 відображати нормативні уявлення про ділові та особистісні якості,
трудову

поведінку,

результати

діяльності

працівника,

виходячи

з

організаційних та індивідуальних цілей;
 включати

достатню

кількість

індикаторів

для

ґрунтовної

характеристики об’єкту аналізу;
 мати кількісну визначеність, тобто декілька ступенів вираження для
оцінки різних рівнів виконання;
 бути надійними і достовірними, щоб виключати суб’єктивні помилки;
 бути прийнятними як для керівників, так і для виконавців, щоб процес
оцінювання був зрозумілим і не перевищував витратами користі від його
результатів.
На практиці найчастіше зустрічаються такі помилки у визначенні
критеріїв оцінки персоналу підприємства:
 забруднення:

внесення

до

ключових

індикаторів

неважливих

показників. Скажімо, для оцінки водія – вміння користуватись комп’ютером;
 дефіцитність: нестача необхідних показників для оцінки. Припустимо,
для оцінки секретаря упущення зазначеного у попередньому пункті показника
означатиме дефіцитність;
 перевантаженість великою кількістю навіть потрібних показників. За
експертними висновками, максимальна кількість показників не повинна
перевищувати 20-30. Інакше починається їх дублювання і втрачається сенс
основних позицій оцінювання [10].
Всім зрозуміло, що орієнтуючись на певні стандарти, люди будуть
демонструвати різні типи поведінки і результати праці. Тому на даному етапі
критеріям надаються порогові значення, за допомогою яких можна відокремити
гірше виконання роботи від кращого. Прикладом можуть бути оцінки декількох
рівнів виконання за набраними балами.
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Методи оцінки персоналу мають відповідати структурі підприємства,
характеру діяльності персоналу, цілям оцінки, бути простими і зрозумілими;
включати 5-6 кількісних показників, поєднувати письмові та усні завдання [9].
Методи оцінки персоналу є найголовнішою складовою оцінки персоналу та, на
жаль, єдиної класифікації методів оцінки не існує. На нашу думку,
найпоширенішими на сьогоднішній день є такі методи оцінки персоналу як:
 Атестація – це комплексний метод оцінки персоналу, який
використовує інші методи для того, щоб атестаційна комісія змогла визначити
відповідність кандидата вакантній посаді або посаді, яку він займає.
 Описовий метод передбачає написання послідовної, докладної
характеристики позитивних і негативних рис кожного працівника. 4.
Тестування – професійні знання і вміння, здібності, мотиви, психологія
особистості визначаються за допомогою спеціальних тестів, які можна
розшифрувати за допомогою «ключів».
 Ділова гра – проводиться організаційно – управлінська гра, в процесі
якої аналізуються знання та вміння працівника, а також оцінюється його
здатність працювати в малій групі [8].
 Керування за цілями – ManagementbyObjective (MBO) – оцінка таким
методом передбачає спільну постановку завдань керівником та співробітником,
після чого відбувається оцінка результатів їхнього виконання на кінець звітного
періоду. Ця система охоплює всі посади в компанії – від технічного до
інституційного рівнів.
 Управління результативністю – Performancemanagement (PM) –
оцінюються не лише кінцеві результати роботи працівника, а й його
компетенції – ті особистісні якості, які є необхідними для досягнення
поставлених цілей.
 Ассессмент центр (від англ. – “assessment” – “оцінка”) – призначений
для оцінки співробітників за компетенціями під конкретне кадрове завдання.
Він може включати поведінкове інтерв’ю, а також кейси (ігрові ситуації). Для
відбору кандидатів на високі посади й при оцінці топ-менеджерів акцент
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робиться на поведінкове інтерв'ю, а для висування співробітників у кадровий
резерв – на ділових іграх.
 Самозвіт (виступ) полягає у проведенні усних виступів керівника чи
спеціаліста перед трудовим колективом, в ході якого аналізується виконання
плану робіт і особистих зобов’язань.
 Метод 360° – працівник оцінюється керівником, колегами і своїми
підлеглими. Заповнюється загальна та індивідуальна для кожного форма.
 Метод незалежних суддів – працівника оцінюють незалежні особи, які
не були з ним колись знайомі (5-7 чоловік) на основі «перехресного допиту».
 Метод інтерв’ю – претенденту дають завдання провести співбесіди з
кількома кандидатами на робочі місця і самому прийняти рішення. Цей метод
орієнтований на перевірку вмінь правильно оцінювати і підбирати працівників.
 Спостереження – працівника оцінюють у неформальних умовах (на
відпочинку,

у побуті)

і

в

робочій

обстановці

методами

моментних

спостережень і фотографії робочого дня.
 Метод побудови професіограми. Згідно з цим методом оцінка
здійснюється за трьома групами характеристик: професійні (перевіряються
іспитами,

досліджуваний

працівник

отримує

оцінку),

особистісні

(визначаються експертним методом на основі опрацювання особової справи,
характеристик, біографії, низки спеціальних тестів, на основі розроблених
анкет і шкали оцінювання можуть бути визначені в бальному еквіваленті),
психофізіологічні (визначаються шляхом медичного обстеження фізичного і
психічного стану оцінюваного, оцінку можна визначити у відсотках до
еталону) [11].
Висновки. Таким чином за результатами дослідження методів оцінки
персоналу можна зробити висновок, що їх діапазон дуже широкий. У
конкретній

ситуації

управління

персоналу

підприємства

їх

можна

застосовувати в довільній чи заданій комбінації. Адже використання видів,
прийомів та методів аналізу для конкретнихцілей вивчення процесу управління
персоналу компаніїу сукупності становить методологію та методику його
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оцінки.

Комплексне

забезпечити

використання

функціонування

на

вищевказаних

підприємстві

методів

дозволить

ефективного

механізму

оцінювання. Налагоджений механізм оцінювання персоналу позитивно вплине
на ефективність праці співробітників підприємств, що у свою чергу
позначиться на всіх процесах, які відбуваються в організації.
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УДК 658.87

Рижа Т. В.
ст. викладач кафедри маркетингу та менеджменту
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

НОВІТНІ СИСТЕМИ КАСОВОГО САМООБСЛУГОВУВАННЯ
КЛІЄНТІВ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ
Анотація.
Досліджено
особливості
застосування технології самообслуговування як
напрямку
інновацій
торгового
процесу.
Доведено
актуальність
застосування
інноваційних рішень у роздрібній торгівлі в
умовах високого рівня конкуренції та
підвищених вимог до рівня сервісу. Означено
особливу
значущість
технологій,
які
спрощують взаємодію між магазином і
покупцем, основною з яких є введення
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Abstract. The peculiarities of self-service
technology application as a direction of trade
process innovation are explored. The urgency
of application of innovative solutions in retail
trade in the conditions of high level of
competition and high requirements to the
level of service is proved. The special
significance of technologies that simplify
interaction between shop and buyer, the main
of which is the introduction of self-service, is

самообслуговування.
Визначено
переваги
впровадження кас самообслуговування в
роздрібній торгівлі, серед яких: зменшення черг,
збільшення купівельної спроможності магазину,
розвантаження персоналу та економія на його
зарплаті,
збільшення
рівня
задоволення
відвідувачів
та
збільшення
продажів.
Установлено, що такі нововведення спрямовані
на досягнення економічного і соціального
ефекту.
Ключові
слова:
конкуренція,
роздрібна
торгівля, інновації, каси самообслуговування.

noted. The advantages of introducing selfservice cash registers in retail trade are
determined, among them: reduction of
queues, increase of purchasing power of the
store, unloading of personnel and saving on
its salary, increase of level of satisfaction of
visitors and increase of sales. It has been
established that such innovations are aimed
at achieving economic and social benefits.
Keywords:
competition,
retail
trade,
innovations, self-service cashiers.

Вступ. Роздрібна торгівля є одним з сегментів економіки, який стрімко
розвивається та вносить істотний внесок у валовий внутрішній продукт
України. На сьогодні у цій сфері спостерігається високий рівень конкуренції,
надмірність торгових площ і посилення мережевої торгівлі. У боротьбі за
покупця роль відіграє не стільки кількість магазинів, скільки якість їх роботи.
Одним з головних способів підвищення ефективності бізнесу і збільшення
обсягів роздрібної торгівлі поступово стає впровадження інноваційних
складових. Більшу увагу привертають ті інноваційні рішення, які спрямовані на
те, щоб залучити нових покупців, утримати старих, поліпшити якість
обслуговування і сервіс без зайвих фінансових витрат.
Аналіз досліджень та постановка завдання. Тенденції розвитку та
характерні риси трансформаційних процесів в роздрібній торгівлі, які
висвітлюють еволюцію торгових форматів традиційної торгівлі в електронну
досліджували вітчизняні та іноземні науковці, серед яких М. В. Чорна,
Т. Б. Кушнір, А. М. Волосов, Н.М. Смольнякова, С.С.Лиса та ін.
Метою дослідження є обгрунтування доцільності, визначення переваг та
недоліків впровадження кас самообслуговування як напрямку інновацій
торгового процесу.
Результати

дослідження.

Необхідність

підвищення

ефективності

продажів, посилення конкуренції, зростання вимог клієнтів до рівня сервісу
змушує українські роздрібні мережі активно використовувати інноваційні
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технології. У сучасних умовах розвиток торгівлі нерозривно пов’язаний з
автоматизацією, впровадженням новітніх технічних засобів [4].
Серед нових технологій виділяють ті, які спрощують взаємодію між
магазином і покупцем, основним з яких є введення самообслуговування.
Самообслуговування – світовий тренд, до якого схиляється все більше
європейських, а тепер й українських роздрібних мереж. Для підтримки
конкурентоздатності сьогодні уже недостатньо просто мати вдалий асортимент
товарів і привабливий рівень цін. Конкуренція на ринку підводить
супермаркети до вибору найбільш економічно ефективних рішень, ну і клієнти
висувають вищі вимоги до рівня сервісу [5].
Для всіх уже стало звичним самообслуговування у ваговій зоні. Тепер
відвідувачі отримали можливість випробувати роботу касових систем
самообслуговування (self-checkout), що дозволяють повністю здійснити
покупку без участі касира.
Каса

самообслуговування

–

електронно-механічний

пристрій,

що

дозволяє автоматизувати процес самообслуговування оплати товару в
магазинах роздрібної торгівлі. Такі пристрої є альтернативою традиційним
касам

роздрібних

мереж.

Найбільш

часто

застосовується

в

великих

продуктових магазинах і супермаркетах [6].
Використання кас самообслуговування (Self-checkout систем) в магазинах
та супермаркетах – світова тенденція.

Перший у світі магазин з касами

самообслуговування почав працювати в 1992 році в супермаркеті мережі Price
Chopper в Нью-Йорку [6]. На Заході існують магазини, в яких всі каси –
самообслуговування, і немає жодного касира.
Перший

в

Україні

проект

з впровадження касових

систем

самообслуговування self-checkout був виконаний в супермаркетах «Велика
Кишеня» експертами SystemGroup ще у 2013 році [7]. На сьогодні каси
самообслуговування встановили на своїх об’єктах мережі Сільпо, АТБ, Пчелка
маркет, «Там-Там» та ПАККО, NOVUS та ін.
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Окреслимо

основні

переваги

використання

касових

систем

самообслуговування.
Насамперед, це можливість підвищення пропускної здатності магазинів
внаслідок скорочення черг, зручності для покупців, особливо з невеликою
кількістю покупок. Внаслідок цього очікується зростання продажів на 2-5%.
Досвід європейських впроваджень показує, що зростання після впровадження
кас самообслуговування продажів підвищується внаслідок залучення покупців
із сусідніх магазинів. Значна економія торгової площі утворюється через
раціональну будову зони самообслуговування, коли замість однієї каси з
касиром на тій же площі встановлюється декілька кас самообслуговування [7].
Застосування кас самообслуговування дозволяє збільшити частку ринку,
що пов'язане з підвищенням лояльності покупців внаслідок відсутності
необхідності спілкування покупця з касиром. Сучасне суспільство все більше
схильне до спілкування з гаджетами, а не з людьми. Каса самообслуговування
викликає відчуття захищеності у покупця, тому що він сам контролює процес
сканування, процес оплати, і впевнений в тому, що його не обрахують або не
обдурять,

даючи

здачу.

Для

деяких

покупців

може

бути

важлива

конфіденційність покупки. Самообслуговування користується популярністю не
лише у молодих людей. Покупці пенсійного віку використовують ці пристрої з
метою

контролю,

педантичності,

акуратності

упакування.

Каси

самообслуговування дають можливість людині не вступати в контакт з
персоналом, який повинен взяти в руки ваш товар, щоб упакувати його в пакет.
Не дивлячись на стихійність та простоту інтерфейсу здійснення покупок,
асистенти зони самообслуговування готові допомогти покупцям, які роблять
самостійні покупки вперше або які відчувають труднощі.
Самообслуговування комфортно також в плані скорочення часу,
проведеного в черзі та в процесі оформлення покупки.

Європейські

дослідження показують, що, навіть якщо сам процес сканування і оплати
забирає у покупця більше часу, ніж у досвідченого касира, то швидкість
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покупки підвищується, оскільки, замість очікування, покупець сам активно
бере участь в процесі [8].
Ще одна зручність для покупця пов’язана з можливістю розрахунків як
готівкою, так і банківськими картками та навіть подарунковими сертифікатами.
Деякі термінали також вміють обробляти картки знижок і картки лояльності.
Багато варіантів роботи зі здачею: готівкою, купон на знижку, зарахування на
бонусний рахунок, мобільний або сплата за комунальні послуги. Приймання
будь-яких форм розрахунку: готівка, банківська картка; бонуси, і т.п.
Застосування

кас

самообслуговування

призводить

до

оптимізації

використання касирів, зменшення їх кількості, зменшення кількості годин їх
роботи, переорієнтації цих співробітників для здійснення якихось інших
операцій в магазині. На касах можна не використовувати висококваліфікований
персонал. Є можливість знизити витрати. В результаті відбудеться скорочення
фонду

оплати

праці,

внаслідок

чого

витрати

на

обладнання

кас

самообслуговування можуть окупитись досить швидко. Європейські рітейлери
оцінюють термін окупності як 12-15 місяців. В українських реаліях каси
самообслуговування окупаються за кілька років [8].
Ще однією перевагою є посилення контролю за здійсненими операціями:
покупець виходить із зони самообслуговування лише після того, як сканує чек.
Також, в зоні самообслуговування досить часто є помічник, який допомагає
покупцям здійснити усі операції. За необхідності він може зробити звірку чека
покупця з покупками.
Якщо покупець просканує один товар, а на ваговій платформі виявиться
інший – це буде розпізнано як помилка, і покупцеві буде запропоновано
покласти на платформу просканувати товар [6].
Завдяки звуковому повідомленню про придбання спиртних та тютюнових
виробів унеможливлюється придбання товарів цієї групи неповнолітніми
особами.
Також збільшується надійність контролю справжності купюр. Ні один
касир не зможе так, як прилад для сканування, гарантувати відсутність
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підробок в касі. До того ж, касир просто не в стані ретельно перевірити всі
купюри. Касир відсторонюється від грошової маси, виключаючи можливість
реалізації багатьох схем обману роботодавця [5].
До недоліків слід віднести труднощі в освоєнні кас самообслуговування у
покупців старшого віку (а це достатньо великий процент клієнтів). Проблеми зі
скануванням товарі (що часто стається на касах) і покупець може відчути себе
безпорадним. І звичайно ж багато клієнтів бояться втратить особистий контакт
з касиром. Вони не хочуть мати справу з бездушною машиною. Такий тип
покупця отримує задоволення від бесіди зі співробітниками магазину та уваги,
яку вони отримують. Однак такий мінус легко усунути, якщо в магазині буде в
наявності також традиційна система обслуговування [5].
Висновки. Використання кас самообслуговування в магазинах та
супермаркетах є світовою тенденцією. Їх впровадження для автоматизації
робочих місць касирів сприяє зменшенню черг, збільшивши при цьому
купівельну спроможність магазину, розвантажити персонал і зекономити на
його зарплаті, збільшити рівень задоволення відвідувачів та збільшити продажі.
Такі нововведення дають економічний і соціальний ефект.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Анотація.
У статті розглянуто
мотивацію персоналу, що є надзвичайно
актуальною і важливою проблемою,
оскільки
визначає
успіх
діяльності
підприємства, розвиток економіки в країні,
рівень добробуту людей. Метою статті є
теоретичне
обґрунтування
сутності
мотивації персоналу, її форм та методів.
Охарактеризовано сутність мотивації.
Обґрунтовано форми та методи мотивації
персоналу, основні завдання.
Ключові слова: персонал, мотивація,
матеріальні та нематеріальні методи
мотивації, мотиваційний механізм.

Abstract. The article deals with the motivation of
the personnel, which is extremely relevant and
important problem, since it determines the
success of the enterprise, the development of the
economy in the country, the level of people's wellbeing. The purpose of the article is theoretical
substantiation of the essence of personnel
motivation, its forms and methods. Characterized
the essence of motivation. The forms and methods
of personnel motivation, the main tasks are
grounded.
Keywords: personnel, material and nonmaterial
methods of motivation, motivational mechanism,
demotivators

Вступ. На сучасному етапі розвитку України проблема мотивації має
дуже велике значення. Персонал є найскладнішим та специфічним видом
ресурсів, що використовує підприємство у своїй діяльності. Ефективність
діяльності підприємства у великій мірі залежить від ефективності праці
персоналу. Саме через зацікавленість працівника у результатах його роботи при
створенні належних умов праці можна домогтися підвищення продуктивності
праці.
Саме тому вивчення і глибоке осмислення сутності мотивації є
необхідною умовою здійснення грамотної управлінської діяльності в умовах
ринкових відносин. Знання основних теоретичних аспектів мотиваційного
менеджменту дозволить фахівцю так організувати роботу підприємства, щоб
персонал трудився з повною самовіддачею й усвідомленою зацікавленістю в
досягненні високих кінцевих результатів діяльності.
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Аналіз досліджень та постановка завдання. Питанню ефективної
мотивації праці на підприємстві присвятили свої наукові роботи як вітчизняні
так і зарубіжні вчені. Серед них: А. Афонін, В. Абрамов, Д. Богиня,
А. Грішнова, Г. Дмитренко, М. Дороніна, А. Єськов, І. Завадський, М. Карлін,
А. Колот, О. Віханський, Н. Любомудрова, В. Сладкевич, К. Альдефер,
В. Врум, Ф. Герцберґ, О. Кузьмін, Д. Мак-Ґреґор, Д. Мак-Клелланд, А. Маслоу,
Е. Мейо, М. Мескон, Р. Оуена, та ін. Аналіз наукових праць свідчить про
наявність різних підходів до визначення мотивації та відповідних технологій її
впровадження як засобів підвищення зацікавленості працівників підприємства в
результатах своєї роботи.
Мета статті – теоретичне обґрунтування сутності мотивації персоналу, її
форм та методів.
Результати

дослідження.

Про

методологію

побудови

систем

стимулювання і формування мотивації персоналу написано досить багато. На
що хотілося б звернути увагу насамперед. У першу чергу на те, що українські
керівники намагаються вибудовувати власні моделі оцінки, стимулювання і
мотивації, виходячи з конкретних умов діяльності.
Найбільш загальними критеріями оцінки нижчого персоналу є наступні
показники трудової поведінки працівника представлені на рис. 1.

Показники трудової
поведінки працівника

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

виконання взятих зобов'язань;
якість роботи;
самостійність у роботі;
компетентність;
надійність;
відношення до праці;
відношення до професії;
дисциплінованість;
прагнення до підвищення кваліфікації;
взаємини з колегами;
взаємини з клієнтами.

Рис. 1. Показники трудової поведінки працівника

Джерело: сформовано автором на основі [1]
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Сьогодні багато підприємств розробляють серйозні комплексні програми
мотивації персоналу. Однак ці програми не завжди працюють ефективно, тому
що не враховують особливості окремих співробітників. Мотивувати людину,
що цінує спокій і стабільність, можливістю вирішувати складні задачі на свій
страх і ризик так само недоцільно, як і мотивувати активну заповзятливу
людину надбавкою до зарплати за вислугу років [1].
Будь-які системи, у тому числі і система мотивації, розробляються і
впроваджуються в руслі загальної стратегії організації. Варто пам'ятати, що
сама стратегія реалізується на конкретних робочих місцях. Необхідний баланс
між інтересами організації в цілому й окремих співробітниках [1].
Фахівці вважають - система мотивації повинна коректуватися і
доводитися до зведення кожного співробітника. Від цього залежить, стане
пропонована система мотивуючим чи демотивуючим фактором [1].
Визначивши, який тип працівників переважає в компанії, можна виробити
рекомендації зі створення оптимальних умов, при яких буде забезпечена
максимальна віддача (для різних типів працівників у різному ступені важливі
влада,

авторитет,

гроші,

стабільність,

суспільне

визнання,

наявність

затверджених процедур, збереження статус-кво тощо). Аналогічно можна
оцінити, наскільки існуючі умови є демотивуючими.
Знаючи, до якого поведінкового типу відносяться підлеглі, лінійний
керівник може правильно розставити акценти при роз'ясненні не тільки системи
мотивації, але і будь-яких інших змін, що відбуваються в організації.
Задоволеність роботою - це результат співвідношення мотивуючих і
підтримуючих факторів. Підтримуючі фактори: гроші; умови; інструменти для
роботи; безпека; надійність. Мотивуючі фактори: визнання; ріст; досягнення;
відповідальність і повноваження.
Якщо обидві групи факторів відсутні - робота стає нестерпною. Якщо
присутні тільки підтримуючі фактори - незадоволеність від роботи мінімальна.
Якщо обидві групи факторів присутні - робота приносить максимальну
задоволеність [1].
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Коли мова йде про мотивацію, на підприємстві, де зарплата (незалежно
від її розмірів) нижче середньої для окремих категорій фахівців, не відповідає
прожитковому мінімуму, де відсутня організаційна структура і порядок, де
навантаження на персонал перевищує оптимальний, тобто на підприємстві, де
не створені передумови нормальної роботи, ніяка система мотивації не дасть
довгострокового ефекту. Скоріше на порядок денний ставиться питання про
усунення основних демотивуючих факторів.
У економічній літературі є безліч визначень мотивації, які розкривають її
сутність із різних сторін. Ефективність праці за інших рівних умов визначається
особистим відношенням людини до праці, її трудовою поведінкою. У свою
чергу трудова поведінка визначається впливом багатьох факторів, що діють з
різною силою в різних напрямках.
Визначення поняття «мотивація» представлено в табл. 1.

№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Визначення поняття «мотивація»
Автор

Таблиця 1

Трактування

Мотивація – процес інтенсифікації мотивів індивідуума або їх
групи з метою активізації їх дій з ухвалення рішення про
Багиев Н. [2]
задоволення якоїсь потреби
Мотивація − система заходів, направлена на підвищення
Булатов А. [3]
продуктивності праці, поліпшення його якості і професійне
зростання
Мотивація – усвідомлене і цілеспрямоване спонукання
Мочерний С. В.
працівника до праці шляхом стабільного впливу на його
[4, с. 214]
потреби, інтереси, цілі
Мотивація - це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних
сил, що спонукають людину до діяльності, задають границі і
Крамаренко В.І.[5]
форми діяльності і додають цій діяльності спрямованість,
орієнтовану на досягнення визначених цілей
Мотивація – процес спонукання людини чи групи людей на
Нестерчук В.П. [6] досягнення цілей організації, що включає в себе мотиви,
інтереси, потреби, захоплення
Мотивація – процес, який здійснюється менеджерами і полягає
у виявленні сил (мотивів) та розробці стимулів, що спонукають
Шинкаренко В.,
Криворучко О. [7] індивідуумів до дій по досягненню особистих цілей та цілей
організації.
Джерело: сформовано автором на основі [2-7]
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У загальному розумінні мотивація – це процес спонукання людей до
праці, який передбачає використання мотивів поведінки людини для
досягнення особистих цілей або цілей організації [8].
Відношення до праці характеризується прагненням (або відсутністю
прагнення) людини максимально виявляти свої фізичні та духовні сили,
використовувати свій досвід і знання, здібності досягнення визначених
кількісних і якісних результатів праці. Воно виявляється в поведінці, мотивації
й оцінці праці [9].
Трудова поведінка — це комплекс певних послідовних учинків і дій
людини, які спрямовані на перетворення предметів праці з метою досягнення
відповідного результату і поєднують працівника із трудовим процесом.
Трудова поведінка складається з елементів вербальної (мовної) і реальної
(трудові рухи, пози тощо) поведінки.
Тобто, трудова поведінка – це зовнішній, прояв відношення до праці, а
мотивація й оцінка – внутрішній [9].
Залежно від поведінки людини, мотивація – це процес свідомого вибору
їм того або іншого типу дій, обумовлених комплексним впливом зовнішніх і
внутрішніх факторів (відповідно стимулів і мотивів) [10].
В управлінні, мотивація – це функція керівництва, що полягає у
формуванні в працівників стимулів до праці (спонукати їх працювати з повною
віддачею), а також у довгостроковому впливі на працівника з метою зміни по
заданих параметрах структури його ціннісних орієнтацій та інтересів,
формування відповідного мотиваційного ядра і розвитку на цій основі
трудового потенціалу [10].
Сутність теорій мотивації полягає в тому, що людина, усвідомлюючи
завдання, що ставляться перед нею, і знаючи ту винагороду, яку вона може
одержати за їхнє вирішення, зіставляє це зі своїми потребами, можливостями і
здійснює певну діяльність [10].
Розмаїття поглядів підтверджує, що мотивація – це складний процес,
ефективність якого оцінюється за результатами діяльності підприємства.
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Основними завданнями мотивації є формування в кожного співробітника
розуміння сутності і значення мотивації в процесі праці; навчання персоналу і
керівного складу психологічним основам внутрішньофірмового спілкування;
формування в кожного керівника демократичних підходів до керування
персоналом з використанням сучасних методів мотивації [10].
Для вирішення цих завдань необхідний аналіз процесу мотивації в
організаціях; індивідуальної і групової мотивації; змін, що відбуваються в
мотивації діяльності людини при переході до ринкових відносин [10].
Мотивація як основна функція менеджменту пов’язана з процесом
спонукання себе та інших людей до діяльності шляхом формування мотивів
поведінки для досягнення особистих цілей і цілей організації [10].
Зміст функції мотивації полягає у визначенні потреб персоналу та
забезпеченні їх задоволення в організації; розробленні систем винагороди за
роботу, що виконується; застосуванні різноманітних форм оплати праці;
використання стимулів ефективної взаємодії працівників у колективах і на
підприємстві загалом [10].
За допомогою мотивації керівництво підприємства може вирішувати такі
завдання:
– залучення й утримання в організації кращих спецiалiстiв;
– визнання дiяльностi працiвникiв, якi досягли значних результатiв, з
метою подальшого стимулювання їх творчої активності;
– демонстрація ставлення керівництва до високих результатів праці;
– популяризація результатiв працi кращих працiвникiв;
– застосування рiзноманiтних форм визнання заслуг;
–покращення

морально-психологiчного

стану

працiвникiв

через

вiдповiдну форму визнання;
–

забезпечення

підвищення

трудової

активності

колективу

підприємства [10].
Зв’язок функцій мотивації i контролю є на всіх етапах виконання завдань
підлеглими, але особливо яскраво він виявляється на попередній i завершальній
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стадіях роботи. Попередній контроль, як відомо, здійснюється ще до початку
виконання завдання. Його засобами, що мають значний мотивуючий вплив на
працівників, можуть бути: розроблення чітких норм, стандартів i вимог;
доведення конкретних цілей i завдань до виконавців; розробка систем
винагороди; забезпечення всім необхідним; добір квалiфiкованих спецiалiстiв.
За допомогою наведених засобів діяльності людям надається конкретна
змістовна спрямованість, їм визначаються чіткі орієнтири і стандарти
поведінки, за додержання яких працівники одержать винагороду [11].
Для

підвищення

ефективності

діяльності

підприємства

необхідне

вдосконалення мотивації працівників, що може дати:
–

підвищення результативності роботи персоналу;

–

оперативне досягнення цілей підприємства;

–

зв'язок результативності роботи співробітників з оплатою та

нематеріальним стимулюванням;
–

прозорість системи заохочування;

–

зниження плинності кадрів;

–

покращення психологічного клімату;

–

покращення командної роботи [10].

Найефективнішою вважається система мотивації персоналу, яка охоплює
різні форми мотивації відповідно до потреб працівників і можливостей
підприємства [10].
Форми мотивації персоналу представлено на рис. 2.
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Матеріальна
Самомотивація
Нематеріальна

Форми
мотивації

Зовнішня

Позитивна

Внутрішня

Негативна

Рис. 2. Форми мотивації персоналу

Джерело: сформовано автором на основі [12-22;26]

Матеріальна мотивація включає в себе заробітну плату, премії, бонуси.
Вона є однією з найефективніших форм мотивації. Але неможливо досягти
високого рівня мотивації працівників шляхом виплати лише заробітної плати.
Крім матеріальної мотивації на підприємстві повинна бути сформована система
нематеріальної

мотивації

персоналу

для

задоволення

їх

внутрішніх

психологічних потреб.
До нематеріальної мотивації відносять кар’єрний ріст, можливість
підвищення кваліфікації, продаж продукції підприємства за нижчими цінами,
відрядження, гнучкий графік роботи, привітання зі святами, корпоративні
заходи, сприятливі умови праці, подяка керівництва, постановка перед
працівниками чітких і зрозумілих цілей, забезпечення здорової конкуренції між
працівниками, підвищення особистої відповідальності працівників, врахування
керівництвом раціональних думок працівників при прийнятті управлінських
рішень, передача працівникам частини повноважень.
Позитивна і негативна мотивації діють за принципом «батога і пряника»,
тобто працівників винагороджують за покращення результатів праці, але
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застосовують адміністративні та фінансові санкції за незадовільну ефективність
праці або недотримання трудової дисципліни. Система мотивації не буде
дієвою за наявності лише покарання за низькі показники праці і порушення
дисципліни. Але вона не буде дієвою і тоді, коли застосовуватимуться лише
інструменти позитивної мотивації. Рішення про пріоритетність позитивного чи
негативного підходу вирішується залежно від умов праці на підприємстві та
відносно конкретного працівника.
Зовнішня мотивація – це мотивація, на яку не впливає конкретна
діяльність, і яка виникає під дією різноманітних зовнішніх факторів і враховує
оцінку рівня успішності трудової діяльності працівників керівництвом
підприємства. Внутрішня мотивація – це мотивація, що пов’язана зі змістом
діяльності і враховує самооцінку працівником своїх результатів праці [26].
На підприємствах використовується загальнокорпоративна система
мотивації. Але останнім часом все частіше впроваджується групова мотивація
окремих категорій персоналу та індивідуальна мотивація цінних працівників.
Самомотивація ґрунтується на самостійному виокремленні працівниками
внутрішніх, важливих для них мотивів праці [26].
Найбільш поширені класифікації методів мотивації персоналу подамо у
вигляді табл. 2.

№
з/п
1

Класифікація методів мотивації персоналу

Класифікаційна
ознака
2

Методи мотивації

Характеристика методів мотивації

3

4
Грунтується на почутті страху перед
покаранням
у вигляді
звільнення,
переводу на нижчеоплачувану роботу,
штрафу та ін.
Базується на системі економічного
(заробітна плата, премії, участь у
прибутках) та неекономічного (нагорода,
подяка, тощо) заохочення
Передбачає формування у працівників
цінностей і цілей, які близькі до
цінностей
і
цілей
організації
(переконання, навчання, сприятливий
соціальнопсихологічний клімат)

Примушення

1.

За способом впливу

Таблиця 2

Винагородження

Солідарності
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Продовження табл. 2
1
2.

3.

4.

5.

6.

2

3

4
Внутрішньоособові методи, спрямовані
Самомотивації
на самого себе
За суб’єктом
Сторонньої
Методи впливу суб’єкта мотивації на
мотивації
об’єкт мотивації
Сприяють
виникненню
позитивних
емоцій, що формують бажання досягти
Позитивні
успіху в діяльності. Такими методами є
будь-яке висловлення вдячності, грошові
За спрямованістю
премії, підвищення по службі і т. п.
впливу
Різні
види
покарання
(штрафи,
позбавлення премії, зниження по службі,
Негативні
звільнення)
Задоволення
від
процесу
праці,
значущість праці, задоволення від
Внутрішні
За місцем
спілкування із співробітниками
виникнення
Зарплата, кар’єрний ріст, символи
Зовнішні
службового статусу і престижу
Оплата праці, премії, участь у доходах
Фінансові
підприємства, оплата навчання та ін
За економічним
Підвищення
привабливості
праці,
змістом
кар’єрне зростання, участь в управлінні,
Нефінансові
підвищення кваліфікації, гнучкі робочі
графіки, сприятливі умови праці та ін.
Оплата праці, премії за якісні та кількісні
результати праці, участь у доходах
Економічні
підприємства, оплата навчання, різні
виплати та ін.
Збагачення
праці,
вдосконалення
Організаційні
організації та умов праці
Службове
зростання,
підвищення
кваліфікації, оплата транспортних витрат,
За функціональним
харчування на роботі, матеріальні
Соціальні
призначенням
гарантії по безробіттю, надання житла,
надання
безвідсоткових
кредитів,
соціальне і медичне страхування та ін.
Підвищення привабливості праці, участь
у
справах
організації,
залучення
Моральнопрацівників
до
управління
психологічні
підприємством,
формування
сприятливого соціальнопсихологічного
клімату в колективі, визнання заслуг
Джерело: сформовано автором на основі [20-26]

Шапіро С. А. у своїй класифікації виділяє три групи методів мотивації
персоналу, які, як він зазначає, аналогічні методам управління (рис. 3).
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Адміністративні
Методи
мотивації

Економічні

Соціальнопсихологічні

Рис. 3. Методи мотивації персоналу

Джерело: сформовано автором на основі [26-27]

Адміністративні методи передбачають прямий вплив суб’єкта на об’єкт
управління. В основі адміністративних методів лежать такі мотиви поведінки,
як усвідомлення необхідності дотримання трудової дисципліни, почуття
обов’язку, культура трудової діяльності. Використання адміністративних
методів базується на теорії «Х» Д. Мак-Грегора, згідно якої люди ліниві,
нехочуть працювати, і до них необхідно застосовувати накази, контроль,
покарання. До адміністративних методів належать методи представлені
на рис. 4.

Адміністративні методи

організаційно-стабілізуючі, що передбачають
застосування системи нормативно-правових актів;
методи організаційного впливу, що діють
всередині організації (інструкції, нормування
праці, організаційні схеми, правила внутрішнього
трудового розпорядку, регламенти тощо);
розпорядчі, які застосовують в процесі
оперативного керівництва (накази,
розпорядження);
дисциплінарні, які передбачають реалізацію
різних форм відповідальності. До дисциплінарних
методів належать методи негативної мотивації
(позбавлення премії, штрафи, звільнення та ін.).

Рис. 4. Адміністративні методи мотивації

Джерело: сформовано автором на основі [26-27]
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Економічні методи означають матеріальне стимулювання працівників і
трудових колективів. До економічних методів мотивації С. А. Шапіро відносить
методи представлені на рис. 5.

методи, що використовуються
державними і місцевими органами
влади (податкова система, фінансовокредитний механізм);

методи, що діють в організації
(економічні нормативи діяльності
підприємства, система матеріального
стимулювання працівників, система
відповідальності за якість та
ефективність роботи, участь в
прибутку підприємства).

Рис. 5. Економічні методи мотивації

Джерело: сформовано автором на основі [26-27]

Соціально-психологічні методи ґрунтуються на соціальних відносинах,
моральному і психологічному впливові, використанні моральних стимулів до
праці, здійсненні впливу на особистість через психологічні прийоми з метою
формування внутрішнього прагнення у працівника виконати необхідну роботу
без адміністративного впливу. Соціально-психологічні методи діють на
цінності людини через норми поведінки, формування соціальнопсихологічного
клімату, моральне мотивування, соціальну політику на підприємстві.
До соціально-психологічних методів належать методи представлені на
рис. 6.
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Формування трудових
колективів з врахуванням
типів особистості та
характеру робітників,
формування позитивного
психологічного клімату в
колективі;

Власний приклад керівника
підлеглим, що здійснює
мотиваційний вплив на
працівників в плані їх
самовираження і належності
до організації з успішним
керівником;

Орієнтуючі умови, тобто цілі
та місія підприємства, які
повинні бути чіткими,
зрозумілими

Участь працівників в
управлінні

Задоволення культурних і
духовних потреб, яке
передбачає організацію
корпоративних заходів,
спільного відпочинку
працівників

Встановлення соціальних
норм поведінки

Визначення моральних санкцій і
заохочень, тобто поєднання
позитивних і негативних
стимулів. Однак, на думку С. А.
Шапіро, даний метод має
мотиваційний вплив лише за
умови багаторічної традиції його
застосування

Соціальна профілактика і
соціальний захист працівників,
до яких належать безоплатна
медична допомога,
профілактичні огляди, пільги,
талони на харчування,
безкоштовні путівки,
компенсація витрат на проїзд
тощо

Рис. 6. Соціально-психологічні методи мотивації

Джерело: сформовано автором на основі [26-27]

Але, як стверджує С. А. Шапіро, метод соціальної профілактики і
соціального захисту працівників, здійснює мотиваційний вплив лише на тих
підприємствах, де низький рівень заробітної плати і необхідні додаткові заходи
матеріального заохочення [26-27].
Висновки. Отже, в науковій літературі вчені виділяють багато
різноманітних форм і методів мотивації персоналу. Проте на практиці не можна
обмежуватись лише одним із них. Система мотивації буде ефективною лише у
тому випадку, якщо вона буде охоплювати декілька різних форм і методів
мотивації із врахуванням особливостей діяльності підприємства, організації
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виробництва і праці, умов праці, структури та особливостей трудового
колективу, потреб працівників, корпоративної культури, ситуації на ринку
праці та економічної ситуації в країні.
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КАДРОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА:
СУТНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ

Анотація. Кадрова політика вважається
основоположною і дуже важливою складовою
корпоративної
культури всіх
сучасних
підприємств незалежно від їх форми
власності. Від грамотності її побудови та
ефективного
застосування
залежить
процвітання фірми та кожного з її кадрів.
Відповідно, метою статті є дослідження
теоретичних аспектів кадрової політики
підприємства. Тому досліджено сутність
кадрової політики на підприємстві, її основну
мету. Виділено та охарактеризовано основні
типи кадрової політики підприємства.
Визначено основні завдання та фактори
кадрової
політики.
Сформульовано
особливості ефективної кадрової політики в
сучасних умовах.
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Abstract. Personnel policy is considered to be
a fundamental and very important component
of the corporate culture of all modern
enterprises, regardless of their ownership.
From the literacy of its construction and
effective use depends on the prosperity of the
company and each of its personnel.
Accordingly, the purpose of the article is to
study the theoretical aspects of the personnel
policy of the enterprise. Therefore, the essence
of personnel policy at the enterprise, its main
purpose is investigated. The main types of
personnel policy of the enterprise are
highlighted and described. The main tasks and
factors of personnel policy are determined.
Peculiarities of effective personnel policy in
modern conditions are formulated.

Ключові слова: кадрова політика, пасивна, Keywords: personnel policy, passive, reactive,
реактивна, превентивна, активна кадрова preventive, active personnel policy.
політика.

Вступ. Кадрова політика вважається основоположною і дуже важливою
складовою корпоративної культури всіх сучасних підприємств незалежно від їх
форми власності. Від грамотності її побудови та ефективного застосування
залежить процвітання фірми та кожного з її кадрів.
Кадровою політикою називають сукупність ідей і завдань, застосовних
щодо персоналу певної організації. Мета такого управління полягає в
приведенні мотивів і цінностей кожного робітника у відповідності зі стратегією
компанії. Одним словом, такий управлінський апарат спрямований на
вдосконалення корисної віддачі від роботи кадрів.
Кадрова політика підприємства - специфічний набір основних принципів,
правил і цілей роботи з персоналом, узгоджених з організаційною стратегією,
організаційним та кадровим потенціалом.
Незважаючи на те, що кадрова політика безпосередньо пов'язана з
управлінням персоналу підприємства, це визначення не зовсім одне і те ж.
Кадрова політика — це лише інструмент управління персоналом. Останній же
несе в собі більш широкий підтекст. Управлінням персоналу називають як
науку, так і трудову діяльність, які спрямовані на вивчення і застосування
знань, що стосуються наповнення фірми тільки ефективними кадрами.
Кадрова

політика

є

однією

з важливих

соціально-економічних

характеристик будь-якого підприємства, і особливе значення даний аспект
набуває в умовах ринкової економіки. Основою кадрової політики є люди
компанії - це самий цінний ресурс. Для формування сильної команди необхідно
прагнути залучати більш здібних та перспективних спеціалістів. Особливістю
кадрової політики компанії є вміння поєднувати досвід та професіоналізм,
енергію і талант. Справжня кадрова політика направлена на організацію
ефективної роботи персоналу, від діяльності якого залежить виконання
поставлених задач та досягнення стратегічних цілей.
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Аналіз досліджень та постановка завдання. Питанням кадрової
політики присвятили свої дослідження такі вітчизняні і зарубіжні вчені, як
Т. Ю. Базаров, В. Р. Веснін, М. Вебер, Дж. Іванцевич, А. А. Лобанов,
Е. А Могильовкин,

Н. В.

Богдан,

С. К.

Мордовий,

Ю. Г.

Одегов,

М. Г. Лабаджян, В. С. Половинко, Ф. У. Тейлор, Н. А. Чижова.
Метою статті є дослідження теоретичних аспектів кадрової політики
підприємства.
Результати дослідження. Реалізація цілей і завдань управління
персоналом здійснюється через кадрову політику.
Кадрова
організаційного

політика

-

механізму

це
з

сукупність
формування,

принципів,

методів,

відтворення,

форм

розвитку

та

використання персоналу, створення оптимальних умов праці, її мотивація та
стимулювання. Кадрова політика визначає генеральну лінію і принципові
настанови в роботі з персоналом на довготривалу перспективу. Розвиток
суспільства, організації значною мірою визначається його кадровою політикою.
На будь-якому, особливо переломному етапі функціонування суспільства
одним із найважливіших факторів його розвитку та прогресивного поступу
була і залишається кадрова політика, яка визначає основний зміст і характер
усіх видів соціального управління в державі і на підприємстві [1].
Розробка, прийняття і реалізація державної кадрової політики у сучасній
Україні

обумовлені

необхідністю

суттєвої

активізації

та

підвищення

ефективності здійснення соціально-економічних, політичних і інших реформ
Українського

суспільства,

значного

вдосконалення

механізму

його

управління [2].
Кадрова політика формується державою, керівними партіями та
керівництвом підприємств і знаходить конкретне вираження у вигляді
адміністративних і моральних норм поведінки людей у суспільстві, організації.
В ринковій економіці істотно змінюється суть і принципи кадрової політики.
Вона є усвідомленою цілеспрямованою на створення високопрофесійного
трудового колективу, який би сприяв розвитку організації та особистості [2].
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Кадрова політика - це система теоретичних поглядів, ідей, вимог,
принципів, які визначають основні напрямки роботи з персоналом. Вона
спрямована на вирішення виробничих, соціальних і особистих проблем людей
на різних рівнях відповідальності [3].
Кадрова політика являє собою розраховану на тривалий строк лінію
розвитку людських ресурсів, вдосконалення кадрів, певну перспективу
економічного, політичного та культурного росту суспільства [2].
Кадрова політика - один з головних напрямків діяльності держави, який
охоплює розробку організаційних принципів роботи з людьми, формування та
раціональне використання людських ресурсів, забезпечення ефективного
розвитку кадрового потенціалу. Це - одна з базових сфер загальнодержавної
соціально-економічної

політики,

оскільки

безпосередньо

пов'язано

з

активізацією людського фактора, реалізацію економічних, політичних та
соціальних програм [2].
Термін «кадрова політика» може мати широке та вузьке значення [3].
В широкому значенні - це система усвідомлених та певним чином
сформульованих та закріплених правил, норм, які приводять людський ресурс у
відповідність із довгостроковою стратегією фірми [3].
Нерідко при широкому розумінні кадрової політики необхідно звертати
увагу на особливості реалізації власних повноважень та стиля керівництва. Не
на пряму це знаходить своє відображення в філософії організації, колективному
договорі та правилах внутрішнього розпорядку. Звідси бачимо, що всі заходи
по роботі з кадрами - вибір, складання штатного розкладу, атестація, навчання,
просування - можуть плануватися раніше та узгоджуватися зі стратегічними
цілями та поточними задачами організації [4].
В вузькому розуміння цього слова - це набір конкретних правил,
привітань та заборон, які реалізуються, як в процесі безпосередніх взаємодій
між співробітниками, також і у взаємовідносинах між робітниками та
організацією в цілому [3].
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Базова мета кадрової політики на сучасному етапі, її основні завдання,
вихідні документи для її формування та коло проблем представлено в табл. 1.
Основні характеристики кадрової політики

Базова мета
кадрової
політики

Проблеми
кадрової
політики

Основні
завдання
кадрової
політики

Таблиця 1

1.
Залучення до участі соціально-економічних та політичних реформах
усе працездатне населення країни, мобілізація людських ресурсів до активної
участі у високоефективну та високоякісну працю;
2.
Укомплектування усіх ланок державної, суспільної та господарської
праці ініціативними та компетентними людьми, які розуміються на
необхідності якісних змін у суспільстві та які вміють впроваджувати їх у
життя;
3.
Забезпечення безперебійного вдосконалення та своєчасне оновлення
кадрового складу виробничо-господарської, соціально-культурної та
адміністративно-державної
сфери
організації
суспільства,
зріст
професіоналізму та соціальної відповідальності кадрів керування
1.
Цілеспрямоване, планомірне та збалансоване формування та підготовка
кваліфікованих робітників, постійне підвищення їх професіональної
майстерності, всебічна освіта та постійне виховання кадрів;
2.
Розподіл та перерозподіл робітників за сферами зайнятості, регіонам
країни та видам професійної діяльності;
3.
Раціональне використання кадрів, моральне та матеріальне
стимулювання їх діяльності, розвиток спеціальних вмінь, формування
задоволеністю праці, контроль за діяльністю кадрів, формування та розвиток
комплексної системи керування людськими ресурсами
1.
Своєчасне забезпечення організації персоналом певної якості і
кількості відповідно стратегії розвитку;
2.
Створення умов реалізації ,передбачених трудовим законодавством
прав і обов'язків громадян;
3.
Раціональне використання персоналу;
4.
Формування і підтримка ефективної роботи підприємства
1.
Загальна декларація прав людини;
2.
Конституція України;
3.
Цивільний кодекс;
4.
Трудовий кодекс.

Вихідні
документи для
формування
кадрової
політики
Джерело: сформовано автором на основі [5]

Кадрова політика формується з врахуванням впливу зовнішніх та
внутрішніх факторів, характерних для сучасного і майбутнього. Зовнішні
фактори кадрової політики представлені на рис. 1., внутрішні фактори кадрової
політики представлені на рис. 2.
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Рис. 1. Зовнішні фактори кадрової політики

Джерело: сформовано автором на основі [6]

Рис. 2. Внутрішні фактори кадрової політики

Джерело: сформовано автором на основі [6]

В реалізації кадрової політики можливі альтернативи з врахуванням
дійсного стану економіки. Тому вибір її пов'язаний не тільки з засобів, методів і
пріоритетів. Аналіз існуючих в певних організаціях кадрової політики дозволяє
виділити як мінімум дві основи для їх угрупування [7].
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Перша основа пов'язана з рівнем сприйняття тих правил та норм, які
лежать в основі кадрових заходів. За цією основою можна виділити такі типи
кадрової політики:
1)

Пасивний;

2)

Реактивний;

3)

Превентивний;

4)

Активний [7].

Другою основою для диференціації кадрових політик можуть бути
ступінь відкритості організації по відношенню до зовнішнього оточення при
формуванні кадрового складу, його принципова орієнтація на внутрішні чи
зовнішні джерела укомплектування [7].
Розглянемо докладніше кожен тип кадрової політики.
Само словосполучення «пасивна політика» на перший погляд являється
аналогічним. Однак нерідко зустрічаються випадки, при яких керівництво
організації не має вираженого плану дій по відношенню до власного персоналу,
а кадрова праця перетворюється до рутинного функціонування чи ліквідації
непередбачених чи не відомо звідки виникли негативні наслідки. В організації
немає прогнозу кадрових потреб, засобів оцінки праці персоналу. В плані
фінансового оздоровлення кадрова проблематика, як правило, відображена на
рівні інформаційної довідки про персонал без відповідного аналізу кадрових
проблем і причин їх виникнення [4].
Реактивний тип характеризується тим, що керівництво підприємства
контролює симптоми кризової ситуації (виникнення конфліктних ситуацій,
відсутність достатньо кваліфікованої робочої сили для вирішення завдань,
відсутність мотивації до високопродуктивної праці) і вживає заходи до
локалізації кризи. Мета кадрової політики - забезпечення оптимального балансу
процесів оновлення і збереження кількісного та якісного складу персоналу,
його розвитку, у відповідності з потребами організації вимогами діючого
законодавства [3].
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Превентивний

обумовлює,

що

керівництво

підприємства

має

обґрунтуванні прогнози розвитку ситуації, однак немає засобів впливу на неї.
Кадрова служба підприємства володіє не лише засобами діагностики
персоналу, але й методами прогнозування кадрової ситуації на середньо
терміновий період. У плані фінансового оздоровлення є короткотерміновий і
середньо терміновий прогнози потреби в персоналі [3].
Активний

тип

з

точки

зору

механізмів

які

використовуються

керівництвом організації, можна виділити два види кадрової політики раціональну та авантюристичну [3].
При раціональній кадровій політиці керівництво організації має як
якісний діагноз, так і обґрунтований прогноз розвитку ситуації та має не тільки
засіб діагностики персоналу, але й прогнозування кадрової ситуації на
середньострокові та довгострокові строки. До складу програм розвитку
організації входять короткострокові, середньострокові та довгострокові
прогнози у потребах в кадрах (якісний та кількісний). Окрім того, складової
частиною плану є програма кадрової роботи з варіантами її реалізації [8].
При авантюристичній кадровій політиці керівництво організації не має
якісного діагнозу, обґрунтованого прогнозу розвитку ситуації, але прагне
вплинути на неї. Кадрова служба, як правило, не має у своєму розпорядженні
засобів прогнозування кадрової ситуації та діагностики персоналу, однак у
програмах розвитку включені плани кадрової роботи, частіше зорієнтовані на
досягнення цілі, поважних для розвитку організації, але не проаналізованих з
точки зору зміни кадрової ситуації. План роботи з персоналом в такому
випадку будується на достатньо емоційному, мало аргументованому уявленню
про цілі роботи з персоналом [8].
Кадрова політика в умовах кризи буде ефективною за таких умов:
1.

Скорочення всіх рівнів управління в організаційній структурі, а не

на окремих робочих місцях;
2.

Зміцнення кадрового резерву у вищій ланці управління;
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3.

Врахування взаємозалежності елементів організаційної структури

підприємства при скороченні, а також стимулювання нової організаційної
структури;
4.

Виявлення і просування по службі працівників, які мають лідерські

якості;
5.

Проведення політики підготовки, перепідготовки і підвищення

кваліфікації працівників;
6.

Збереження кадрового ядра підприємства;

7.

Прийом перспективних працівників зі сторони;

8.

Централізація фінансового менеджменту, яка повинна забезпечити

нагромадження потрібної кількості капіталу [9].
В нормальних умовах розвитку підприємства основні завдання, які
повинні вирішуватись на основі кадрової політики, зводяться до:
1)

Розробки системи науково обґрунтованого вивчення здібностей

працівників, їх професійного та посадового переміщення у відповідності з
діловими й особистими якостями, застосування цілеспрямованої підготовки
персоналу, його розвитку;
2)

Активізація роботи кадрових служб з питань стабілізації трудового

колективу, підвищення трудової і соціальної активності працівників;
3)

Переходу від переважно адміністративних методів управління

персоналом до економічних, соціальних;
4)

Залучення працівників до управління виробництвом [10].

Ефективна кадрова політика повинна бути:
1.

Складовою частиною стратегічної програми розвитку підприємства,

тобто сприяти реалізації стратегії через кадрове забезпечення;
2.

Гнучкою, тобто вона має бути, з одного боку, стабільною, оскільки

із стабільністю пов'язані певні плани працівників, а з другого - динамічною,
тобто корегуватись відповідно до змін тактики підприємства, економічної
ринкової ситуації;
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3.

Економічно-обґрунтованою, виходячи з реальних фінансових

можливостей, що забезпечить індивідуальний підхід до працівників [10].
В залежності від організації на власний чи зовнішній персонал, ступінь
відкритості по відношенню до зовнішнього середовища при формуванні
кадрової політики виділяють відкриту та закриту кадрову політику [1].
Відкрита кадрова політика характеризується тим, що організація є
прозорою для потенційних працівників будь-якого рівня, можна прийти і
починати роботу як із низької посади, так із найвищої. Організація готова
прийняти на роботу будь-якого спеціаліста, якщо він має відповідну
кваліфікація без врахування досвіду роботи. Такого типу кадрова політика
може бути адекватною для нових організацій, що ведуть агресивну політику
завоювання ринку, орієнтованих на швидке зростання і вихід на передові
позиції в своїй галузі [1].
Закрита

кадрова

політика

характеризується

тим,

що

організація

орієнтується на залучення нового персоналу тільки нижчого посадового рівня, а
заміщення проводиться лише за рахунок працівників організації. Кадрова
політика такого типу властива компаніям що орієнтується на створення певної
корпоративної атмосфери, або працюють в умовах дефіциту людських
ресурсів [1].
Порівняння цих двох типів кадрової політики за базовими кадровими
процесами відображає табл. 2.
Таблиця 2
Особливості реалізації кадрових процесів при відкритій та закритій
кадровій політиці

Кадровий
процес
1

Набір персоналу
Адаптація
персоналу

Тип кадрової політики
Відкрита
Закрита
2
3
Ситуація високої конкуренції на
Ситуація дефіциту робочої сили
ринку праці
Можливість швидкого входження в
Ефективна адаптація за рахунок
конкурентні відносини, введення
інституту наставників, високої
нових для організації підходів,
єдності колективу, включення в
запропонованих новим працівникам
традиційні підходи
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Продовження табл. 2
1

2

Навчання та
розвиток
персоналу

Дуже часто проводиться у зовнішніх
центрах, сприяє отриманню нових
знань та опиту

Просунення
персоналу

З одного боку, можливість зросту
важка за рахунок постійного
притоку нових кадрів, а з другого вірогідна кар'єра за рахунок високої
мобільності кадрів

Мотивація та
стимулювання

Перевага віддається стимулюванню
праці (по-перше матеріальному)

3
Часто проводиться у внутрішньокорпоративних центрах, сприяє
формуванню єдиного погляду,
адаптовано до специфіки роботи
організації
Перевага при призначенні на вищу
посаду завжди віддається
заслуженим співробітникам
компанії, проводиться планування
кар'єри
Перевага віддається мотивації
(задовільнення потреб в
стабільності, безпеці та
соціальному прийнятті)

Джерело: сформовано автором на основі [1]

Отже, 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.
Головне завдання кадрової політики полягає у забезпеченні економічної
безпеки підприємства, веденню ефективного кадрового процесу, що буде
сприяти розвитку економіки та соціальної сфери організації.
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ МОТИВАЦІЇ У
ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ВФ РИТЕЙЛ»
Анотація. У статті розглянуто суть
мотивації працівників, її складові, приділено
особливу увагу дослідженню
сучасних,
інноваційних методів мотивації, що активно
використовуються закордонними компаніями.
Вивчено критерії, що впливають на
зацікавленість працівників роботою та які
чинники впливають на вибір місця роботи.
Досліджено
відсоткове
співвідношення
зацікавленості
даними
критеріями.
Проаналізовано систему оплати праці та
стимулювання працівників товариства «ВФ
Ритейл». Складено схему мотивації праці на
підприємстві, досліджено які з відповідних
методів мотивації працівників, що наведені у
статті, застосовуються у товаристві
«ВФ Ритейл».
Зроблено
висновки
про
поєднання стандартних та нестандартних
засобів мотивації у діяльності підприємств.
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заходи, інноваційні методи мотивації,
стимулювання праці.
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Abstract. The article deals with the essence of
the motivation of employees, its components,
special attention paid to the study of modern,
innovative methods of motivation, which are
actively used by foreign companies. The
criteria influencing the worker's interest in the
work and the factors influencing the choice of
work place are studied. The interest ratio of
these criteria is investigated. The system of
payment of wages and stimulation of
employees of the company "VF Retail" is
analyzed. The scheme of labor motivation at
the enterprise is made, it is investigated which
of the appropriate methods of motivation of
workers mentioned in the article are used in
the company "VF Retail". The conclusions
about the combination of standard and nonstandard means of motivation in the activity of
enterprises are made.
Keywords: motivation, motivational measures,
innovative methods of motivation, stimulation
of labor.

меркантилізм,

притаманний

сучасному

суспільству, люди як і раніше потребують таких речей, як суспільне визнання,
усвідомлення своєї значущості, можливість самовираження та самореалізації,
сприятлива психологічна атмосфера в колективі. Однак,

так званим,

нестандартним методам мотивації, як правило, незаслужено приділяється
занадто мало уваги.
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На сьогодні головною проблемою у запроваджені мотивації персоналу на
підприємстві є розробка оптимальних методів мотивування, спрямованих на
впровадження найбільш дієвих важелів впливу на персонал, розробку
мотивуючих стимулів, які встановлюють зв’язок між оплатою праці
працівників й ефективністю їх діяльності, а також спрямовані на задоволення
потреб як робочого персоналу, так і керівників підприємства в цілому.
Мотивація працівників впливає на їхню продуктивність, і частина роботи
менеджера саме і полягає в тому, щоб направити мотивацію на досягнення
організаційних цілей. Вивчення мотивації дозволяє зрозуміти, що змушує
людей працювати, що впливає на вибір ними способу дії і чому вони
дотримуються його протягом деякого часу.
Аналіз досліджень та постановка завдання. Проблеми мотивації праці
у своїх працях вивчають такі науковці як В.М. Данюк, З.Є. Пастухов,
С.Н. Буторін, А.М. Колот, Ю.І. Палеха, Т.Л. Мостенська, Т.А. Замфірова та ін.
Проте питанням інноваційних, нестандартних мотиваційних методів приділено
не достатньо уваги, що у свою чергу, свідчить про актуальність теми, і
відповідно зумовило вибір напряму дослідження.
Метою дослідження був аналіз ситуації та проблем мотивації персоналу у
сучасних умовах господарювання,

з акцентом на інноваційних методах

мотивації, що застосовуються закордоном, можливості їх застосування у
вітчизняних умовах ведення бізнесу.
Результати

дослідження.

Мотивація

–

це

процес

спонукання,

стимулювання себе чи інших до цілеспрямованої поведінки або до виконання
певних дій, направлених на досягнення особистих цілей чи цілей організації [7].
Основними задачами мотивації можна вважати такі як:


формування в кожного співробітника розуміння сутності і значення

мотивації в процесі праці;


навчання персоналу і керівного складу психологічним основам

внутрішньо фірмового спілкування;


формування в кожного керівника демократичних підходів до
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керування персоналом із використанням сучасних методів мотивації [2; 8].
Щодо сучасних методів мотивації то в останній час на ряду з
поширеними стандартними методами мотивації такими як заробітна плата,
премії, подяки, постають інноваційні, так би мовити, нестандартні методи
мотивації. Саме тракутвання «нестандартних» методів є певним чином
відносним і полягає у їх відмінності від більш поширених, що широко
застосовуються у вітчизняній практиці мотивування праці та складають питому
вагу загальних методів.
Підтвердженням того, що у сучасних умовах заробітна плата як засіб
мотивації не відіграє ключової домінуючої ролі

є дослідження чинників

мотивації у сучасних умовах. Наприклад, на підставі результатів дослідження,
проведених в американських організаціях з метою удосконалення методів
мотивації (стимулювання) праці, робота цінується залежно від відповідних
чинників, наведених на рис. 1 [3; 6].

Рис. 1. Аналіз чинників мотивації у сучасних умовах господарювання
Джерело: [3; 6]

Результати данного та інших досліджень, спонукають компанії усе більш
широко застосовувати усе нові, у певному сенсі нестандартні, види мотивації
праці до яких можна віднести такі як: позитивний психологічний клімат в
компанії; сприятливі фізичні умови роботи ( напр. чистота в офісі, комфорт
робочого місця, сучасна техніка тощо); зручне розташування офісу; оплачувані
обіди; більш короткий робочий день; надання можливості навчатися і
підвищувати свою кваліфікацію, внутрішньокорпоративні тренінги; можливість
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кар’єрного росту в компанії; наявність кар’єрного плану для співробітників;
регулярні перегляди рівня заробітних плат в залежності від заслуг і досягнень
співробітників (1-2 рази на рік); вітання від компанії: офіційні свята, дні
народження і т.п.; регулярне проведення конкурсів на кращого працівника у
своїй галузі: «Кращий продавець», «Кращий консультант» і т.п.; надання
співробітникам медичної страховки, абонемент у фітнес-зал; бонуси за типом
«кафетерію» (компанія пропонує на вибір кожному співробітнику певний
перелік заохочень, з яких він сам вибирає те, що його мотивує); збільшення
відпускного періоду співробітникам, які відпрацювали певну кількість часу в
компанії; надання житла, кредитів премії за раціоналізаторські, новаторські
ідеї; часткова оплата навчання у ВУЗі; гнучкий графік роботи, який
співробітник вибирає сам; система рангів і звань всередині компанії; знижки на
придбання продукції компанії та багато інших [10].
Як уже зазначалося, гроші, безумовно, є могутнім стимулом до праці.
Однак варто мати на увазі, що люди сильно відрізняються за своїм ставленням
до грошей, за своєю сприйнятливістю до цього виду стимулів (грошовий
фактор становить лише 40% всієї системи мотивації, а її більшу частину займає
нематеріальна мотивація [4; 5]). Крім того, найбільшою проблемою щодо
грошових заохочень є те, що грошова мотивація за своєю природою є
насичуваною і людина швидко звикає до нового, більш високого рівня оплати.
Той рівень оплати, що ще вчора мотивував його на високу робочу віддачу,
незабаром стає звичним і втрачає свою спонукальну силу.
На підтвердження тенденції розширення застосування нестандартних
методів мотивації у світовому просторі, розглянемо приклади застосування
відповідних заходів у провідних міжнародник компаніях (табл. 1) [9].
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Таблиця 1
Приклади застосування сучасних нестандартних методів мотивації у
міжнародній практиці
№

Нестандартні заходи мотивації

Компанії, що застосовують
відповідні заходи

Марс інк., IBM,
Одноразова винагорода готівкою за виконане завдання,
Макдональдс, Лінкольн,
відсутність запізнень тощо.
Таппарварс
Нагородження подарунками, медалями, знаками відзнаки,
2
IBM, Макдональдс
почесними званями
Система внутрішніх тренінгів, програми індивідуального Johnson & Johnson, Renault,
3
розвитку, додаткова освіта за рахунок роботодавця
Peugeot
Створення дружної, сімейної атмосфери, пільгове
4
Johnson & Johnson
медобслуговування
1

5 Публікація у власному друкарському органі
Виділення вільного часу, можливості відвідування
6 наукових заходів для підтримки творчої, винахідницької
діяльності, членство у наукових товариствах компаній
7 Безкоштовне чи пільгове харчування працівників

General Motors, Westinghouse Electric, Polaroid, Bell
Tele-phone Lab., Radio
Corporation of America
Toshiba, IBM, Polaroid
Google, Яндекс

Джерело: складено автором на основі [1; 7; 9]

Досліджуване підприємство ТОВ «ВФ Ритейл» працює у сфері
неспеціалізованої оптової та роздрібної торгівлі, надання телекомунікаційних
та інших послуг у сфері зв’язку. Підприємство є представником послуг відомої
міжнародної компанії зв’язку Vodafone.
Щодо мотивації працівників ТОВ «ВФ Ритейл» то засоби стимулювання
персоналу включає як стандартні компоненти так і сучасні елементи
мотиваційної політики. Загальна схема мотивації підприємства наведена
на рис. 2.

Система мотивації ТОВ «ВФ Ритейл»
Стандартні методи мотивації

Сталий оклад

Інноваційні методи мотивації

Відсоток від
виконання плану

Мотивації за продаж конкретних
брендів мобільних телефонів
(бальна оцінка)
Мотивації за продаж конкретних
брендів аксесуарів (бальна
оцінка)
Мотивації активності працівників
(бальна оцінка)

Рис. 2. Система мотивації ТОВ «ВФ Ритейл»

Джерело: складено автором

Мотивації продажів конкретних брендів працюють за наступною схемою.
За кожну продану модель мобільного телефону або аксесуару певного бренду
менеджеру нараховується певна кількість балів. У кінці періоду мотивації
працівник може обміняти відповідні бали на продукцію відповідного бренду.
Також досить дієвою системою стимулювання є мотивація активності
працівників. На протязі року за активну роботу кожному працівнику
нараховується певна кількість балів. Відповідні бали сумуються у кінці року та
формується рейтинг працівників підприємства. Працівник, що зайняв перше
місце отримує грошову винагороду у сумі 100 тис. грн., 2-5 місце відповідно 50
тис. грн., 6-15 місце – 10 тис. грн. відповідно. Дана система дає змогу
підвищити стимулювання праці, вести дух змагання у роботу, активізувати
продажі та відповідно збільшити обсяги продаж. Також визнання кращих
працівників компанії є моральним стимулом заохочення та признання їх вкладу
у роботу підприємства.
Висновки. Сьогодні, в умовах обмеженості фінансових ресурсів коли
досить важко встановити високу заробітну платню, особливу увагу можна
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закцентувати саме на інноваційних методах стимулювання праці, складаючи
гнучку систему мотивування для працівників, ефективно поєднуючи стандартні
та нестандартні мотиваційні заходи, наприклад:
-

признавати цінність працівника для організації, надавати йому

творчу свободу;
-

застосовувати програми збагачення праці та ротацію кадрів;

-

застосувати гнучкий графік, неповний робітничий тиждень,

можливість працювати як на робочому місці, так і дома;
-

поставити працівникам знижки на продукцію, яку випускає

компанія, де вони працюють;
-

надавання

кредиту

співпрацівникам

на

придбання

житла,

автомобіля тощо.
Відповідно, коли стандартні мотиваційні чинники вже не є єдиним дієвим
чинником мотивації, а також в умовах обмеженості матеріальних ресурсів
сучасні методи мотивації, у тому числі нематеріальної відіграють важливу роль
у підвищенні ефективності діяльності персоналу підприємства та дозволяють
залучити ще не активовані резерви персоналу.
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ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОБЛІКУ
ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Анотація. У роботі розглянуто сучасні
інформаційні системи, до яких відносять
cloud computing-технології, що слугують
найкращим
методом
як
забезпечення
оперативності обміну даними, так і
ефективності організації та здійснення
фінансового та управлінського обліку на
підприємствах. Розкрито поняття хмарних
обчислень та моделі їх застосування, їхні
структуру. Визначено переваги впровадження
хмарних технологій, серед яких основними є
відмова від звичайних серверів, зменшення
апаратних і програмних рішень, створення
умов для доступу з будь-якого місця за
наявності мережі Інтернет. Проаналізовано
чинники впливу на прийняття рішення щодо
впровадження
хмарних
обчислень
та
можливості
нейтралізації
негативних
факторів на шляху їхньої реалізації.
Ключові слова: хмарні технології, внутрішні
розрахунки, програмне забезпечення облікової
діяльності,
консолідована
фінансова
звітність, різновиди хмарних обчислень.

Abstract. The paper considers modern
information systems, which include cloud
computing technologies, which serve as the
best method for ensuring the efficiency of data
exchange and the efficiency of organization
and implementation of financial and
managerial accounting at enterprises. The
concept of cloud computing and the model of
their application, their structure are revealed.
The advantages of introducing cloud
technologies, among which the main is the
refusal from ordinary servers, reduction of
hardware and software solutions, creation of
conditions for access from any place in the
presence of the Internet. The factors
influencing the decision making on the
implementation of cloud computing and the
possibility of neutralizing negative factors on
the way of their implementation are analyzed.
Keywords: cloud technologies, internal
calculations, accounting software software,
consolidated financial reporting, varieties of
cloud computing.

Вступ. Останні новації у сфері комп’ютерних технологій пропонують
відмовитися від звичайних серверів, які потребують значних затрат на їхнє
обслуговування та налагодження відповідно до власних вимог підприємства, та
перейти на технології Cloud Computing («хмарні обчислення»), які являють
собою модель надання доступу до загального пулу конфігурованих ресурсів
(наприклад, мереж, серверів, систем обробки даних), що оперативно надають
необхідну інформацію або інтегрують відправлену з будь-якого зручного місця
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доступу лише за умови наявності доступу до мережі Інтернет. Такі технології
вже застосовують найбільші корпорації світу, що дає їм змогу повсякчасно
контролювати всі операції, які здійснюються їхніми представництвами, філіями
на віддалених відстанях. Сутність використання Cloud Computing полягає в
тому, що вся інформація про діяльність підприємства зберігається на
«віртуальному сервері» і накопичується на ньому відповідно до діяльності всіх
одиниць господарювання підприємства.
Аналіз

досліджень

та

постановка

завдання.

Методика

обліку

фінансових витрат висвітлена у працях таких вітчизняних науковців, як
Ткаченко Н.М, Леня В.С., Хом’яка Р.Л., Лишиленка О.В. та ін., питання
автоматизації облікових робіт висвітлені у працях Бутинця Ф.Ф., Іваненкова
С.В., Терещенка Л.О., Завгороднього В.І. та ін., проте проблемні аспекти обліку
фінансових витрат із застосуванням сучасних інформаційних технологій
потребують подальших досліджень. Що стосується іноземних публікацій, то всі
вони

присвячені

удосконаленню

сучасних

розрахунків

за

рахунок

пришвидшення їх проведення та відображення, а тому авторами їхньої основної
частки є науковці при таких світових лідерах у сфері програмного
забезпечення,

як

Oracle

Corporation

та

SAP

AG

(Systemanalyse

und

Programmentwicklung Aktiengesellschaft).
Метою дослідження є поглиблення теоретичних засад консолідації
фінансової звітності на базі використання інформаційних технологій cloud
computing забезпечення.
Результати дослідження. Хмарні обчислення відносяться до ефективних
засобів зменшення витрат, іноді їх навіть називають «екологічними»
обчисленнями. Малі та середні підприємства мають змогу отримати переваги
при використанні хмарних обчислень за рахунок уникнення необхідності
створення внутрішніх центрів обробки даних, закупівлі серверного та
мережевого обладнання, апаратних і програмних рішень щодо забезпечення
безперервності та працездатності, зменшення витрат на ліцензії на програмне
забезпечення. Крім того, тривалий час побудови та введення в експлуатацію
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великих об’єктів інфраструктури інформаційних технологій і висока їхня
початкова вартість обмежують можливість гнучко реагувати на потреби ринку,
тоді як хмарні технології забезпечують можливість практично миттєво
реагувати на збільшення попиту на обчислювальні потужності.
Загалом, найбільшими перевагами використання хмарних обчислень слід
вважати такі:
–

накладні витрати є досить низькими. Відповідальність за системне

адміністрування, модернізацію та технічне обслуговування підприємства
лежить на постачальникові хмарних послуг, причому будь-які зміни вносяться
без призупинення діяльності підприємства. До того ж, зникає стаття затрат на
оплату праці робітників відділу програмного забезпечення, а загальна вартість
послуг хмарних обчислень для невеликої фірми (до 100 співробітників)
зазвичай коштує на 50% менше, ніж програмне забезпечення, встановлене в
приміщеннях фірми протягом попередніх чотирьох років;
–

програмне забезпечення, що розміщується в хмарі, може бути легко

доступним у будь-якому місці, в будь-який час, забезпечуючи, таким чином,
можливість для фірм рости більш швидкими темпами, оскільки працівники
можуть легко отримувати доступ до даних у будь-якому місці.
Хмарні обчислення є найбільш доречними для підприємств, які мають
високу мобільність персоналу (особливо сфера обслуговування);
–

рівень доступності та безпеки, наявність резервного копіювання і

аварійного відновлення, запропоновані у хмарних обчисленнях, значно
перевищують рівень, який компанія

може

забезпечити, якщо

сервер

знаходиться на місці.
Будь-яка електронна комерція, CRM (customer relationship management),
ERP або інші додатки можуть працювати в глобальному або локальному
масштабі, потребуючи менше затрат часу порівняно з тим часом, який буде
потрібен для підготовки програмного забезпечення та серверів на підприємстві;
•

постачальники хмарних обчислень співпрацюють зі споживачами

на основі підписки, яка, як правило, оформляється на один рік. Більшість
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традиційних

додатків потребують

значних

початкових

інвестицій

для

програмного забезпечення, ліцензій та обладнання, які є досить коштовними.
Використовуючи

хмарні

обчислення,

підприємства

мають

можливість

поліпшити гнучкість ІТ-технологій, а також отримати набагато більший
грошовий потік. Крім того, оскільки суб’єкту господарювання не потрібно
підтримувати сервери на місці, витрати електроенергії також значно
знижуються.
Дослідники компанії IBM стверджують, що основним стимулом до
впровадження хмарних обчислень є економія ресурсів, а також прагнення до
швидшої реалізації цілей (рис. 1).

Рис. 1. Переваги впровадження хмарних обчислень

Джерело: систематизовано автором за [2]

Хмарні обчислення описуються п’ятьма основними характеристиками,
трьома сервісними моделями та чотирма моделями обробки даних.
Перша характеристика – сервіс самообслуговування («on-demand selfservice»). Тобто споживач має змогу самостійно забезпечити себе засобами та
ресурсами, такими, як «серверний» час або мережеве сховище, отримуючи їх на
запит у сервіс-провайдера в односторонньому автоматичному режимі.
Друга характеристика – вільний мережевий доступ («broad network
access»). Обслуговування споживача відбувається за допомогою використання
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стандартних механізмів, які підтримують необхідні платформи (мобільні
телефони, ноутбуки, персональні комп’ютери).
Пул ресурсів («recource pooling») як третя характеристика описує
можливість обслуговування клієнтів у моделі множинної оренди (multi-tenant) з
можливістю динамічного призначення та перепризначення фізичних і
віртуальних ресурсів відповідно до потреб споживачів. Особливе місце посідає
незалежність розміщення ресурсів, за якої клієнт не має точної інформації щодо
фізичного місця розташування наданих ресурсів, але має можливість
специфікації їх на більш високому рівні абстракції (наприклад, рівень країни,
штату або центру обробки даних).
Швидка еластичність («rapid elasticity»), четверта характеристика, описує
хмарні обчислення як такі, що швидко, а в більшості випадків миттєво
(автоматично) надають можливість обробки даних, їх інтеграції та виведення.
П’ята характеристика – вимірний сервіс («measured service»). Тобто
хмарні системи автоматично контролюють та оптимізують використані
ресурси, підраховуючи їх на певному рівні абстракції відповідно до типу
сервісу (наприклад, це може бути обсяг послуг, наданих підрозділам компанії,
що дає змогу подальшого рознесення таких затрат, а також загалом за групою
підрозділів, для визначення загального обсягу спожитих послуг і проведення
подальшого аналізу).
Різні моделі хмарних обчислень пропонують різноманітні способи для
надання користувачу ресурсів для забезпечення власної інфраструктури. Ці
відмінності впливають на ступінь прямого контролю над органами управління
ІТ-інфраструктурою та на розподіл обов’язків щодо забезпеченню її безпеки.
У моделі SaaS (Software as a Service – програмне забезпечення як послуга)
значна

частина

відповідальності

за

управління

безпекою

лежить

на

постачальникові хмарних послуг. Модель SaaS надає кілька способів контролю
доступу до Web-порталу, таких, як управління обліковими записами
користувачів, конфігурування на рівні додатків і обмеження доступу з боку
певних діапазонів IP-адрес або з певних місцезнаходжень. Ця модель є
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найбільш поширеною на сьогодні моделлю надання хмарних сервісів та
включає в себе платформу як сервіс та інфраструктуру як сервіс.
Така модель хмар, як Platform as a Service (PaaS – платформа як послуга),
дає

змогу клієнтам

брати

на себе більше обов’язків

з

управління

конфігураціями і забезпечення безпеки (рис. 2). Споживачам надається
можливість оренди платформи, яка звичайно включає операційну систему та
прикладні сервіси.

Рис. 2. Взаємодія моделей хмарних обчислень

Джерело: систематизовано автором за [2]

Платформа як сервіс полегшує розроблення, тестування, розгортання та
супровід відносин без необхідності інвестицій в інфраструктуру та програмне
середовище. Платформа як сервіс включає також інфраструктуру як
сервіс (рис. 3).

Рис. 3. Моделі Cloud Computing

Джерело: систематизовано автором за [2]

Модель Infrastructure as a Service (IaaS – інфраструктура як послуга)
передає від постачальника хмарних послуг до клієнта ще більше контролю і
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відповідальності за безпеку. В цій моделі створюється можливість оренди таких
інфраструктурних ресурсів, як сервери, пристрої зберігання даних і мережне
устаткування. Керування всією інфраструктурою здійснює постачальник
сервісів, а споживач керує лише операційною системою та врегульовує
відносини. Такі сервіси зазвичай оплачуються за їх фактичним використанням і
дають змогу користувачеві збільшувати або зменшувати обсяг ресурсів, що
використовуються, за допомогою спеціальних порталів, які надаються
постачальниками сервісів.
Чотири моделі обробки даних, у вигляді яких можуть надаватися послуги
хмарних обчислень, можуть виступати у формі приватної, публічної,
громадської та гібридної хмар.
Приватна хмара («Private Cloud») становить хмарну інфраструктуру, яка
використовується виключно однією організацією, що може включати в себе
декілька

користувачів

(наприклад,

підрозділів

або

філій).

Послуги

з

комп’ютерного забезпечення надаються всередині компанії та розробляються
відповідно до специфіки її діяльності. Перелік осіб, які можуть працювати з
таким програмним забезпеченням, є обмеженим і визначається керівництвом
відповідно до повноважень працівників. Переваги приватних хмар у тому, що
вони забезпечують організації-власнику більш високий ступінь гнучкості та
контрольованості.
Крім того, в періоди пікового трафіку приватні хмари здатні забезпечити
менший час затримки, ніж інші. Схематично структура приватної хмари
зображена на рисунку 4.
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Рис. 4. Схема обміну даними у приватній хмарі

Джерело: систематизовано автором за [2]

Що стосується права власності та умов використання приватної хмари, то
підприємство має 100-відсоткову можливість володіти правами на таку
інфраструктуру, що відбудеться в результаті капітальних вкладень у сферу
інновацій і дасть змогу амортизувати в подальшому вартість такого
програмного забезпечення або ж отримувати вищевказані послуги на умовах
оренди.
Приватна хмара дає можливість зберігати інформацію про діяльність
підприємства та його підрозділів на рівні підрозділів, а також інтегрувати їїnз
даними всіх підрозділів і передавати центральній (материнській) компанії для її
зведення, що сприяє зменшенню затрат часу на документообіг, автоматичному
формуванню консолідованої фінансової звітності та реальному відображенню
залишків на рахунках обліку всіх підрозділів. До того ж, враховуючи те, що
«приватна» хмара моделюється відповідно до вимог підприємства, структура її
обліку також адаптується до специфіки його діяльності. Специфічні рахунки,
форми звітності, порядок розподілу витрат і будь-які зміни до них вносяться
обслуговуючою компанією без необхідності виправлень на кожному окремому
підрозділі.
Публічна хмара («Public cloud») виступає у вигляді інфраструктури, яка
призначена для використання широким колом осіб, вона знаходиться у
власності компанії, яка надає «хмарні» послуги.
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Схематично структура публічної хмари відображена на рис. 5.

Рис. 5. Схема обміну інформацією у публічній хмарі

Джерело: систематизовано автором за [2]

Висновки. Сучасні технології при організації облікового процесу
суттєвим чином визначають ефективність складання фінансової звітності
підприємства.

Запровадження

cloud

computing-технології

як

базової

технологічної основи обліку та звітності корпорацій, які мають розгалужену
управлінську структуру, по-перше, є економічним рішенням, а по-друге, сприяє
підвищенню оперативності перенесення даних та достовірності формування
агрегованих показників діяльності підприємств.
Переваги використання хмарних технологій передусім пов’язані зі
скороченням витрат як часу, так і накладних витрат на обслуговування
діяльності підприємства, а також з усуненням необхідності створення власних
серверів обробки даних через отримання трьох варіантів сервісних моделей.
Використання останніх здійснюється в режимі реального часу. Головними
недоліками використання таких технологій визначено їхню високу ризиковість
у частині конфіденційності отриманої та переданої інформації. Це потребує
додаткового забезпечення достатнього рівня збереженості облікових даних.
Однією з умов формування достовірної та своєчасної фінансовогосподарської інформації щодо діяльності підприємства є організація системи
документообігу, яка, як показало дослідження, в умовах використання хмарних
обчислень зводиться до автоматичного перенесення даних на рахунки
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материнської компанії за використання чотирьох систем обміну інформації,
залежних від рівня забезпеченості необхідним обладнанням відокремлених
підрозділів підприємства.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Анотація. Актуальність статті полягає в
тому,
що
досліджуються
питання
важливості ведення управлінського обліку
фінансових
результатів
діяльності
підприємства. Вивчення наукових праць
відомих вчених дозволило визначити зміст,
цілі, завдання, принципи управлінського обліку.
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Abstract. The urgency of the article is that the
issues of the importance of managing
accounting of financial results of the enterprise
are investigated. The study of scientific works
of famous scientists allowed to determine the
content, goals, objectives, principles of
managerial accounting. As a result of the

В результаті дослідження встановлено, що
механізм
ведення
обліку
фінансових
результатів
в
управлінському
обліку
складається із сукупності елементів, що
регулюють процес розробки та реалізації
управлінських
рішень,
пов’язаних
з
особливостями діяльності підприємства і
розподілом витрат з метою формування
кінцевого фінансового результату – прибутку.
Впровадження управлінського обліку та
внутрішньогосподарського аналізу для оцінки
фінансових
результатів
підприємства,
дозволить ефективно управляти прибутком в
сучасних перманентних умовах розвитку
економіки.
Ключові
слова:
управлінський
облік,
фінансовий результат, прибуток, формування
прибутку, рентабельність, облік результатів
діяльності, облік витрат.

study, it was found that the mechanism of
accounting for financial results in management
accounting consists of a set of elements
governing
the
development
and
implementation of management decisions
related to the peculiarities of the enterprise
and the distribution of costs in order to form
the final financial result – profit.
Implementation of managerial accounting and
internal economic analysis for the estimation
of financial results of an enterprise, will allow
to effectively manage profits in modern
permanent
conditions
of
economic
development.
Keywords: management accounting, financial
result, profit, profit generation, profitability,
accounting of performance, cost accounting.

Вступ. Зовнішнє середовище діяльності підприємств в даний час
характеризується

поступовим

переходом

з

вітчизняних

стандартів

бухгалтерського обліку на міжнародні. У зв’язку з цим стає актуальною
проблема

достовірності

розкриття

фінансових

результатів

діяльності

вітчизняних підприємств. Виникає необхідність в отриманні аналітичної
оперативної

інформації

про

раціональність

використання

ресурсів,

перспективні напрямки інвестування в них, рентабельності фінансовогосподарської діяльності, операціях з розподілу і використання прибутку.
Отримання
першочерговою

прибутку
метою

від

діяльності

фінансово-господарської
суб’єкта

діяльності

господарювання

є

будь-якої

організаційно-правової форми. Даний аспект дозволяє виділяти аналіз
фінансових результатів як одну з найважливіших частин аналізу фінансового
стану підприємства. Управлінський облік являє собою систему формування
певної інформації та її використання всередині підприємства, що дозволяє
застосовувати його для вирішення вищевказаних аналітичних потреб сучасних
підприємств. Найважливіше місце в системі показників, що використовуються
для всебічного аналізу ефективності роботи підприємств, займають аналітичні
показники, які будуються на даних управлінського обліку.
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Аналіз досліджень та постановка завдання. Питанням, пов’язаним з
практичним

впровадженням

управлінського

обліку,

присвячено

праці

П. Атамас [1], М. Огійчука [2], І. Фаріон, Т. Писаренко [3], С. Голова [4],
Л. Нападовської

[5],

О.

Михальської,

В.

Швеця

[6],

О.

Брадула,

В. Шелепюка [7], О. Перчука [8] та ін., які здійснили вагомий внесок у розвиток
теорії і практики. Також вищезазначені вітчизняні науковці, поряд з
зарубіжними (Хендриксен Е.С., М. Ван Бред [9], Н. Толкачова [10],
А. Шеремет, Р. Сайфуллін, Е. Ненашев [11], Г. Савицька [12] та інших),
розглядали проблеми управлінського обліку за центрами відповідальності.
Однак, в більшості випадків увага приділялася в основному теоретичним
засадам обліку витрат.
Беручи до уваги вагомий наукοвий внесοк згаданих наукοвців, неοбхіднο
відзначити, щο і дοсі залишилοся багато теоретичних та організаційнопрактичних питань, які вимагають подальшого розвитку та застосування нових
підходів до побудови ефективної системи управлінського обліку фінансових
результатів діяльності вітчизняних підприємств.
Метою

статті

є

дοслідження

питань

щοдο

важливості

ведення

управлінського обліку фінансових результатів діяльності підприємств в
сучасних перманентних економічних умовах.
Результати дослідження. Оцінка прибутку як показника результату
діяльності підприємства є головною ланкою сучасної фінансової звітності.
Залежно від мети кінцевий прибуток можливо визначити по різному і
адресувати різним користувачам. Від правильного визначення фінансового
результату в значній мірі залежать прийняті в системі управління рішення.
Фінансовий результат є одним з основних показників не тільки фінансової та
податкової, але й внутрішньогосподарської (управлінської) звітності і виступає
об’єктом управління [9, с. 203].
Еволюція інституціональних змін торкнулася всіх основних сфер
діяльності світового співтовариства, в тому числі і фінансову сферу. Різниця у
вимогах, запропонованих до результатів проведеного фінансового аналізу,
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призводить до різноманіття облікових практик. З метою стандартизації та
уніфікації ведення обліку розроблені і впроваджені Міжнародні стандарти
фінансової звітності (МСФЗ).
Створення

транснаціональних

корпорацій

з

великою

кількістю

підприємств в різних країнах світу, глобалізація світової економіки є
основними передумовами появи системи обліку фінансової інформації за
загальними міжнародними правилами.
В Україні, з 01.01.2018 року відбулися зміни до Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність» [13]. Основна мета – привести
українські норми у відповідність до законодавства ЄС та оновити порядок
застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Варто зауважити, що вести облік з різних видів звітності для суб’єктів
господарювання трудоємко, а економічна доцільність не завжди виправдана.
Використання єдиних принципів підготовки звітності за МСФЗ і управлінської
звітності є найбільш розумним підходом. При цьому рівень деталізації
інформації для цілей отримання управлінських даних слід збільшити, а деякі
складові процедур підготовки звітності за МСФЗ можливо піддати скороченню.
В узагальненні даних для двох видів обліку є негативний вплив. Більшість
вітчизняних компаній навіть при прийнятті в якості принципів управлінського
обліку принципів МСФЗ в результаті отримують відмінні один від одного
підсумки діяльності за двома видами обліку. Тому для цілей контролю
результатів діяльності підприємства залишається за необхідне проведення
процедури звірки і виявлення відмінностей. Оптимальним може бути
наступний варіант організації і використання різних видів обліку:
–

для внутрішніх цілей використовувати управлінський облік за

принципами МСФЗ;
–

фінансову звітність за МСФЗ складати базуючись на вітчизняній

фінансовій звітності (або обліку);
–

проводити регулярну звірку результатів, отриманих за різними

видами обліку, і аналіз розбіжностей.
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Ведення та формування звітності можуть здійснюватися відповідно до
П(С)БО, МСФЗ, US GAAP, внутрішніх стандартів або з застосуванням
принципів декількох стандартів одночасно. Слід приймати до уваги, що кожен з
цих стандартів має свої особливості використання.
Основна відмінність управлінського обліку від фінансового полягає в
тому, що підприємство регламентує його тільки внутрішніми постановами.
Самостійно визначає терміни здачі звітності, форму і структуру звітів.
Інформація, яка розкривається в нерегламентованих звітах, є закритою
внутрішньою інформацією підприємства. На підставі отриманих результатів
менеджери, директори, інвестори компанії роблять висновки про ефективність і
прибутковість

фінансово-господарської

діяльності,

а

також

приймають

управлінські рішення про подальші шляхи розвитку підприємства.
До проведення фінансового аналізу в рамках управлінського обліку
необхідно

визначити

ключові

показники

ефективності

підприємства,

розрахунок яких ведеться на підставі даних управлінського обліку. Також
визначити управлінську облікову політику. Таким чином описати внутрішній
регламент

збору,

обробки,

представлення

інформації

про

фінансово-

господарський стан підприємства, призначеної для прийняття управлінських
рішень її керівництвом, в тому числі форми управлінської звітності. У
положенні про управлінський облік підприємства прописується внутрішній
регламент за вищевказаними напрямками.
Одним з важливих показників фінансового результату є отриманий
прибуток або збиток. Механізм формування, розподілу і використання
прибутку зачіпає інтереси всіх суб’єктів відносин: держави, власників
підприємства, його вищого менеджменту та персоналу, а також інтереси
власників дрібних пакетів акцій (якщо воно має форму корпорації), партнерів та
різних кредиторів. Дана особливість дозволяє представляти прибуток як
найбільш важливий показник діяльності підприємства. З позиції ж самого
підприємства, значення прибутку полягає в тому, що він, будучи кінцевим
фінансовим результатом його діяльності, в перманентних умовах виступає
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основним джерелом фінансування розширеного відтворення ресурсів, його
виробничого і соціального розвитку.
З метою ефективного управління прибутком важливим є в першу чергу
значення видів прибутку і факторів, що впливають на кожен з них. Види
прибутку відображають різні рівні регулювання процесів його формування,
розподілу і використання, а також інтереси суб’єктів розподільних відносин.
Необхідною залишається також оцінка системи ризиків, які в тому числі
пов’язані з реалізацією цих інтересів [10, с. 78].
В системі цілей, що формуються власником і керівниками будь-якого
підприємства, завдання отримання прибутку займає центральне місце.
Прибуток підприємства формується з фінансового результату від реалізації
товарів (робіт, послуг), основних засобів і іншого майна підприємства, а також
інших доходів. Прибуток є основним джерелом фінансування розвитку
підприємства, удосконалення його матеріально-технічної бази забезпечення
всіх форм інвестування. Вся діяльність підприємства спрямовується на те, щоб
забезпечити зростання прибутку або принаймні стабілізацію його на певному
рівні [6].
Головною метою управління прибутком є забезпечення максимізації
добробуту власників підприємства в поточному і перспективному періоді. Вона
покликана забезпечувати одночасно гармонізацію інтересів власників з
інтересами держави і персоналу підприємства.
Величина прибутку може бути визначена з урахуванням повної або
часткової витратної частини, в залежності від цілей проведеного аналізу.
Постійні витрати доцільно розподіляти з використанням баз розподілу, які
підлягають внутрішньому регламентуванню для можливості подальшого
аналізу за періодами. Найбільша увага приділяється операційному прибутку.
Тобто різниці між валовим прибутком і операційними витратами. До
операційних витрат відносяться витрати організації, які безпосередньо
відносяться до основної діяльності чи ті витрати, які витрачаються на
перетворення сировини і матеріалів в готову продукцію або послуги. У
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фінансовій

політиці

підприємства

важливе

місце

займає

розподіл

і

використання прибутку як основного джерела фінансування інвестиційних
потреб і задоволення економічних інтересів власників (інвесторів).
Із загального прибутку сплачується податок на прибуток відповідно до
умов, передбачених законодавством. В Україні, згідно зі ст. 136.1 ПКУ [14],
розмір базової ставки податку на прибуток становить 18%. Податок на
прибуток є загальнодержавним прямим податком в Україні.
Прибуток, що залишився після оподаткування (чистий прибуток або
чистий фінансовий результат), надходить у повне розпорядження підприємства
і використовується в порядку, передбаченому його статутом і рішеннями його
власників.
Величина прибутку характеризує абсолютну прибутковість виробництва,
але не дає уявлення про ефективність роботи підприємств, для характеристики
їх

відносної

прибутковості

(ступеня

прибутковості),

а

також

конкурентоспроможності виробництва товарів і послуг, використовуються
показники рентабельності [12].
Всі показники рентабельності виражаються в коефіцієнтах або відсотках і
відображають

частку

прибутку

з

кожної

грошової

одиниці

витрат

(співвідношення доходів на одиницю витрат). Отримані значення розрахованих
коефіцієнтів відображають факторне середовище формування прибутку
підприємства, що вказує на обов’язковий їх розгляд при проведенні аналізу
фінансових результатів діяльності.
Може бути розрахована рентабельність для кожного підрозділу або для
всього підприємства в цілому. Неможливо дати характеристику діяльності
підприємства на підставі аналізу одного напрямку діяльності або однієї зі
складових структури організації.
Для отримання можливості визначення прибутковості підприємства
необхідно визначити прибутковість кожного відділу, виявити різні можливості
для зростання його рівня. Управлінський облік в повній мірі розкриває
діяльність в найбільш важливих показниках для конкретного підприємства.
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Ефективність управлінських рішень, що приймаються на підставі
використання показників рентабельності, може бути досягнута при дотриманні
ряду умов. Необхідно правильно вибрати об’єкт управління, мету для
постановки завдань, метод розрахунку показників, виявити кількісну і якісну
оцінку порівнюваних параметрів. Обов’язкове формулювання висновків з
виділенням сильних і слабких сторін, зон «ризику» і «благополуччя», виділення
і ранжування факторів, створюють можливість досягнення поставленої мети.
Висновки.

Отже,

основними

особливостями

обліку

фінансових

результатів діяльності в управлінському обліку полягають в наступному:
1)

форма

і

періодичність

проведення

управлінського

аналізу

регламентується всередині підприємства і залежить від особливостей його
діяльності та ведення управлінського обліку, а не від зовнішніх чинників;
2) віднесення витрат на кожен окремий підрозділ, що дозволяє визначати
результат діяльності кожного з них і для підприємства в цілому;
3) одні й ті ж обліково-аналітичні дані можуть бути використані кілька
разів, але при цьому мають групуватися за різними ознаками. Це дозволить
оцінити діяльність за різними напрямами і з різним масштабуванням;
4) обов’язковий розрахунок планових значень показників для виявлення
шляхів найефективнішого розвитку підприємства. Фінансовий облік є основою
управлінського обліку, так як надає для нього необхідну інформацію;
5)

створення

центрів

відповідальності,

що

дозволяє

нести

відповідальність керівниками за прийняття управлінських рішень, а також
використання матеріального стимулювання за результати діяльності центрів
відповідальності. Достовірна і об’єктивна оцінка результатів діяльності центрів
відповідальності є важливим елементом у системі ефективного контролю і
управління діяльністю. Управління за допомогою центрів відповідальності
дозволяє оцінити вклад кожного підрозділу в кінцевий результат підприємства;
6) впровадження управлінського обліку та внутрішньогосподарського
аналізу для оцінки фінансових результатів підприємства, дозволить ефективно
управляти прибутком в сучасних перманентних умовах розвитку економіки.
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ОБЛІК ДОХОДІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Анотація. Висвітлено в роботі економічну
сутність
доходів
органів
місцевого
самоврядування, умови формування та обліку
доходів. Охарактеризовано поняття та
склад власних доходів місцевих бюджетів
Розкрито завдання та організаційні і
методичні аспекти їх обліку.
Ключові слова: доходи, обмінні операції,

Abstract. Тhe economic essence of incomes of
local self-government bodies, the conditions of
formation and accounting of incomes are
highlighted in the paper. The concept and
composition of own revenues of local budgets
are characterized. The tasks and organizational
and methodical aspects of their accounting are
revealed.

111

необмінні
операції,
облік,
податкові Keywords: incomes, exchange transactions,
надходження,
бюджетне
асигнування, non-exchange transactions, accounting, tax
трансферти.
receipts, budget allocations, transfers

Вступ. В умовах інформаційного суспільства поняття доходу набуло
великого значення та широкого дискурсу у працях науковців та дослідників, але
економічний зміст та класифікація для цілей бухгалтерського обліку повинні
відповідати потребам всіх користувачів інформації. Усі питання, що пов’язані з
особливостями

обліку

доходів

органів

місцевого

самоврядування

та

відображенням результатів виконання кошторисів, раціонального та ефективного
використання коштів, є актуальними в умовах важливих законодавчих змін.
Реформа децентралізації сприяла суттєвому збільшенню доходної
частини місцевих бюджетів. Органи місцевого самоврядування самостійно
розробляють, затверджують і виконують відповідні місцеві бюджети згідно з
вимогами Бюджетного кодексу.
Аналіз досліджень та постановка завдання. Склад доходів органів
місцевого самоврядування розглядається на сторінках наукових та спеціальних
періодичних видань. В зв’язку з проведеними змінами Бюджетного кодексу
України та законодавчих актів щодо бухгалтерського обліку в установах
державного сектору, обговорення нової моделі фінансового забезпечення установ
та структури доходів проводиться повсякчас. Найбільше уваги питанню складу
доходів органів місцевого самоврядування приділяється зі сторони таких вчених
та практиків О. Лишенко, С. Макацарія, С. Лістрова, В. Негода, Ю. Романченко,
Є. Шара та ін.
Метою статті є дослідження законодавства та його змін спрямованих на
формування складу доходів органів місцевого самоврядування, завдання та умови
їх обліку.
Результати дослідження. Органи місцевого самоврядування мають
змогу займатися різноманітними видами діяльності, як і інші установи
недержавного сектору. Але існує основна відмінність між ними: бюджетні
установи засновуються не для отримання прибутку в результаті своєї
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діяльності, а для досягнення показників, що зазначаються в планах чи
кошторисах на бюджетний період, для виконання завдань і функцій, що
відображаються у Статуті та для виконання вимог Конституції.
Доходи – суми надходжень до бюджетної установи, одержаних із
загального і спеціального фондів для виконання кошторису установ.
З 1 січня 2017 р. доходи бюджетних установ поділяються на два види:
доходи від обмінних та необмінних операцій відповідно до введеного в дію
НП(С)БОДС 124 «Доходи» [4].
Обмінна операція – це господарська операція з продажу/придбання
активів в обмін на грошові кошти, послуги (роботи), інші активи або погашення
зобов’язань.
Доходи від обмінних операцій бюджетних установ включають:
–

бюджетне асигнування;

–

доходи від надання послуг (виконання робіт): плата за послуги, що

надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;
–

надходження бюджетних установ від додаткової (господарської)

діяльності;
–

доходи від продажу (доходи від операцій з капіталом, доходи від

продажу нерухомого майна);
–

доходи від відсотків, роялті та дивідендів;

–

інші доходи від обмінних операцій.

Необмінна операція – це господарська операція, яка не передбачає
передачі активів, послуг (робіт) в обмін на отриманий дохід або активи, але
може передбачати виконання певних умов.
Доходи від необмінних операцій бюджетних установ та власні доходи
місцевих бюджетів включають:
- податкові надходження (забезпечують понад 88% загальної суми
власних доходів місцевих бюджетів): частина від загальнодержавних податків
та зборів (податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток, рентна плата
(за користування надрами, видобування корисних копалин і т. п.), акциз з
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пального та ін.), місцеві податки і збори (податок на майно, єдиний податок,
туристичний збір та ін.);
- неподаткові надходження (збори та платежі) (становлять трохи більше
10% загальної суми власних доходів місцевих бюджетів): плата за видачу
ліцензій та дозволів, орендна плата, держмито, штрафи;
- трансферти та кошти, що отримують бюджетні установи від
підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для
виконання цільових заходів; надходження до державних цільових фондів;
- інші надходження: кошти від продажу основного капіталу, цільові
фонди, донорські кошти, отримані від ЄС та міжнародних організацій тощо.
- зобов’язання, що не підлягають погашенню.
Доходи місцевих бюджетів умовно поділяють на власні (ті, які органи
місцевого самоврядування можуть «заробити») та передані (ті, які місцевим
бюджетам передають на безповоротній основі з державного бюджету. Їх ще
називають міжбюджетними трансфертами). Значення власних доходів місцевих
бюджетів в останні три роки коливається в межах від 45-47 % загальних
доходів місцевих бюджетів.
Дохід визнається у разі, якщо існує ймовірність надходження суб’єкту
державного сектору економічних вигід або потенціалу корисності, пов’язаних з
обмінною операцією. Визнаний дохід не коригується на ту його частину, яка не
оплачена покупцем (замовником тощо), з визнанням цієї суми витратами.
Бюджетні асигнування визнаються доходом при визнанні понесених
витрат, пов’язаних із виконанням суб’єктом своїх повноважень, визначених
законодавством, або отриманні активу, послуг (робіт) на виконання заходів, не
пов’язаних із основною діяльністю.
Дохід, пов’язаний з наданням послуг (виконанням робіт), визнається
виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг (виконання робіт)
на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції.
Останнім часом коло джерел фінансування бюджетних установ значно
розширилося; крім коштів державного та місцевих бюджетів, бюджетні
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установи отримують грошові надходження у вигляді плати за надані послуги,
гуманітарної допомоги, шефської (спонсорської) допомоги та ін. [2]. Джерела та
адресність (призначення) фінансування мають для бюджетних установ досить
важливе значення, оскільки визначають не тільки напрямки подальшого
витрачання коштів, а й принципи фінансування – безповоротність та цільове
призначення

коштів,

контроль

за

використанням

коштів,

зв’язок

між

використанням та фінансуванням бюджетних коштів.
Суми доходу від обмінних операцій, визнаних протягом періоду
обліковуються за основними видами, із зазначенням окремо доходу від:
бюджетних асигнувань; надання послуг; продажу; операцій з капіталом;
продажу нерухомого майна; відсотків; роялті; дивідендів. Дохід від обмінних
операцій оцінюється за вартістю активів, яка була отримана або підлягає
отриманню.
Значення того чи іншого джерела доходів в структурі конкретного
місцевого бюджету зумовлено специфікою розподілу у Бюджетному кодексі
податків та зборів між місцевими бюджетами різних рівнів. Наприклад, податок
на доходи фізичних осіб (ПДФО) надходить до бюджетів об’єднаних
територіальних громад (ОТГ), міст обласного значення, районних та обласних
бюджетів, а до сільських, селищних бюджетів та бюджетів міст районного
значення – ні. Останні ж «живуть» в основному за рахунок місцевих
податків [6].
Для субвенцій, які надходять з державного бюджету місцевим бюджетам,
характерна конкретна мета і встановлений Кабміном порядок використання
(наприклад, придбання ліків, формування інфраструктури ОТГ тощо). Але
вузьке коло використання субвенцій компенсується їхньою кількістю. У
держбюджеті на 2019 рік передбачено 44 окремі субвенції на загальну суму
262,4 млрд грн. «Найдорожчими» серед них є: освітня субвенція (69,6 млрд
грн), субвенція на виплату допомоги малозабезпеченим сім’ям (63,0 млрд грн),
медична субвенція (55,7 млрд грн), субвенція на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату природного газу (35,1 млрд грн) та субвенція на
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будівництво автомобільних доріг (14,7 млрд грн). Вони сумарно поглинають
понад 90 % усіх виділених на субвенції коштів [8].
Для обліку доходів органів місцевого самоврядування, які виникають в
процесі

виконання

кошторисів

призначені

рахунки

7011

“Бюджетні

асигнування” та 5411 “Цільове фінансування розпорядників бюджетних
коштів”, 6611 “Зобов’язання за внутрішніми розрахунками розпорядників
бюджетних коштів”.
Облік доходів по спеціальних коштах ведеться на субрахунках:
–

7111 Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг);

–

7211 (7221) Дохід від реалізації активів (надходження від реалізації

майна (крім нерухомого майна));
–

7411 (7421) Інші доходи за обмінними операціями (плата за оренду

майна бюджетних установ);
–

7511 Доходи за необмінними операціями (благодійні внески,

цільові заходи);
–

7311

Фінансові

доходи

розпорядників

бюджетних

коштів

(відсотки);
–

7411 (7421) Інші доходи за обмінними операціями (кошти від

реалізації майнових прав на фільми).
Організація обліку доходів органів місцевого самоврядування містить
такі основні складові:
– визначення

видів

доходів

органів

місцевого

самоврядування

відповідно до чинного законодавства та територіального розміщення;
– організація обліку доходів органу місцевого самоврядування;
– організація обліку та контролю розрахунків за доходами бюджетної
установи.
Важливими етапами організації обліку доходів органів місцевого
самоврядування виступають:
– організація регламенту здійснення платежів даною установою її
підконтрольними платниками;
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– організація контролю за своєчасністю та повнотою надходження
доходів органів місцевого самоврядування;
– організація регламенту використання доходів органів місцевого
самоврядування;
– визначення механізму взаємозвіряння за обсягами інформації, часу
проведення, місцем проведення.
Для обліку коштів органів місцевого самоврядування в органах
Державного казначейства на ім’я установ та організацій відкриваються один
або кілька (але не більше чотирьох) спеціальних реєстраційних рахунків за
всіма видами коштів, отриманих як плата за послуги та інших надходжень.
Тобто при потребі на ім’я органу місцевого самоврядування може бути
відкрито реєстраційні рахунки:
–

2313 Реєстраційні рахунки для обліку бюджетних асигнувань, для

обліку доходів від надання послуг;
–

2315 Реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум;

–

2314 Інші рахунки в Казначействі;

–

2814 Розрахунки за надходженнями єдиного внеску на загально-

обов’язкове державне соціальне страхування.
По дебету записується надходження грошових коштів, по кредиту –
використання грошових коштів. Операції по руху коштів на поточному
(реєстраційному) рахунку по доходах бюджетних установ відображаються в
меморіальних ордерах №2, № 3 [3].
Облік доходів сприяє виконанню ряду завдань господарської діяльності
органів місцевого самоврядування та виконанню їх основних функцій.
Головними завданнями обліку доходів є:
–

правильне і своєчасне документальне оформлення операцій по

надходженню та використанню доходів;
–

відповідність сум асигнувань кошторисному призначенню;

–

правильність використання бюджетних коштів у часі та за їх

цільовим призначенням;
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–

контроль за раціональним використанням доходів та додержанням

норм їх використання [5].
Висновки. У результаті здійснених законодавчих змін бухгалтерський
облік органів місцевого самоврядування наблизився до загальноприйнятих
принципів міжнародної практики. На нашу думку, в разі переходу на ведення
обліку за міжнародними стандартами варто також і запозичувати відповідну
термінологію, щоб уникнути неточностей та складнощів, пов’язаних з обліком
доходів. Не менш важливим є питання відображення операцій у первинних
документах. Ми вважаємо, що необхідно почати застосовувати єдину
методологію обліку доходів, адже це дасть змогу проводити аналіз діяльності
різних установ державного сектору, органів місцевого самоврядування та
визначати проблемні питання.
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ЕВОЛЮЦІЯ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ
ПАРАДИГМИ ОБЛІКУ
Анотація. Здійснено спробу впорядкованого
типологічного опису поширених у вітчизняній і
зарубіжній методології традиційних і сучасних
парадигм бухгалтерського обліку. Виділено
основні критерії наукових конструкцій до
формування парадигми бухгалтерського обліку.
Визначено ключові чинники впливу на формування
парадигми обліку. Запропоновано виокремлювати
традиційні
(фінансова,
податкова,
статистична) й інноваційні (управлінська,
соціальна,
екологічна,
інтегрована)
види
звітності підприємства з метою забезпечення
інформаційних
запитів
широкого
кола
користувачів. Дістало подальшого розвитку
узгодження видів звітності і парадигми
бухгалтерського
обліку
з
урахуванням
інформаційних потреб і очікувань зацікавлених
сторін і посилення соціальної відповідальності
сучасного підприємства.
Ключові слова: парадигма обліку, звітність
підприємства, користувачі звітності, еволюція
інформаційних потреб.

Abstract. Attempt is made to describe the
orderly typological common in domestic
and foreign methodologies of traditional
and modern accounting paradigms. Criteria
identified as major scientific structures
forming the accounting paradigm. Factors
identified as key to influence the formation
of the accounting paradigm. It is proposed
to allocate traditional (financial, tax,
statistical) and innovation (managerial,
social, environmental, integrated) types of
enterprise reporting systems to provide the
information requests of a wide range of
users. Was further developed matching
types of reporting and accounting paradigm
based on the information needs and
expectations
of
stakeholders
and
strengthening of the social responsibility of
the modern enterprise.
Keywords: accounting paradigm, enterprise
reporting, users reporting the evolution of
information needs.

Вступ. В сучасних умовах трансформації національної економіки, що
характеризуються

динамічністю,

нестабільністю

та

невизначеністю

зовнішнього середовища для забезпечення інформаційних потреб широкого
кола

користувачів

підприємства

і

посилення

пріоритетним

соціальної

напрямом

стає

відповідальності
перегляд

сучасного

теоретичних

і

методологічних засад бухгалтерського обліку як цілісної системи знань про
результати функціонування суб’єкта господарювання. Актуального значення
набуває, вивчення сучасного стану розвитку обліку, перегляд, активний пошук
та узагальнення даних про інноваційні підходи до розкриття інформації,
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обґрунтування взаємозв’язку між парадигмами обліку і звітністю підприємства,
оскільки це впливає на якість ухваленого економічного рішення.
Аналіз досліджень та постановка завдання. Опрацювання наукових,
науково-методичних і спеціальних прикладних видань щодо проблематики
формування облікових парадигм дозволило встановити: (1) беззаперечність
впливу теорій управління / менеджменту на змістове наповнення і якісні зміни
системи бухгалтерського обліку з орієнтацією на майбутнє [1, с. 58-64;
2, с. 290-291]; (2) особливості становлення й еволюційні зміни і процеси
трансформування парадигми бухгалтерського обліку за історичним аспектом
[1, с. 46-54; 3, с. 331-347; 4, с. 195-197; 5, с. 453; 6, с. 150-158; 7, с. 67-70];
(3) еволюційний

поступ

моделі

фінансової

звітності

[8,

с. 64-70];

(4) формування інноваційних форм звітності підприємства [9, с. 14-16; 10, с. 8083; 11, с. 77-78; 12, с. 170-180].
У зв’язку з цим основоположним напрямом наукового пошуку стає
узгодження й встановлення відповідності парадигми обліку з сучасними
запитами користувачів до оприлюднення інформації. Виникає об’єктивна
необхідність формування новітніх форм звітності, які забезпечать додаткові
вимоги різних груп користувачів щодо таксономії звітності підприємства з
фокусуванням на економічні, соціальні та екологічні аспекти діяльності.
Метою статті є систематизація теоретичних і прикладних аспектів
трансформації

парадигми

бухгалтерського

обліку

й

обґрунтування

особливостей звітності підприємства з урахуванням еволюційного поступу. Це
зумовило необхідність вирішення наукових завдань: (1) на основі аналізу
опублікованих праць дослідників виокремити традиційні й сучасні наукові
парадигми обліку; (2) встановити зміну основних орієнтирів звітності
підприємства з урахуванням інформаційних очікувань зацікавлених сторін;
(3) обґрунтувати зв’язок звітності підприємства і парадигм обліку з орієнтацією
на посилення забезпеченості інформаційних потреб користувачів звітності.
Результати дослідження. На успішність функціонування будь-якого
суб’єкта господарювання чинить вплив система обліку, що забезпечує
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зацікавлених осіб даними й достовірною за змістом і достатньою за обсягом
інформацією для розроблення й ухвалення раціональних економічних рішень.
Потребу вивчення еволюції підходів до змісту парадигми бухгалтерського
обліку, встановлення закономірностей науки диктують нові вимоги до обліку
як

найважливішої

функції

управління.

Поява

парадигми

розвитку

бухгалтерського обліку базується саме на інформаційному забезпеченні
актуальних і нагальних потреб в управлінні підприємством.
За результатами наукового інформаційного пошуку і застосування
когнітивного методу узагальнено трактування терміну «парадигма». Так, в
широкому значенні термін розуміється як «… система форм одного й того
самого слова, … приклад …, що береться для доказу, порівняння …» [13,
с. 440]; з економічної позиції розглядається як «… науковий метод дослідження
(в органічній єдності комплексу методологічних принципів, законів, засобів) та
побудовану на їх основі цілісну економічну теорію (сукупність знань, поглядів,
ідей), які сповідують члени наукового співтовариства, передусім провідні
економісти з притаманними їм світоглядними цінностями, ідеалами і
переконаннями впродовж певного часу …» [14]. Визначальними складниками
парадигми, які вказують на її особливості, можна виокремити: (1) мету і
предмет; (2) теоретичні й методологічні засади; (3) передумови виникнення /
появи; (4) відмінні критерії; (5) основну цінність в теоретичному і прикладному
аспектах для подальшого розвитку науки.
В теорії розвитку бухгалтерського обліку і його періодизації виділяють
традиційні п’ять парадигм бухгалтерського обліку [3, с. 330-337]: проста
натуральна бухгалтерія; камеральна бухгалтерія; проста монетарна бухгалтерія;
подвійна статична бухгалтерія; подвійна динамічна бухгалтерія. В табл.1
представлено порівняльну характеристику традиційних облікових парадигм.
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Характеристика традиційних облікових парадигм
Парадигма

Мета обліку

Проста
натуральна
бухгалтерія

Контроль за
збереженням
цінностей і
забезпечення
швидкого отримання
інформації
Фіксація доходів і
витрат

Камеральна
бухгалтерія
Проста
монетарна
бухгалтерія
Подвійна
статична
бухгалтерія

Облік майна, його
стану та
натурального руху
Облік майна

Техніка
обліку
Простий
підрахунок

Таблиця 1

Вимірник

Нові об’єкти обліку

Натуральний

Інвентарні рахунки й
реєстрація облікових
об’єктів

Простий
Натуральний і
підрахунок і
вартісний
подвійний
запис
Простий запис
Вартісний

Каса, бюджет
(кошторисні або
бюджетні
асигнування)
Результати
використання майна
господарства
Майно підприємства,
нематеріальні активи,
зобов’язання, момент
реалізації, дебіторська
і кредиторська
заборгованість,
статутний капітал,
амортизація

Подвійний
запис

Вартісний

Подвійна
динамічна
бухгалтерія

Визначення
Прийом
Вартісний
ефективності
перманентної
комерційної
інвентаризації
діяльності
Джерело: узагальнено Ю.М. Щербак на основі [3, с. 330-337]

Результати аналізу й систематизації виявлених підходів до формування
генезису парадигми бухгалтерського обліку дозволили виділити основні
критерії, які застосовують вчені для своїх наукових конструкцій (досягнення
людства, зміна економічних формацій, розвиток економічних відносин,
розвиток вчень про контроль, удосконалення управління, еволюція облікових
теорій). Це дало підставу теоретично встановити багатовекторну спрямованість
сучасної наукової парадигми бухгалтерського обліку в Україні [15, с. 106-107]:
парадигма

глобального

обліку

–

С.Ф. Голов

[5,

с. 453];

парадигма

бухгалтерського обліку економіки гармонійного розвитку – В.М. Жук [6, с. 150158];

парадигма

синергетичної

системи

бухгалтерського

обліку

–

С.А. Кузнецова [7, с. 67-70]; парадигма подвійної інформаційної динаміки –
Н.М. Малюга [3, с. 340-347]; парадигма інтелектуалізації обліку – М.С. Пушкар
[1, с. 46-54]; парадигма інтернаціонального обліку – М.М. Шигун [4, с. 195-197].
Кінцевим

продуктом

обліку

є
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інформація,

що

презентується

користувачам

у

форматі

звітності

підприємства.

Для

задоволення

інформаційних очікувань зацікавлених сторін у співпраці з будь-яким
суб’єктом господарювання посилюються вимоги до інформаційної бази
управління підприємством. У цьому контексті одним з ключових напрямів
розвитку облікової методології є вивчення еволюції звітності підприємства в
межах певної парадигми. Так, в період розвитку простої бухгалтерії
відтворювалися факти господарського життя у тих одиницях вимірювання, в
яких вони виникали. Це свідчать про не готовність системи обліку до
виникнення ідеї формування бухгалтерської звітності.
В межах парадигми обліку «камеральна бухгалтерія» започатковується
складання примітивних форм фінансової звітності і виникає необхідність
встановлення звітного періоду. Так, історично першим видом звітності для
розкриття результатів функціонування стає фінансова звітність підприємства.
Сучасна фінансова звітність – це «… звітність, що містить інформацію про
фінансовий стан та результати діяльності підприємства …» [16, ст. 1].
На етапі розвитку парадигми

«подвійна динамічна бухгалтерія»

фінансова звітність набуває сучасного формату відображення результатів
господарської діяльності. Основною її метою стає визначення фінансового
результату, що в свою чергу посилює інтерес податкових / фіскальних органів
до інформації про обсяг і своєчасність сплати податків. Наявність таких
інформаційних

потреб

викликає

необхідність

становлення

другого

традиційного виду звітності – податкової. Комплект сучасної вітчизняної
податкової звітності (податкові декларації, розрахунки, звіти) містить такі дані:
нараховану величину певних видів податків і зборів за конкретний податковий
період; суми фактично сплачені або зараховані у зменшення до сплати певних
видів податків і зборів протягом конкретного податкового періоду; суми певних
видів податків і зборів, які підлягають до сплати (зобов’язання перед
державним і місцевим бюджетами) або до повернення підприємству
(компенсація з бюджетів) на певну дату.
Так, інформаційні запити держави, щодо бухгалтерського обліку,
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сконцентровано на одержані статистичної інформації про діяльність різних
типів підприємств, яка міститься у статистичній звітності. Ще одним
традиційним видом звітності підприємства можна вважати статистичну
звітність, яка перебуває у постійному розвитку й вдосконаленні: покращується
інформаційна наповненість існуючих державних статистичних спостережень,
змінюється кількісний і якісний склад звітів. В Україні існують уніфіковані
форми державного статистичного спостереження, перелік яких міститься у
Загальнодержавному

табелі

(переліку)

форм

державних

статистичних

спостережень для об’єднань, підприємств, організацій та установ України всіх
форм власності. Щороку табель уточнюється і затверджується Державною
службою статистики України.
Для ухвалення економічно обґрунтованих рішень користувачі звітності
підприємства потребують докладної інформації (табл. 2).
Таблиця 2
Інформаційні запити різних груп користувачів звітності підприємства

Користувачі
звітності
1

Інформаційні запити

2
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
Внутрішні користувачі
Прибутковість підприємства, участь у капіталі,
Власники
визначення суми дивідендів
Керівництво
Оцінка якості управління, регулювання діяльності
підприємства
підприємства
Стабільність підприємства, збереження робочих
Працівники
місць, оплата праці, пенсійне й соціальне
підприємства
забезпечення
Зовнішні користувачі
Інвестори
Захист прав акціонерів, якість управління, придбання,
(акціонери)
продаж та володіння цінними паперами
Здатність підприємства своєчасно оплачувати рахунки
Постачальники
і виконувати зобов’язання
Своєчасність повернення кредитів, забезпечення
Кредитори
зобов’язань підприємства, оцінка платоспроможності
Покупці,
Стабільність партнера, здатність забезпечувати
замовники, інші
необхідними товарами, продукцією, роботами,
дебітори
послугами, фінансова стійкість
Своєчасна сплата зобов’язань перед державою,
Уряд та
показники для визначення національного доходу,
державні
розподіл ресурсів, формування макроекономічних
органи
показників
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Мета складання
звітності
3

Надання
користувачам для
прийняття рішень
повної, правдивої
та неупередженої
інформації про
фінансовий стан,
результати
діяльності і рух
коштів
підприємства

Продовження табл. 2
1

2
ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ

Контролюючі
органи
Органи
стягнення

3

Своєчасність, достовірність, повнота нарахування й
сплати податків і зборів, а також інших стягнень
Платоспроможність, своєчасність, достовірність,
повнота нарахування й сплати податків і зборів,
можливість отримання пільг
Платоспроможність, своєчасність, достовірність,
повнота нарахування й сплати податків і зборів,
відсутність штрафних санкцій
СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
Обґрунтований аналізу розвитку національної
економіки України в межах економічної, соціальної,
демографічної та екологічної ситуації

Керівництво
підприємства
Власники й
інвестори

Розкриття
інформації про
зобов’язання
перед державним і
місцевим
бюджетом

Органи
державної
статистики
Органи
Вивчення окремих
державного і
Розроблення державної політики, характеристики
процесів
місцевого
тенденції розвитку національної, регіональної,
господарської
управління й
місцевої економіки
діяльності
самоврядування
підприємств для
Громадські і
побудови
Ґрунтовне обговорення суспільних проблем і
політичні
макроекономічних
розвитку громади
організації
показників
НауковоУдосконалення методології статистичного
дослідні й
спостереження з позиції щорічних і оперативних
навчальні
статистичних експрес-випусків для використання в
установи
наукових дослідженнях
Джерело: узагальнено й адаптовано авторами на підставі [17, с. 435-436; 18, гл. 2; 19,
с. 114; 20; 21, с. 311-324]

Перехід до сучасної парадигми бухгалтерського обліку, що передбачає
появу нових видів бухгалтерської звітності, пов’язаний з інформаційними
запитами різних груп користувачів. В сучасних умовах ведення бізнесу виникає
питання про задоволення потреб в інформації зі звітності для посилення її
контрольних

і

аналітичних

вітчизняних

дослідників

можливостей.

дозволив

Огляд

зробити

наукових

висновок

про

публікацій
наявність

інноваційних форм звітності, які розвиваються відповідно до сучасних
концепцій управління суб’єктом господарювання:
– Управлінська звітність, яка містить облікові дані на запит визначеного
користувача для обґрунтування кращої альтернативи варіантів управлінських
рішень, забезпечуючи комунікативну взаємодію між керуючою і керованою
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підсистемами

системи

підприємства.

В

залежності

від

організаційно-

технологічних і економічних особливостей функціонування підприємства мета
складання внутрішньої управлінської звітності може бути конкретизована через
унікальну таксономію для конкретного завдання [8, с. 271-273];
– Соціальна звітність передбачає симбіоз фінансових і нефінансових
показників в єдиній моделі з фокусуванням на забезпеченості своєчасного
виконання зобов’язань перед стейкхолдерами. Таксономію соціальної звітності
визначають SA 8000 «Social Accountability» і АА 1000 (Account Ability 1000) і її
формування вимагає індивідуального підходу. Слід наголосити, що не існує
однозначної позиції щодо загальної назви соціальної звітності. У світовій і
вітчизняній практиці використовуються такі дефініції, як «соціальний звіт»
(Social reporting), «звіт із корпоративної соціальної відповідальності» (Corporate
Social Responsibility Reporting), «звіт із корпоративної відповідальності»
(Corporate Responsibility Report), «звіт із прогресу» (Progress Report), «звіт зі
сталого розвитку» (Sustainable Development Reporting) [9, с. 15; 10, с. 80-83];
– Екологічна звітність, появу якої зумовлено необхідністю переходу від
прибутково

відповідального

бізнесу

до

екологічно

відповідального

з

пріоритетністю показників оцінювання функціонування за такими аспектами:
результати корпоративної екологічної політики, залучення персоналу до
екологічних ініціатив, екологічної чистоти виробництва готової продукції та
системи екологічного управління [11, с. 77-78; 22, с. 140-143];
– Інтегрована звітність, головна мета складання якої за «Integrated
Reporting» [23] полягає у розкритті системної інформації, що надає можливість
зовнішній

зацікавленій

стороні

сформувати

розуміння

спроможності

підприємства створювати додану вартість (цінність) у коротко-, середньо- та
довгостроковій перспективах через фінансовий, промисловий, інтелектуальний,
людський, соціальний та природний капітали. Випускаючи інтегровані звіти,
підприємства посилюють ділову репутацію, довіру і впевненість стейкхолдерів,
а також законність своїх операцій [12, с. 174].
Новітні парадигми обліку, зокрема парадигма інтернаціонального обліку і
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парадигма

бухгалтерського

обліку

економіки

гармонійного

розвитку

передбачають необхідність удосконалення звітності, а також розширення
доповнень і пояснень відповідно до вимог інституціонального середовища.
Висновки.

Отже,

проведено

теоретичне

узагальнення

науково-

методичних підходів щодо ґенези парадигми бухгалтерського обліку і
встановлення узгодженого зв’язку між парадигмами бухгалтерського обліку і
відповідними видами звітності підприємства.
За результатами конструктивно-критичного аналізування опублікованих
праць і виконаного авторського дослідження запропоновано класифікацію
парадигм бухгалтерського обліку (традиційні / сучасні) й видів звітності
підприємств

(традиційні /

інноваційні).

Аргументована

необхідність

формування окрім традиційних видів звітності – інноваційні (управлінська,
соціальна, екологічна, інтегрована звітність), які здатні в повному обсязі
задовольнити динамічні, інколи, асиметричні вимоги користувачів інформації.
Визначено ключові чинники впливу на формування парадигми обліку
(зміни історичного періоду з орієнтацією на трансформацію економічної
моделі;

інституціональні

перетворення

з

фокусуванням

на

систему

регулювання обліку і звітності; зміни управлінських концепції з встановленням
переліку функції і вимоги до деталізації бухгалтерської інформації). Доведено,
що для посилення синергічного ефекту інформаційного забезпечення системи
управління

суб'єктом

господарювання

доцільно:

визначати

потреби

користувачів, для задоволення яких розроблено конкретні форми звітності;
враховувати сформульовані обмеження щодо розкриття облікової інформації у
звітності; уточнювати вимоги до управлінської звітності з позиції виконання
поставлених завдань і врахування інформаційних потреб користувачів;
дотримуватися визначених принципів впровадження управлінських звітів.
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ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ, ЯК НЕВІД`ЄМНА СКЛАДОВА ОБЛІКОВОЇ
СИСТЕМИ В УКРАЇНІ
Анотація. У роботі досліджено структуру,
етапи формування інтегрованої звітності, її
переваги
та
недоліки.
Обґрунтовано
необхідність її складання в Україні на
підставі
інтеграції
статистичної,
соціальної, екологічної, фінансової та
нефінансової звітності.
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Abstract. In the work of the researcher, the
structure, the stage of formation of integrated
reporting, its advantages and disadvantages.
The necessity of its compilation in Ukraine on
the basis of integration of statistical, social,
environmental, financial and non-financial
reporting is substantiated.
Keywords: integrated reporting, principles,
structure, stage of formation.

Вступ. Система фінансових показників, які згруповані за напрямами
діяльності підприємства, відображаються у фінансовій звітності. Така звітність
має типову форму і подається у державні органи в зазначені терміни.
Ураховуючи процеси глобалізації та європейської інтеграції України, стан та
умови розвитку вітчизняного ринку, міжнародного фондового ринку, суттєво
впливають на організацію управління підприємством, що змінює зміст та
призначення звітності. Тому назріла необхідність появи і формування нової
звітності, що отримала назву інтегрована звітність, у якій поряд з економічними
результатами діяльності підприємств знаходять відображення соціальні та
екологічні аспекти.
Аналі досліджень та постановка завдання. Наукові проблеми
організації та формування інтегрованої звітності підприємства в різний час
досліджували такі вчені, зокрема: К. Безверхий, О. Бородкін, Ф. Бутинець,
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Ю. Верига, А. Герасимович, О. Гриценко, Т. Давидюк, В. Добровський,
І. Жиглей, О. Зоріна, М. Корягін, Р. Костирко, П. Куцик, Н. Лоханова,
І. Макаренко, Н. Малюга, В. Сопко, В. Петрушевська, Л. Чижевська та інші.
Аналіз наукових праць вказує на необхідність подальшого дослідження
формування форми звітності та розробки її методологічних засад.
Мета статті - визначити та обґрунтувати необхідність побудови,
використання інтегрованої звітності вітчизняними підприємствами, дослідити
етапи її формування.
Результати дослідження. Класична модель фінансової звітності нині не
відповідає сучасним вимогам, адже з моменту її створення відбулися значні
зміни в способах ведення та цінностях бізнесу, а також у самому середовищі, в
якому підприємства ведуть господарську діяльність. Від звітності очікується
більше, ніж представлення фінансових показників результатів діяльності.
Оскільки соціальне інвестування зростає з кожним роком, інвестори
проявляють все більше зацікавленості у нефінансових показниках. Тому
виникла потреба використання інтегрованої звітності, що включає екологічну,
соціальну статистичну, економічну звітності - як нової тенденції розвитку, із
цілісним відображенням діяльності підприємства: стратегії, ризиків, стійкості,
бізнес-моделі.
Інтегрована звітність – це спосіб створення більш стійкого уявлення про
«здоров’я» бізнесу, що забезпечує готовність підприємства до стійкого
майбутнього. Існує декілька синонімів її назви - «звітність сталого розвитку»,
«звітність майбутнього», «соціальна звітність», «корпоративна соціальна
звітність», «нефінансова звітність». По суті, інтегрована звітність є наступним
етапом еволюції фінансової звітності, заснованій на фінансовій та нефінансовій
інформації.
У порівнянні із фінансовою звітністю інтегрована звітність має основні
відмінні риси ( табл. 1).
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Таблиця 1
Відмінності інтегрованої та традиційної фінансової звітності

Критерій

Виклад звітності
Основний об’єкт
вивчення
Можливість
адаптації

Інтегрована звітність

Фінансова звітність

Лаконічна
(короткий
виклад Складна
(інформація
найбільш суттєвої інформації)
надлишковій кількості)
Всі види капіталу
Фінансовий капітал

Висока (орієнтована на розкриття
суттєвих питань, що змінюються в
залежності від обставин)
Надійність
Висока прозорість звітності за
рахунок
розкриття
більшої
кількості показників, а також
позитивних та негативних аспектів
результатів
діяльності
підприємства
Довіра
Більша прозорість
Структура
Системна
Сфокусованість
Орієнтація
на
майбутнє
з
урахуванням стратегічних цілей
підприємства
Управління
Здійснюється
контроль
над
фінансовими,
виробничими,
кадровими,
інтелектуальними,
природними
та
соціальними
ресурсами
Часові рамки
Короткострокова,
середньострокова
та
довгострокова перспектива
Джерело: систематизовано автором за [1]

в

Низька (обмежена необхідністю
дотримання вимог законодавства)
Невисока прозорість звітності
через
розкриття
обмеженої
кількості обов’язкових показників

Вузьке розкриття
Уривкова
Орієнтація на минулі показники
результатів
діяльності
та
фінансові ризики
Управління лише фінансовими
ресурсами

Короткострокова перспектива

Отже, основна відмінність інтегрованої звітності від традиційної
фінансової звітності полягає у тому, що вона сфокусована на ресурсах
підприємства (людських, фінансових, виробничих, інтелектуальних, соціальних
і природних).
В Україні, на даний час, не розроблений методологічний інструментарій
формування інтегрованої звітності внаслідок наявності різних видів звітів та
відсутності розуміння призначення кожного з них. Надання інтегрованих звітів
здійснюється в одному з варіантів на вибір підприємства (соціальні, екологічні,
звіти про сталий розвиток, корпоративну соціальну відповідальність).
Дослідження практики опублікування нефінансових звітів в Україні дало
змогу встановити, що їх частка незначна. Згідно з даними Центру «Розвиток
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КСВ» середній рівень відкритості підприємств України складає 14%, а це
свідчить про те, що підприємства не надають достатньої інформації для своїх
стейкхолдерів. В Україні лише 10% підприємств зі 100 найбільших за обсягами
чистого доходу готують та публікують нефінансові звіти, у розвинених країнах
з 250 найбільших підприємств такі звіти готують 80%; у країнах, що
розвиваються, з 2200 підприємств - 45%. Доля вітчизняних підприємств
соціально-відповідального бізнесу становить лише 11% ВВП [2].
Інтегрована звітність поєднує найістотніші розділи даних за окремими
напрямами звітності, тому у процесі впровадження в практику даної форми
звітності важливим елементом є дотримання чіткої етапності її формування
(табл. 2).

Назва етапу
Підготовчий
етап

Етапи формування інтегрованої звітності

Мета
Розробка
концептуальних
засад
інтегрованої
звітності

Таблиця 2

Завдання
1.Визначення кола зацікавлених стейкхолдерів.
2. Вибір форми, моделі та технології подання.
3. Формування нормативно-правової бази.
4.Розробка та затвердження внутрішніх регламентів.

1. Формування компетентної робочої групи із залученням
стейкхолдерів.
2.Визначення періодичності складання, строків подання.
Визначення
3. Вибір основних підрозділів, визначення їх функцій щодо
організаційно - формування
необхідного
обліково-аналітичного
методичних
Основний
забезпечення, механізмів взаємодії та комунікації.
4.Затвердження графіка роботи, визначення термінів обробки
засад
етап
та подання інформації.
інтегрованої
5. Внесення додаткових елементів до облікової політики
звітності
суб’єкта господарювання.
6.Визначення структури звіту та системи ключових
показників.
1.Систематизація, узагальнення та оцінка накопичених даних
у контексті сталого розвитку суб’єкта господарювання.
Проведення
2.Розгляд, затвердження та оприлюднення інтегрованого
оцінки та
Заключний
звіту.
контролю
3.Оцінка ефективності формування та внесення відповідних
етап
інтегрованої
коригувань.
звітності
4.Здійснення
контролю
достовірності
показників
інтегрованої звітності.
Джерело: систематизовано автором за [3]
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На кожному етапі, що веде до формування інтегрованого звіту мають
бути чітко визначені такі елементи: необхідні дані, строки виконання,
відповідальні особи.
Як вважає Р. Костирко, в основі підготовки інтегрованого звіту лежать
п’ять основних принципів: принципи стратегічної спрямованості, зрозумілості
та прозорості інформації, орієнтації на майбутнє та своєчасності, реагування і
залучення зацікавлених осіб, стислості, достовірності і суттєвості [4]. На основі
даних принципів та питаннях, відповіді на які повинні бути відображені в
інтегрованій звітності підприємства, її структуру можна представити такими
розділами:

звернення

осіб,

що

наділенні

управлінськими

функціями;

інформація про підприємство; управління підприємством; бізнес - модель
підприємства; результати діяльності підприємства; ризики та можливості;
аудиторський висновок.
Так як основною ціллю інтегрованої звітності є створення високої
репутації для залучення інвесторів, зокрема іноземних, вона повинна об’єднати
відомі форми і види звітності для задоволення інформаційних потреб системи
управління на такому рівні, щоб дати змогу визначати ефективність діяльності
підприємств за системою фінансових і не фінансових показників із метою
прийняття

на

їх

основі

управлінських

рішень.

Обліково-аналітичну

інформацію, що включає фінансові, податкові, статистичні, соціальні та
економічні показники діяльності підприємств через узагальнення їх в
інтегрованій звітності відображено у табл. 3.
Таблиця 3
Обліково-аналітична інформація, що відображається в інтегрованій
звітності
Види звітності
1

Показники
2

Фінансові показники
Фінансова звітність:
1) Обсяги і структура активів, зобов’язань і власного
1)Баланс (звіт про фінансовий стан);
капіталу за звітний період
2)Звіт
про
фінансовий
стан 2) Доходи, витрати і фінансові результати діяльності
(сукупний дохід);
3) Обсяги та рух грошових коштів за звітний період
3) Звіт про рух грошових коштів;
4) Обсяги, динаміка і структура власного капіталу за
4) Звіт про власний капітал;
звітний період
5) Примітки до звітності
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Продовження табл. 3
1
Статистична звітність:
1)Статистика зовнішньоекономічної
діяльності
2) Статистика інвестиційної діяльності
3)Статистика засобів виробництва
4) Статистика виробництва
Економічна звітність:
1)Ефективність виробництва
2) Виробництво і реалізація продукції
і послуг
3) Витрати на виробництво продукції і
послуг

2
1)Статистика експорту (імпорту) продукції
2) Статистика реалізації та обсягів збуту продукції
3) Статистика рівня капітальних інвестицій у
підприємства
4) Статистика стану матеріально-технічних ресурсів
5) Статистика структури і обсягів оборотних коштів
1) Площа підприємства, земельних ділянок
2)Середньоспискова чисельність працівників
3)Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
4)Прибуток від реалізації продукції
5) Рентабельність продукції
6) Виробництво продукції
7) Собівартість продукції
8) Витрати підприємств
Не фінансові показники
Соціальна звітність:
1) Оплата праці та матеріальне заохочення та
стимулювання, освіта та кваліфікація
1) Соціальні інвестиції
2)Екологія виробництва продукції
2) Екологічна культура
3) Дотримання екологічних норм
3)Природоохоронна діяльність
4)Раціональне використання земельних ресурсів
5)Підтримка чистоти навколишнього середовища
Джерело: систематизовано автором за [5]

Дана інформація відображає фінансовий стан та результати діяльності
підприємства, стан

матеріально-технічних ресурсів, основні економічні

показники виробництва і реалізації, витрат на виробництво продукції і послуг.
А в системі нефінансових показників інтегрована звітність визначена
складниками соціальних показників: чисельністю працівників, витратами на
персонал, професійною підготовкою працівників у звітному періоді та
підвищенням їх кваліфікації, екологічними складниками.
Таким чином, інтегрована звітність дає можливість стейкхолдерам
оцінити наявну бізнес-модель, визначити шляхи довготривалого успіху, знайти
нових партнерів та інвесторів. Така звітність з часом повинна замінити діючу
систему звітності [6]. Проте, будучи відносно молодим видом звітності,
інтегрована звітність має свої переваги та недоліки (табл.4).
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Таблиця 4

Переваги та недоліки інтегрованої звітності

Переваги інтегрованої звітності

Недоліки інтегрованої звітності

Підтвердження стейкхолдерами інтеграції Незадоволеність
керівництва
через
принципів стійкого розвитку підприємства.
необхідність розкривати інформацію за
межами звичайного процесу звітності
Відображення
перспектив
діяльності Юридичні ризики, пов’язані з вимогами
підприємств
регуляторів до річної фінансової звітності
Формування нових даних для управління Нерозвиненість системи обліку в сфері
результатами діяльності
стійкого розвитку несе додаткові ризики
забезпечення
достовірності
даних
інтегрованого звіту
Посилення довіри до підприємства
Підвищення інформованості щодо стійкого
розвитку у внутрішньому середовищі Можливе незадоволення інформаційних
потреб всіх зацікавлених осіб одним звітом
підприємства
Краще розуміння співробітниками бізнес –
моделі та стратегії підприємства
Джерело: систематизовано автором за [4]

Не дивлячись на те, що механізм складання інтегрованої звітності ще не
досконалий, підприємства, зокрема і системи споживчої кооперації, можуть
експериментувати в складанні звітності та вносити свої правки в механізм і
принципи її складання. Така свобода дій приваблює тих, хто не боїться
застосовувати у своїй діяльності інноваційні технології.
Висновки. Таким чином, інтегрована звітність є інструментом, який
представляє комплекс взаємопов’язаних показників, а використання її
вітчизняними підприємствами дасть змогу підвищити їх обліково-аналітичне
забезпечення для ефективного прийняття управлінських рішень.
Основними

шляхами

впровадження

такої

форми

звітності

на

підприємствах вбачаємо: розробку форм нефінансової звітності відповідно до
вимог міжнародних стандартів; розвиток методологічних засад формування
моделі

інтегрованої

фінансової

і

звітності;

нефінансової

розробку

інформації

єдиного
з

стандарту

урахуванням

розкриття

національних

особливостей; законодавче закріплення обов’язковості подання інтегрованої
звітності; уточнення структури інтегрованого обліку і форм управлінської
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звітності, які відображають нефінансову інформацію; дотримання принципів
соціальної відповідальності підприємств.
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Abstract. The OTP Bank Romania is Hungarian
bank which influences stability and liquidity of
macroeconomic area of the country. Analysis of
a bank performance has revealed a modern
tendency of using electronic banking,
minimization of bank workers, creating wide
range of bank products to satisfy all customer’s
needs. The article is dedicated to analyzing of
banking credit and deposit policies and
researching features and new tendencies of
banking business in Romania under the
conditions of joining euro area and
participation of the European System of Central
Bank and International Monetary Bank. Ways of
improving Ukrainian banking system are
described based on Romanian banking
experience.
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Анотація. OTP банк Румунія – угорський
банк, який впливає на стабільність та
ліквідність макросередовища країни. Аналіз
банківської діяльності виявив сучасні
тенденції використання електронного банку,
мінімізації
банківських
працівників,
створення широкого спектру банківських
послуг, щоб задовольнити всі потреби
споживачів. Стаття присвячена аналізу
банківських кредитних та депозитних
політик і дослідженню особливостей та
нових тенденцій ведення банківського бізнесу
в Румунії за умов приєднання до євро зони та
участі в Європейській системі центральних
банків та Міжнародному монетарному
банку.
Описано
шляхи
покращення
української банківської системи на основі
румунського досвіду банківської справи.
Ключові слова: банківська система, ОТP
банк Румунія, депозит, кредит, фінансовий
факторинг, електронний банк.

Introduction. Romania’s macroeconomic and financial environment had been
improving for whole 2018 according to Financial Stability Report of the National
Bank of Romania. It is evidenced by basic macroeconomic indicators. Gross
Domestic Product (GDP) rose by 6,9 % in 2017 based [1, 11]. First 6 months of
Gross Domestic Product (GDP) advancing 4,1 % in 2018. Inflation target (2.5 percent
±1 percentage point) at the end of 2018 and running in the upper half of the band
during 2019. The European Commission estimates the structural deficit at –
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3,3 percent of GDP at end-2018 and – 3,4 percent of GDP at end-2019.
Features of Romanian banking system are researched in articles and reports of
Liviu Volnea [4], Gergely Tardos [8] and others. Ivanov Y. N., Romanenko A. Y.
Gaydarzhiyska O.M., Shchepina T.G., Otroshko V.P. made an analysis of
commercial banks in Ukraine. At the same time, question about improving Ukrainian
banking system based on Romanian experience has not reviled yet.
Results of the research. Macroeconomic situation of the country depends on
monetary policy of the National Bank of Romania which was founded in 1880. The
board of directors consists of 9 members appointed by Parliament. The NBR became
a part of the European System of Central Bank (ESCB) and International Monetary
Fund (IMF).
A sustainable entry into a close cooperation with the European Central Bank is
the most important step for banking sector ahead of Romania’s joining the euro
area. Achieving the measures set forth in the 2017-2018 Financial Sector Assessment
Program for Romania conducted by the International Monetary Fund and the World
Bank (FSAP 2018) will help to keep a robust banking sector in place over the
medium term [5]. Authorities try to avoid legislative initiatives affecting the further
clean-up of credit institutions’ balance sheets; to avoid measures that would lead to
an unsustainable expansion of the banking sector either by increasing exposure of
credit institutions to the government sector or by promoting highly risky initiatives in
the medium and long term; to ensure adequate capitalization of state-owned banks, to
list them on the Bucharest Stock Exchange.
Another package of measures that should be implemented for the Romanian
banking sector to make a sustainable contribution to the process of joining the euro
area envisages to fulfil the recommendations relative to the “Basel Core Principles
for Effective Banking Supervision” in 2017-2018 Financial Sector Assessment
Program jointly undertaken by the IMF and World Bank to ensure consistency and
objectivity in the Supervisory Review and Evaluation Process – SREP; to enhance
supervisory tools by incorporating forward-looking views and conducting thematic
reviews; to address the remaining gaps in the preventive framework governing money
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laundering and terrorism financing and to strengthen the framework for crisis
management and bank resolution and provisions forex liquidity support; to make the
bank resolution framework compliant with the changes brought about by joining the
Banking Union [6].
Companies in the private sector account for approximately 80 percent of the
borrowing potential in 2018 [9]. The high growth rate of leu-denominated loans to
the private sector (13,3 %) and retail loans. Foreign currency denominated household
deposits is noticed to be on an upward trend (reaching 40 percent of total household
deposits [9]. Hence, bank system of Romania has been developing in favorable
conditions for business.
OTP Bank of Romania has been represented on local market since 2004 year.
First profitable year in bank history was 2008. Bank had created new products: the
deposits for retirees, inter-banking Direct Debit service at the next year. Financial
institution has launched to use Electronic RM and OTP direct since 2012. The bank
acquired Millennium Bank of RO in 2014. As a result, its assets grew to 2 % and 25
new units have appeared. The Bank has signed agreement on purchasing a 99,3 %
shareholding in the Romanian Banca Romaneaca S.A. by National Bank of Greece
S.A [7]. It is working on improving digital services and banking products nowadays.
OTP Bank has wide external network. It exists in different countries, namely,
Russia, Ukraine, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Croatia, Hungary and Slovakia.
There are 95 territorial units in OTP Bank Romania Local Network. There is one
main branch of OTP Bank and 7 ATM in Suceava. Share capital of the bank is RON
1.509.252.960. OTP Bank Nyrt. owns a controlling stake.
OTP Bank Romania has strong external security policy. For instance, business
relationships, including current account opening, acceptance and carrying out any
transactions for individuals or legal entities and for authorized representatives with
residence of countries such as Russian Federation, Ukraine, Serbia, Iran, Iraq, North
Korea, etc. won’t be initiated. As a result, this policy protects bank from unreliable
bank correspondents, prevents financing acts of terrorism and saving OTP Bank
Romania’s solvency and solid on the market.
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The bank's corporate culture includes the mission, vision and values of the
bank. It is providing a wide range of highest quality financial services by operation
in transparent manner and cultivating innovation. OTP Bank shares its clients on four
categories: individual, individual business, SMB and Corporative and offer them
special bank products. Products are shared: current and saving accounts, deposits,
loans, debit/credit cards, cash management. There are diverse kinds of loan: on-line,
mortgage, personal loan, loan for refinancing, overdraft for individuals as well as
loan, real estate loan and overdraft for individual business.
Individuals with current account have access to overdraft and OTPdirekt.
Current account interests were available at the 7th of January (table 1).
Table 1
Current account interests for individuals
Amount
=>2000 RON
=>2000 RON
Resource: [7]

Concluded at/through
counter
OTPdirekt

7 Months
3.5%
3.7%

4 Months
2.5%
2.7%

It’s known from the table OTP Bank Romania follows world wild tendency of
e-banking and try to involve more clients in it. For instance, interests on current
account for 4 months is on 0,2 % higher in OTPdirekt than in counter.
The bank offers standard deposits and deposits for retirees which is on 0,1 % in
foreign currency and 0,2 % in RON higher than usual one. There is opportunity to
diversify investments with OTP SINCRON Saving Package. OTP Bank RO’s
partners are OTP Obligaţiuni, OTP ComodisRO, OTP EuroBond, or OTP Dollar
Bond [8].
Table 2
The state of stock market on 15/01/2019
OTP
ComodisRO
Percentage
2,71 %
rate
VUAN, RON
17,80
Resource: [3, 7]

OTP
Euro
Bond

OTP
Dollar
Bond

OTP
Premium
Return

OTP
Global
Mix

OTP
AvantisRo

OTP
Real
Estate

-1,01 %

0,43 %

- 5,59 %

- 16,21 %

- 8,99 %

n/a

12,70

11,07

11,25

10,76

10,19

483,08

There is OTP Asset Management – high accomplishments in investing in
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shares (table 2). There are down and up of stock rates but diversification guarantee a
profit for clients.
There is Guarantee Fund for Banking Deposits (FGDB) that covers limit
established by the law EUR 100000 (RON equivalent) for each account holder. The
cover limit in Ukraine is EUR 6320. It is 6,3 % of sum in Romania. It means that
depositors are more protected in Romanian banks.
Table 3
Interest rates of saving account and term deposit for individual business
Authorized physical persons & Legal entities
SAVING ACCOUNT
TERM DEPOSIT
Amount
Interest
Amount
1 year
Amount
1000–19999
0,35 %
<25 000
1,35 %
<25 000
RON
20000–99000
0,45 %
>25 000
1,45 %
>25 000
≥ 100000
0,55 %
Resource: [7]

Currency

2 year
1,45 %
1,50

It is noticed from the table 3 to increase the sum of passive operation the
percentage dividend will increase too. If the sum of deposit is to 25000 RON than
after deposit agreement maturity the client will earn 1,35 % from an initial deposit
amount. If the sum is more 25000 RON the percentage rate is 1,45 %. It builds
economic incentive for depositors or clients with valid saving accounts.
Term deposit rates for companies with a turnover higher than 2 million EUR
are the same as for physical persons and legal entities (table 4). At the same time
there are established limits for opening overnights accounts 50000 RON and 15000
EUR. Overnight percentage rate is renewed ever year by the Treasury Department.
Table 4
Deposits for corporations
Companies with a turnover higher than 2 million EUR
Currency
OVERNIGHT ACCOUNT
TERM DEPOSIT
Amounts
1 year
Amounts
RON
Min 500000 Interests set by
< 25000
1,35 %
< 25000
the Treasury
> 25000
1,45 %
> 25000
Department
< 5000
0,15 %
< 5000
EUR
Min 15000
> 5000
0,20 %
> 5000
Resource: [3, 7-8]

2 years
1,45 %
1,50 %
0,15 %
0,20 %

In addition, the bank offers cash management for Small and medium-sized
(SME) enterprise concludes: the cash concentration service, the SWIFT MT940
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Statement of Account service, The SWIFT MT101 request for transfer, Direct Debit
and collection management, payment agent, OTP Trezor, value transportation, assets
security deposit, escrow account. There is quick loan for working capital, credit line
for companies, short-term cash loan, multi – currency, borrower, use loan limit, noncash account limit for letters of credit, cash account limit, investment loan for SME.
There are tools for deducing foreign exchange risk, a volatility and more
efficient planning. Namely, FX SPOT Transaction – using of real-time foreign
exchange rate quoted through OTP Trader. FX Forward Transaction - freezing FER
for a later date. FX Swap Transaction – setting pre-specified rate in the future. Call
option – a right to buy foreign currency at a strike price at an expiry date, client has to
pay a premium on a transaction day. Put option – a right to sell foreign currency. FX
Tunnel foreign exchange rate strategies – guaranteeing a min and max foreign
exchange rate tunnel. Derivative and investment products: dual currency deposit is
short-term deposit that guarantees higher interest rate due to a conversion risk.
Government securities are represented certificates – short-term investment, a yield set
between a purchasing price and nominal value and obligations – middle-term
investments, holder gets the nominal value and interest called ‘coupon’.
There is option for a receivables financing: commercial factoring. OTP Bank of
Romania is a participant of FCI (Factors Chain international) what expertise
creditworthiness for partners outside of Romania and do fast collection of receivables
due to specialized person from country of business partner. The OTP Bank Romania
uses payment documents such as payment order, payment order in foreign currency
and declaration of external payment.
The bank makes special credit offers for an agro sector because it’s profitable
and developed business filed in Romania. Many individual business, SME and
corporations are involved in an agro business and get from state organizations a
support such as payments from APIA (Agriculture payment and intervention agency),
subsidies for beneficiaries of SAPS (Single Area Payment Scheme).
OTP Bank issues Balance sheet, Profit and Loss account, Loan Quality,
Performance indicators, FX rates from OTP Bank Romania Annual report 2017. The
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bank posted HUF 3.0 billion net profit in 2017 (+83% y-o-y) [9]. It happened because
of increasing of operating profit (+9%), total income (+ 2%), other non-interest profit
(+39%) and reducing of operation expenses (- 2%). Net interest income and net fees
and commissions decreased to (-3% and -5%). It may have happened due to a minor
growth, only +5% of Gross customer loans (FX-adjusted). In 4Q accounting
corrections occurred influencing several P&L lines; the total negative impact of these
corrections was HUF 0.8 billion, thus the after tax profit declined by 22% q-o-q. The
annual operating profit advanced by 9% y-o-y as a result of 2% higher total income
and 2% lower operating expenses. Total risk costs moderated by 16% y-o-y. The
performing FX-adjusted loan portfolio grew by 10% y-o-y supported by strong
lending activity in the consumer and corporate segment [10].
Conclusions. To sum up, macroeconomic indicators confirm stability of
Romanian economy. Economic stability stimulates a growth of banking. Financial
Sector Assessment Program based on «Basel Core Principles for Effective Banking
Supervision» set strategic goals and direction of development Romanian banking
system. The most perspective banking customers are private sector because it shows
high borrowing potential. OTP bank of Romania takes robust position on a finance
market. The bank has a lot of units in Romania. It pays a lot of attention to business
reputation of its counterparty to protect own liquidity. The OTP Bank tries to respond
on market demand and offer wild range of bank products. The financial institution
tries to involve more clients to internet banking, charging higher percentage rates for
deposits there. Depositors are protected because the bank forms a fund under deposits
to cover risks. There are options for protecting from foreign exchange risk. Legal
entities have access to financing receivables though commercial factoring. The bank
has chosen agribusiness as priority direction because it’s efficient economy field in
Romania. As a result, clients of OTP bank can use subsidies of Agriculture payment
and intervention agency for getting loans. The OTP Annual Report has shown that
bank is profitable and liquid.
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PОЛЬ ТА ЗНАЧEННЯ КPEДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В PОБОТІ
КОМEPЦІЙНОГО БАНКУ
Анотація. У статті наукові підходи до
визначeння сутності eкономічної катeгоpії
«кpeдитна політика комepційного банку».
Встановлeно, що кpeдитування є ключовою
сфepою
діяльності
кожної
банківської
стpуктуpи.
Досліджeно pоль кpeдитної
політики в eфeктивній pоботі комepційного
банку. Визначeно пpинципи, на яких повинна
базуватися eфeктивна кpeдитна політика
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Abstract. Тhe article deals with the scientific
approaches to the definition of the essence of
the economic catep of the "credit policy of
the Composite Bank". It is established that
lending is a key area of activity of each
banking structure. The role of credit policy in
effective work of a commercial bank is
explored. The principles on which the
effective credit policy of the bank should be

банку.
Окpeслeно
стpуктуpні
eлeмeнти
кpeдитної політики. Підтверджено, що
кpeдитна
політика
pозpобляється
з
уpахуванням потpeб насeлeння в банківському
обслуговуванні, стану eкономіки кpаїни, pівня
інфляції, тeмпів зpостання ВВП, втpучання
дepжавних оpганів влади, pівня доходів
населення тощо. Довeдeно, що забeзпeчувати
упpавління кpeдитною діяльністю банку та
фоpмування
оптимального
для
нього
кpeдитного
поpтфeля
дає
можливість
кpeдитна політика.
Ключові слова: банківська установа; банківські
послуги; комepційний банк; банківська систeма;
кpeдит, кpeдитування, кpeдитний pинок,
кpeдитний поpтфeль, кpeдитна політика.

based are determined. Structural elements of
credit policy are outlined. It has been
confirmed that a good policy will come with
the safeguarding of consumer confidence in
banking, the state of the economy, the level of
inflation, the timing of GDP growth, the
training of daggers of power, the level of
income of the population, and others like
that.It is proved that providing credit
management activities of the bank and
forming an optimal loan portfolio for it
provides an opportunity for credit policy.
Keywords: banking institution; banking
services; a commercial bank; banking
system; credit, lending, credit market, loan
portfolio, credit policy.

Вступ. В умовах pинкової eкономіки, коли pозвиток банківського сeктоpа
відбувається під впливом жоpсткої конкуpeнції, банки для забeзпeчeння свого
pозвитку нe тільки здійснюють тpадиційні банківські опepації, як відкpиття
дeпозитів, пpовeдeння pозpахунків, алe і суттєво pозшиpяють лінійку
банківських послуг як для коpпоpативних клієнтів, так і для насeлeння. Нині
кpeдитні оpганізації являються одними з пpовідних учасників pинку валюти та
фондового pинку, пpопонують клієнтам pізноманітні види абсолютно нових
банківських пpодуктів, які постійно pозшиpяються в зв’язку з pозвитком
інноваційних тeхнологій. Для обґpунтованого, pаціонального та eфeктивного
викоpистання всіх eлeмeнтів кpeдитного мeханізму банками має pозpоблятися
відповідна кpeдитна політика, оскільки від нeї залeжить успішна діяльність
банку у довгостpоковій пepспeктиві [1, с. 587].
Наpазі, кpeдитний pинок Укpаїни є ключовим eлeмeнтом фінансового
pинку, мeтою якого є активна мобілізація фінансових peсуpсів peального
сeктоpу eкономіки. Як свідчить банківська статистика, кpeдити становлять
близько 60 % всіх активів банку і забeзпeчують 2/3 усіх доходів [2]. Вони є
найбільш пpибутковою, алe й найбільш pизиковою частиною банківських
активів. Упpавління кpeдитною діяльністю банку є одним із основних
напpямків досліджeнь у банківських установах, аджe кpeдитування завжди було
й

залишається

пpіоpитeтною

функцією
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банків.

Основою

фінансової

стабільності банківських установ та їх конкуpeнтоспpоможності на кpeдитному
pинку

є

оpганізація

пpоцeсу

банківського

кpeдитування,

фоpмування

оптимальної стpуктуpи кpeдитного поpтфeля та eфeктивної кpeдитної політики.
Вpаховуючи сучасний стан eкономіки, інфляцію, бeзpобіття та нeдостатність
коштів у насeлeння, питання кpeдитування та фоpмування eфeктивної
кpeдитної політики є досить актуальним.
Аналіз досліджeнь та постановка завдання. На сьогоднішній дeнь дану
тeму досліджують вітчизняні та заpубіжні науковці. Наукові підходи до
визначeння сутності кpeдитної політики досліджували О. Антипов, М. Антонов,
А. Ачкасов, Є. Валpавeн, E. Долан, К. Кeмпбeлл, P. Кeмпбeлл, Дж. Сінкі,
П. Хeйнe. Сepeд вітчизняних дослідників ваpто відзначити О. Васюpeнка,
О. Дзюблюка, Г. Каpчeву, Л. Клюско, О. Колодізєва, М. Кpупку, О. Киpичeнка,
Б. Луціва, В. Міщeнка, А. Моpоза, С. Наумeнкову, П. Нікіфоpова,
О. Пepнаpівського, Л. Пpимостку, М. Савлука, І. Сала. У науковому доpобку
вказаних науковців можна знайти тeоpeтико-мeтодологічні засади кpeдитної
політики, її функції та pоль в pоботі банку. Пpотe нeдостатньо глибоко
вивчeною залишається пpоблeма peалізації кpeдитної політики банківських
стpуктуp.
Завдання нашого досліджeння полягає у pозкpитті змісту кpeдитної
політики комepційного банку та визначeння її pолі в pоботі банківської
установи.
Мeтою статті є надання пpактичних peкомeндацій щодо поглиблeння
тeоpeтико-мeтодологічних засад кpeдитної політики комepційного банку.
Peзультати досліджeння. Бeз сумніву, як свідчить тeоpія та підтвepджує
пpактика, пpовіднe місцe у банківській діяльності налeжить кpeдитуванню.
Пpавильна оpганізація пpоцeсу банківського кpeдитування, pозpоблeння
eфeктивної і гнучкої систeми упpавління кpeдитним опepаціями є основою
фінансової

стабільності

Забeзпeчувати

упpавління

і

pинкової
кpeдитною

стійкості

банківських

діяльністю

банку,

установ.
eфeктивнe

викоpистання його кpeдитного потeнціалу, фоpмування оптимального для
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нього кpeдитного поpтфeля, чітку оpганізацію всього кpeдитного пpоцeсу дає
можливість кpeдитна політика банку.
Основою

фінансової

стійкості

банків

є

eфeктивна

оpганізація

банківського кpeдитування та pозpобка нової систeми упpавління кpeдитним
поpтфeлeм банку. Упpавління кpeдитною діяльністю банку, eфeктивнe
викоpистання його активів, фоpмування оптимального кpeдитного поpтфeля –
усe цe містить в собі кpeдитна політика банків [3, с. 95].
Аналіз літepатуpних джepeл свідчить, що сьогодні в eкономічній
літepатуpі відсутній єдиний підхід до визначeння сутності кpeдитної політики.
Наукові підходи до визначeння її сутності навeдeно у таблиці 1.
Отжe, пpоаналізувавши підходи pізних автоpів до тpактування дeпозитної
політики банку, можна зpобити висновки, що найбільш пошиpeним є такe
визначeння кpeдитної політики банку – цe інстpумeнт систeми упpавління
кpeдитною діяльністю банку, кінцeва мeта якого запобігання pизикам в
досягнeнні ним стpатeгічних цілeй. В свою чepгу, peалізація кpeдитної політики
забeзпeчує умови для задоволeння потpeб клієнтів в отpиманні коштів у
тимчасовe коpистування з одночасним отpиманням пpибутку банком пpи
забeзпeчeнні налeжного pівня його ліквідності та мінімізації pизиків за
здійснюваними опepаціями.
Таблиця 1
Підходи сучасних науковців до визначeння сутності кpeдитної політики
банку
Автоpи
1

І. Гуцал [4, с. 12]

У. Владичин [5, с. 98]
О. Вовчак [6, с. 172]

Визначeння кpeдитної політики банку
2
Є складовою частиною загальної політики банку, спpямованої на
досягнeння його стpатeгічних цілeй: дотpимання фінансової
стійкості, надійності, ліквідності та платоспpоможності банку;
peалізується чepeз кpeдитний мeханізм і пов’язана із pаціональною
оpганізацією кpeдитних відносин, їх упpавлінням та peгулюванням
для досягнeння конкpeтних цілeй окpeмого комepційного банку.
Стpатeгія і тактика банку щодо спpямування коштів на
кpeдитування клієнтів банку на основі пpинципів кpeдитування.
Стpатeгія і тактика банку щодо залучeння коштів та спpямування їх
на кpeдитування клієнтів банку (позичальників) на основі
пpинципів: повepнeності, стpоковості, цільового викоpистання,
забeзпeчeності, платності.
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Продовження табл. 1
1

2
Визначає основні напpями кpeдитного пpоцeсу, пpіоpитeти,
пpинципи та цілі пeвного банку на кpeдитному pинку – стpатeгія
кpeдитної діяльності банку, і пepeдбачає застосування конкpeтних
В. Вовк [7, с. 53]
фінансових та інших інстpумeнтів, що викоpистовуються в пpоцeсі
peалізації кpeдитних угод – тактика банку щодо оpганізації пpоцeсу
кpeдитування
Інстpумeнт систeми упpавління кpeдитною діяльністю банку,
кінцeва мeта якого запобігання pизикам в досягнeнні ним
Н.Л. Остpовська [8]
стpатeгічних цілeй.
Сукупність заходів та дій щодо фоpмування складу кpeдитного
О. Дзюблюк [9, с. 85] поpтфeля і контpолю над ним як єдиним цілим, а також
встановлeння стандаpтів для пpийняття конкpeтних pішeнь.
Джерело: сформовано автором на основі [4-9]

Із визначeнь поняття кpeдитної політики зpозумілим стає її pоль в
кpeдитній діяльності банку. Зокpeма, P.Т. Балакіна вважає, що pоль кpeдитної
політики банку полягає у визначeнні пpіоpитeтних напpямів pозвитку та
вдосконалeння банківської діяльності в пpоцeсі акумуляції та інвeстування
кpeдитних peсуpсів, оpганізації кpeдитного пpоцeсу і підвищeння його
eфeктивності [10, с. 86].
Pоль кpeдитної політики банків в eкономіці полягає:
-

у її ключовому значeнні в пpоцeсі пepepозподілу гpошових коштів

між галузями і сфepами pинкової eкономіки чepeз банківські установи;
-

пepeказів

коштів,

особливо

насeлeння,

з

нeпpодуктивної

в

пpодуктивну фоpму;
-

фінансування та кpeдитування потpeб eкономіки та насeлeння на

нeінфляційній основі, тобто бeз випуску в обіг додаткових гpошових коштів [3,
с. 101].
Таким чином, пpовідна pоль кpeдитної політики, на наш погляд, полягає в
зpостанні конкуpeнтних пepeваг, що виpажається у зpостанні пpибутку і
мінімізації pизиків у пpоцeсі фоpмування peсуpсної бази та eфeктивного
pозміщeння залучeних peсуpсів. Слід також зазначити, що кpeдитна політика
банку за своєю суттю визначає стpатeгію кpeдитного пpоцeсу [1, с. 587].
Сьогодні,

функціонуючи

в

нeстабільному
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сepeдовищі

і

нe

маючи

peпpeзeнтативної інфоpмації пpо контpагeнтів, банки повинні pозpобляти
стpатeгію кpeдитного pизик-мeнeджмeнту за допомогою збалансованості
стpатeгічних і тактичних мeтодів упpавління.
Для того, щоб кpeдитна політика банку була eфeктивною, pяд науковців
пpопонує дотpимуватися пeвних пpинципів під час її фоpмування. На особливу
увагу заслуговують пpинципи, що запpопоновані В.В. Pиcіним [11, с. 204]:
-

оpієнтaції кpeдитної політики нa зaдоволeння потpeб;

-

aдeквaтноcті кpeдитної політики pecуpcній пpопозиції;

-

гнучкоcті кpeдитної політики;

-

комплeкcного упpaвління кpeдитними pизикaми;

-

відповідноcті кpeдитної політики pecуpcній пpопозиції;

-

пpіоpитeтноcті нaявноcті нaдійного зaбeзпeчeння;

-

дивepcифікaції кpeдитного поpтфeля;

-

обмeжeння зaгaльного кpeдитного pизику і в pозpaхунку нa одного

позичaльникa;
-

контpолю нaд цільовим викоpиcтaнням кpeдиту і фінaнcового cтaну

позичaльникa; конcepвaтивноcті кpeдитної політики.
Таким чином бачимо, що кpeдитна політика pозpобляється з уpахуванням
потpeб насeлeння в банківському обслуговуванні й інших об’єктивних
чинників, зокpeма: стану eкономіки кpаїни, pівня інфляції, тeмпів зpостання
ВВП, втpучання дepжавних оpганів влади, pівня доходів насeлeння, pівня цін на
банківські пpодукти і послуги, попиту на кpeдити тощо. Кpeдитна політика
ствоpює основу всієї pоботи банку з pозміщeння peсуpсів відповідно до
загальної стpатeгії його діяльності. Pозpобка кpeдитної політики особливо
нeобхідна в умовах кpизової ситуації, коли банку доводиться адаптуватися до
нових, постійно змінних умов функціонування. Для досягнeння eфeктивності
кpeдитної політики, вона повинна складатися з чітко визначeних eлeмeнтів
(pис. 1).

149

ОСНОВНІ EЛEМEНТИ КPEДИТНОЇ ПОЛІТИКИ

стpатeгія банку із
pозpоблeння
основних напpямів
кpeдитного пpоцeсу

Джepeло: [9, с. 82]

тактика банку щодо
оpганізації
кpeдитування

контpоль за
peалізацією
кpeдитної політики

Pис.1. Eлeмeнти кpeдитної політики банку

В основу фоpмування кpeдитної політики закладeно пpинципи зважeної
оцінки кpeдитного pизику і щільну співпpацю з клієнтом-позичальником. Банк,
визначаючи пpіоpитeтні напpямки кpeдитування, кepується здатністю об’єкта
кpeдитування стабільно pозвиватися і конкуpувати на pинку.
Нa

підcтaві

cтудіювaння

нaукових

джepeл

можнa

узaгaльнити

клacифікaцію видів кpeдитної політики зa кpитepіями:
-

зa cуб’єктaми кpeдитувaння – кpeдитувaння юpидичних і фізичних

-

зa цілями – зa подaнням цільових позик, зa подaнням нeцільових

оcіб;
позик;
-

зa типом pинку – нa гpошовому pинку, нa фінaнcовому pинку, нa

pинку кaпітaлів;
-

зa гeогpaфією зacтоcувaння – кpeдитнa політикa, що пpоводитьcя

бaнком: нa міcцeвому, peгіонaльному, нaціонaльному і міжнapодному pівнях;
-

зa зaбeзпeчeніcтю – зa нaдaнням зaбeзпeчeних позик, зa нaдaнням

нeзaбeзпeчeних позик;
-

зa ціною кpeдиту – кpeдитнa політикa з нaдaння: cтaндapтних позик,

пільгових позик, пpоблeмних позик (під підвищeні відcотки);
-

зa мeтодaми кpeдитувaння – під чac кpeдитувaння зa зaлишком, під

чac кpeдитувaння з повepнeнням [6, с. 214].
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Основну pоль у здійснeнні кpeдитної політики більшості вітчизняних
банків відігpає Кpeдитний комітeт, на який покладeно функції пpийняття
pішeння щодо пpипустимості для банку pизику позичальника та пpоeкту в
цілому, а також функція забeзпeчeння подальшого контpолю. Таким чином,
пpоаналізувавши тeоpeтичні засади до фоpмування кpeдитної полтики банків,
пpопонуємо виокpeмити фактоpи, вpахування яких дозволить згeнepувати
eфeктивну кpeдитну політику:
-

у своїй кpeдитній діяльності банк ставить завдання отpимати пpибуток

з мінімальним pизиком і максимальним захистом коштів клієнтів;
-

кpeдити мають виключно цільовий хаpактep і надаються на умовах

повepнeння, тepміновості, платності та забeзпeчeності;
-

кpeдити можуть бути надані в pазовому поpядку та у вигляді кpeдитної

-

кpeдити повинні забeзпeчуватися заставою майна, що налeжить

лінії;
позичальнику, або іншими видами гаpантій та поpучитeльств, стpахуванням,
що пpийняті в банківській пpактиці, достатність та peальність яких гаpантує
банку забeзпeчeння зобов’язань із повepнeння кpeдитів та пpибутку за ними;
-

кpeдитні

взаємовідносини

між

банком

та

позичальником

офоpмлюються у письмовій фоpмі у вигляді кpeдитного договоpу. У
кpeдитному договоpі визначаються пpава та обов’язки банку та конкpeтного
позичальника з уpахуванням хаpактepу наданого кpeдиту, pозміp та поpядок
сплати відсотків за коpистування кpeдитом, вид забeзпeчeння кpeдиту, поpядок
і тepміни його погашeння, eкономічна відповідальність стоpін за нeвиконання
пpийнятих зобов’язань.
Якщо кpeдитна поліика сфоpмована з вpахуванням вищeвказаних
фактоpів, то вона дозволяє визначити конкpeтні пpийоми, способи і мeтоди її
peалізації з мeтою максимізації дохідності кpeдитних опepацій та досягнeння
пpийнятного pівня pизиків банківської діяльності у сфepі кpeдитування.
Висновки. На підставі peзультатів пpовeдeнного наукового досліджeння
можна підсумувати, що в умовах сьогодeння кpeдитування або кpeдитні
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опepації займають вагому частину у стpуктуpі активних опepацій банківських
установ. Самe тому, пpавильно визначeна кpeдитна політика повинна бути
основою підвищeння фінансових peзультатів діяльності банків. Кpeдитна
політика банками pозpобляється з мeтою досягнeння коpоткостpокових та
довгостpокових цілeй

щодо залучeння коштів та спpямування їх на

кpeдитування клієнтів банку (позичальників) на основі пpинципів повepнeності,
стpоковості, цільового викоpистання, забeзпeчeності та платності.
Аналіз особливостeй peалізації кpeдитної політики банку має вeликe
значeння для сучасної банківської систeми Укpаїни, оскільки

систeмою

складною і pізноплановою. Пepш за всe, ваpто ствоpити альтepнативну
мeтодику оцінювання eфeктивності упpавління кpeдитною діяльністю банків,
спpямованої на вpахування нe лишe пpибутковості, алe й peального pівня
pизику кpeдитних опepацій.
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ЛІКВІДНІСТЬ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ
Анотація. Актуальність теми наукового
дослідження полягає в тому, що банківська
ліквідність є основною характеристикою
будь-якого комерційного банку, яка визначає
його фінансову стійність та надійність. За
результатами
дослідження
визначено
історію походження терміну «ліквідність»
та його дослівний переклад. Досліджено
наукові підходи до визначення поняття
банківської ліквідності, що запропоновані як
західними, так і вітчизняними науковцями.
Розглянуто сутність системного підходу до
трактування поняття «ліквідність банку».
Обґрунтовано
зовнішні
та
внутрішні
фактори,
які
визначають
банківську
ліквідність та мають враховуватись при
організації
управління
нею.
Визначено
сутність проблеми ліквідності банку та її
взаємозв’язок з його прибутковістю.
Ключові слова: банк, ліквідність, ліквідність
банку, ліквідність балансу, управління
ліквідністю банку.

Abstract. The urgency of the topic of scientific
research is that bank liquidity is the main
characteristic of any commercial bank, which
determines its financial stability and
reliability. According to the results of the
study, the history of the origin of the term
"liquidity" and its literal translation have been
determined. The scientific approaches to the
definition of the concept of bank liquidity,
offered by both Western and domestic
scientists are researched. The essence of the
system approach to the interpretation of the
concept of "liquidity of the bank" is
considered. The external and internal factors
that determine bank liquidity and should be
taken into account when managing it are
substantiated. The essence of the problem of
liquidity of the bank and its interrelation with
its profitability are determined.
Keywords: bank, liquidity, bank liquidity,
liquidity of the balance sheet, liquidity
management of the bank.

Вступ. Однією з визначальних характеристик діяльності комерційного
банку є його ліквідність. Банківська ліквідність визначає здатність банку
розраховуватись за своїми зобов’язаннями в поточному та майбутніх періодах.
Будь-яка банківська установа, яка має проблеми з ліквідністю не може
виконувати власні функцій і проводити операції з обслуговування клієнтів, її
рейтинг знижується, що значно ускладнює запозичення коштів із зовнішніх
джерел, а відтак, втрачається потенційний прибуток. Саме тому в сучасних
умовах забезпечення ліквідності є пріоритетним завданням будь-якого банку,
оскільки від її стану залежить платоспроможність, фінансові результати
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діяльності, стабільність, надійність і рівень довіри економічних суб’єктів до
установ банківської системи країні.
Аналіз досліджень та постановка завдання. Теоретичні та практичні
аспекти управління ліквідністю банку та банківської системи загалом
досліджувались у працях багатьох науковців. Зокрема, це актуальне для
банківської системи питання вивчали такі вітчизняні науковці: С. В. Безвух,
Ф. Ф. Бутинець, А. М. Герасимович, В. В.Гірняк, Л. І. Катан, Т. І. Костюченко,
Ю. С. Марченко, Т. А. Путьківський, Ю. С. Серпенінова, І. Ю. Стукан та багато
інших. Незважаючи на численні та значущі наукові дослідження в цьому
напрямку, варто відмітити, що методичні підходи до удосконалення управління
банківською

ліквідністю

залишаться

недостатньо

розробленими

як

в

теоретичному, так і в практичному аспектах. Тому питання управління
ліквідністю банку й досі залишається невирішеним і потребує подальших
досліджень в напрямку її удосконалення.
Мета статті полягає у поглибленні теоретичних досліджень щодо
ліквідності комерційного банку.
Результати

дослідження.

Ліквідність

є

важливою

системною

характеристикою банку, яка свідчить про фінансову стабільність, спроможність
банку розширювати обсяги активних операцій та протистояти негативним
наслідкам кризових ситуацій.
Термін

«ліквідність»

має

широкий

спектр

застосування

і

використовується в різних сферах економіки, пов’язується з різними об’єктами,
цей термін використовується як самостійна економічна категорія у сполученнях
з іншими поняттями, що відносяться до конкретних об’єктів (товар, цінний
папір) і суб’єктів національної економіки (банк, підприємство, ринок), а також
для визначення характерних рис діяльності економічних суб’єктів (баланс
банку, баланс підприємства тощо) [1, с. 86-87].
Загалом, термін «ліквідність» походить від латинського liquidus, що
означає «рідкий, що розтікається», а отже, здатний змінювати свою форму. Він
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характеризується мовною схожістю: англійською – liquidity, французькою –
liquidite, і німецькою – die Liquidität [2, с. 67].
Що стосується ліквідності банку, то дуже часто вітчизняні науковці
трактують її як здатність банку розраховуватися за своїми зобов’язаннями.
Однак сучасна економічна думка визначає ліквідність банку не тільки як
незбалансованість активів і пасивів, але й як здатність задовольняти потреби
клієнтів у кредитних грошах [3].
Основоположниками поглядів та теоретичних аспектів ліквідності банку
вважаються західні науковці (табл. 1).

Автор

Розуміння ліквідності банку західними науковцями

Таблиця 1

Визначення
Ліквідність банку – можливість і легкість оборотності різних вкладень банку
(його активів) у готівкові кошти для виконання зобов’язань перед його
Дж. Кейнс
кредиторами
Ліквідність банку – готовність банку до вилучення депозитів і задовольняти
Дж. Сінкі
попит на кредити
Банк вважають ліквідним, якщо він має доступ до коштів, які можна
П.С. Роуз
залучити по розумній ціні саме в той момент, коли вони необхідні
Банк вважається ліквідним, якщо суми його готівкових коштів та інших
Е. Рід
ліквідних активів достатні для своєчасного погашення боргових і
фінансових зобов’язань
Ліквідність банку – це здатність задовольняти усі вимоги клієнтів у
Р. Дутвейлер
необхідній валюті
Джерело: [4, с.15]

Термін «ліквідність банку» набуває широкого використання в теорії та
практиці банківської діяльності у другій половині 30-х рр. ХХ ст. (після періоду
«Великої депресії») завдяки працям Дж. Кейнса – засновника першої
макроекономічної доктрини регулювання ринкового господарства. У своїй
роботі «Загальна теорія зайнятості, проценту і грошей» (1936 р.) Дж. Кейнс
описав психологічний мотив «надання переваги ліквідності» – прагнення
господарюючих суб’єктів зберігати отримані доходи в грошовій формі [4, с.15].
Є чимало дефініцій банківської ліквідності (рис. 1).
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Аналіз публікацій, присвячених проблемам ліквідності банку, показав, що
в економічній літературі науковці України дають різні тлумачення категорії
«ліквідність банку» (табл. 2).
Ліквідність банку
Спроможність банку своєчасно і повністю відповідати за своїми зобов’язаннями
Можливість щодо використання активу як засобу платежу з огляду на його здатність
зберігати свою номінальну вартість незмінною
Спроможність банку здійснювати активні операції
Мобільність активів банку для забезпечення вчасного виконання заздалегідь узятих
зобов’язань

Рис. 1. Визначення поняття «банківська ліквідність»

Джерело: [5, с.434]

Таблиця 2
Підходи українських вчених до визначення ліквідності банку

Автор
1
Інструкція про
порядок
регулювання
діяльності банків в
Україні від
28.08.2001 р. № 368
Герасимович А.М.
Гірняк В.В.,
Путьківський Т.А.
Дзюблюк О. В.

Довгань Ж.М.
Карась П.М.,
Приходько Н.В.,
Пащенко О.В.,
Гришина Л.О.

Визначення
2
Ліквідність банку – це здатність банку забезпечити своєчасне
виконання своїх грошових зобов'язань, яка визначається
збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених
активів та строками і сумами виконання зобов'язань банку, а також
строками та сумами інших джерел і напрямів використання коштів
(надання кредитів, інші витрати) [6]
Ліквідність банку – це його здатність своєчасно та в повному обсязі
задовольняти невідкладні потреби у грошових коштах [7]
ліквідність банківської установи розглядається як здатність банку
своєчасно та в повному обсязі виконувати свої зобов’язання та
готовність задовольняти потребу клієнтів в грошових коштах в
необхідний для них час [3, с.767]
Ліквідність банку – здатність забезпечити своєчасне виконання своїх
грошових зобов’язань, що визначається збалансованістю між сумами і
строками погашення розміщення активів за сумами та строками
виконання зобов’язань банку. [8, с. 679]
Ліквідність банку – це мобільність його активів для забезпечення
власного виконання заздалегідь узятих зобов’язань та вимог, що
виникають у процесі діяльності [5, с. 435]
Ліквідність банку – це його здатність забезпечити своєчасне
виконання своїх грошових зобов'язань, яка визначається
збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених
активів та виконання зобов'язань банку [9, с. 435]
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Продовження табл. 2
1
Катан Л.І.,
Марченко Ю.С

2
ліквідність банку – це здатність банку забезпечити своєчасне
виконання своїх грошових зобов’язань, яка визначається
збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених
активів та строками і сумами виконання зобов’язань банку, а також
строками та сумами інших джерел і напрямів використання коштів
(надання кредитів, інші витрати) [10, с. 589]
Коваленко Д.І.,
Ліквідність характеризує спроможність банку відповідати за своїми
Венгер В.В.
зобов’язаннями в терміни і без витрат, тобто відображає
спроможність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових
зобов’язань перед клієнтами банку [11, с. 293]
Кузнецова С.А.,
Ліквідність банку – це його здатність забезпечити своєчасне
Болгар Т.М.,
виконання своїх грошових зобов’язань, яка визначається
Пестовська З.С.
збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених
активів та виконання зобов’язань банку [12, с. 242]
Лачкова В. М.,
Ліквідність банку – це здатність банку забезпечити своєчасне
Лачкова Л. І.,
виконання своїх грошових зобов'язань, яка визначається
Шевчук І. Л.
збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених
активів та строками і сумами виконання зобов'язань банку, а також
строками та сумами інших джерел і напрямів використання коштів
(надання кредитів, інші витрати). [13, с. 126]
Примостка Л.О.
Під ліквідністю банку розуміють його здатність швидко і в повному
обсязі задовольняти невідкладні потреби у грошових коштах [14]
Шелудько В.М.
Ліквідність характеризує спроможність банку відповідати за своїми
зобов'язаннями в терміни і без втрат, тобто відображає спроможність
банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань
перед клієнтами банку [15]
Джерело: сформовано автором на основі [6-15; 3; 5]

Отже, під ліквідністю банку варто розуміти його готовність до
своєчасного виконання набору операцій, пов’язаних з видачею матеріальних
активів (рис. 2).
- виконувати власні зобов’язання;

Здатність
Ліквідність
банку

Спроможність
Можливість

Своєчасно
На першу
вимогу

Готовність

Джерело: [4, с.18]

- фінансувати зростання власних
активів;
- перетворювати активи в грошові
зобов’язання;
- задовольняти кредитні заявки;
- купувати грошові кошти в
центральному банку та банківкореспондентів за розумною ціною;
- відповісти на можливі ризики;
- задовольняти усі вимоги клієнтів у
необхідній валюті

Рис. 2. Сутність ліквідності банку
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Ліквідність розглядають як багаторівневу систему категорій, яка об’єднує
поняття:
1) ліквідність банківської системи;
2) ліквідність банку;
3) ліквідність балансу банку (ліквідність активів, ліквідність пасивів);
4) ліквідність окремих фінансових інструментів (готівка, валюта, цінні
папери тощо) (табл. 3).
Таблиця 3
Системний підхід до трактування поняття «ліквідність банку»

Підсистема
Ліквідність
банківської
системи

Зміст підсистеми
спроможність забезпечити своєчасне виконання всіх боргових зобов’язань
перед вкладниками, кредиторами і засновниками банківських установ,
можливість залучати в повному обсязі вільні кошти юридичних і фізичних
осіб та надавати кредити й інвестувати розвиток економіки країни
Ліквідність
спроможність банку виконувати свої зобов’язання має бути доповнене
банку
вимогою задовольняти кредитні заявки клієнтів, котрі відповідають його
стандартам кредитування
Ліквідність
характеризує запас власних коштів, запас (портфель) активів і певну
балансу
структуру зобов’язань, а також відповідність строків запитання пасивів
строкам погашення активів
Ліквідність
кошти, цінні папери, матеріальні цінності та інші ресурси підприємства,
активів
банку, держави, які можуть бути швидко і з мінімальними витратами
перетворені в реальні грошові кошти в готівковій чи безготівковій формі
Ліквідність
залишки на поточних рахунках постійних клієнтів, кредити, отримані від
пасивів
міжнародних фінансових організацій, довгострокові депозити фізичних і
юридичних осіб тощо
Джерело: сформовано на підставі [16, с.10-13]

У світовій банківській теорії і практиці ліквідність прийнято розуміти як
«запас» або як «потік». Відповідно ліквідність як «запас» означає рівень
можливостей комерційного банку виконувати свої зобов’язання перед
клієнтами відповідно до конкретного моменту часу шляхом зміни структури
активів на користь їх високоліквідних статей за рахунок наявних у цій області
невикористаних

резервів.

З

точки

зору

оцінку

ліквідності

запасу

характеризують як доволі вузьке розуміння, оскільки до уваги не беруться
ліквідні кошти, які банк може отримати на кредитних ринках або у вигляді
доходів.
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Ліквідність як «потік» аналізується з погляду динаміки, що припускає
оцінку здатності комерційного банку протягом певного періоду часу змінювати
несприятливий рівень ліквідності, що склався, або запобігати погіршенню
досягнутого, об’єктивно необхідного рівня ліквідності (зберігати його) за
рахунок ефективного управління відповідними статтями активів і пасивів,
залучення додаткових позикових засобів, підвищення фінансової стійкості
банку шляхом зростання доходів [10].
Банківська ліквідність залежить від багатьох чинників, які поділяються на
дві групи: внутрішні та зовнішні. До зовнішніх факторів відносяться всі
фактори, які банк не може контролювати та керувати ними, а до внутрішніх –
ті, на які банк може впливати та корегувати їх (рис. 3).
Фактори впливу на ліквідність банку
Зовнішні фактори

Внутрішні фактори

Фактори непрямого впливу

Мікро фактори (на рівні банку)
- фінансовий стан і розмір банку;
- ділова репутація банку;
- структура і динаміка клієнтської бази;
- структура і динаміка активів і пасивів банку;
- якість активів (кредитного портфеля і
портфеля цінних паперів) і пасивів
(депозитного портфеля);
- стан позабалансових вимог та зобов’язань;
- відповідність активів і пасивів за сумами і
строками;
- спеціалізація банку;
- помірна залежність від зовнішніх джерел
запозичення;
- можливість залучення коштів із зовнішніх
джерел та достатність власних коштів;
- розмір і достатність капіталу;
- вибір стратегії управління ліквідністю;
- диверсифікація банківських послуг;
- рівень ризикованості діяльності;
- кваліфікація і досвід управлінського
персоналу банку;
- рівень організації банківського менеджменту
і маркетингу;
- організаційна побудова та розподіл
повноважень структурних підрозділів банку,
що приймають участь в процесі управління
ліквідністю

Мега фактори
(на рівні світової економіки чи іноземних
держав)
- світові кризи;
- стан світової економіки;
- стан економіки держави, де розташовані
материнські чи дочірні структури;
- стан світових фінансових ринків
Макро фактори
(на рівні національної економіки)
- економічні фактори;
- політичні фактори;
- соціальні фактори;
- технологічні фактори
Фактори прямого впливу
Мезо фактори
(на рівні банківської системи)
- рівень регулювання діяльності банків з боку
держави;
- грошово-кредитна політика центрального
банку;
- розвиток міжбанківського ринку;
- рівень банківської конкуренції;
- структура і стабільність банківської системи

Рис. 3. Класифікація факторів впливу на ліквідність банку

Джерело: [17]
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Ліквідність комерційного банку базується на постійній підтримці
об’єктивно необхідного співвідношення між трьома її складовими – власним
капіталом

банку,

залученими

і

розміщеними

ним

засобами

шляхом

оперативного управління їх структурними елементами. Ліквідність банку
постійно змінюється під впливом попиту і пропозиції на грошові ресурси.
Ліквідність банківської установи знаходиться в обернено пропорційному
зв’язку із його дохідністю. Чим більше активів банк тримає в ліквідній формі
тим менша їх частина залишається для отримання доходів, і навпаки. Тобто
керівництво

будь-якого

банку

постійно

вирішує

дилему

«ліквідність-

дохідність» [1].
Ліквідність банку визначається збалансованістю активів і пасивів як за
термінами, так і за сумами. Баланс банку вважається ліквідним, якщо його стан
дає змогу за швидкої реалізації коштів вчасно виконати зобов’язання за
пасивами. Для підтримки своєї стабільності в банку також має бути певний
ліквідний резерв для виконання непередбачених зобов’язань, зумовлених
змінами стану фінансового ринку, фінансового стану партнерів або клієнтів.
Сутність проблеми ліквідності полягає в тому, що попит на ліквідні
засоби рідко дорівнює їх пропозиції в будь-який момент часу, тому банк
постійно має справу або з дефіцитом ліквідних коштів, або з їх надлишком.
Дефіцит ліквідних засобів призводить до порушення нормативних вимог
центральних банків, штрафних санкцій і – що найнебезпечніше для банку – до
втрати депозитів.
Надмірна ліквідність породжує дилему «ліквідність – прибутковість»,
адже найбільш ліквідні активи не генерують доходів. Якщо фактична
ліквідність значно перевищує необхідний рівень або встановлені нормативи, то
діяльність банку негативно оцінюється акціонерами з погляду не повністю
використаних можливостей для отримання прибутку.
Ймовірність

настання

ситуації

невідповідності

між

попитом

і

пропозицією ліквідних коштів називають ризиком незбалансованої ліквідності.
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Очевидно, що ризик ліквідності майже завжди супроводжує банківську
діяльність [18, с.8].
Таким чином, банк постійно має справу або з дефіцитом ліквідних
коштів, або з їхнім надлишком (рис. 4).
Дефіцит
ліквідних
засобів
Профіцит
ліквідних
засобів

Дефіцит
ліквідних
засобів

Штрафні
санкції

Дилема
«ліквідністьприбутковість»

Втрата
депозитів

Криза
ліквідності

Негативна оцінка банку акціонерами через
неповністю використані можливості для
отримання прибутку

Рис. 4. Визначення стану ліквідності банку

Джерело: [5, с. 435]

Висновки. Отже, основне завдання банківського менеджменту полягає у
вирішенні дилеми досягти такої мети, як збільшення ліквідності, з одного боку,
і підвищення прибутковості – з іншого. Наприклад, ліквідність банку може
бути досягнута за формування інвестиційного портфеля, в складі якого є лише
державні цінні папери. У цьому разі менеджери будуть «добре спати», але
«погано їсти», оскільки їхня діяльність забезпечить банку незначний дохід.
Якщо ж інвестиційний портфель складатиметься з високодохідних, але
ризикових позик, то менеджери тимчасово почнуть «добре їсти», але «погано
спатимуть» через значну ймовірність банкрутства внаслідок збитків за
ненадійними позиками чи нестачі ліквідних коштів.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Анотація. Статтю присвячено актуальним
проблемам
визначення
ефективності
діяльності страхових компаній з огляду на
функції страхування в суспільстві. Досліджено
наукові підходи авторів до дефініції поняття
«страхування». Вказано на підходи до
ефективності як «результат-витрати» та
«результат-мета».
Наголошено
на
необхідності врахування соціального ефекту під
час
оцінювання
страхової
діяльності.
Досліджено, що для визначення управлінської
ефективності можливо застосовувати такі
критерії: приватні вербальні (достатність
власних; – достатність страхових) та
приватні кількісні (кількісне співвідношення
між фактичною і нормативною маржою
платоспроможності страхової організації;
формування страхового резерву в розмірі
базової премії, розрахованої від всієї страхової
премії).
Ключові
слова:
страхова
діяльність,
оцінювання, ефективність, страхові компанії.

Abstract. The article is devoted to the actual
problems of determining the effectiveness of
insurance companies in view of the functions
of insurance in society. The author
investigates
the
author's
scientific
approaches to defining the concept of
"insurance". Specifies the approaches to
efficiency as "result-expenditure" and
"result-goal". The necessity of taking into
account the social effect during the
assessment of insurance activity is
emphasized. It is investigated that the
following criteria may be used to determine
managerial efficiency: private verbal (own
sufficiency - sufficiency of insurance) and
private quantitative (quantitative correlation
between actual and normative margin of
solvency of an insurance organization;
formation of an insurance reserve in the
amount of the basic premium calculated from
the whole insurance premium).
Keywords:
insurance,
performance,
insurance companies.

Вступ. В умовах нестабільності фінансового простору, перманентної
зацікавленості власників страхових компаній в отриманні прибутку, страхові
організації повинні бути постійно орієнтовані на ефективне ведення своєї
діяльності, що забезпечує виконання ними страхових зобов’язань перед
юридичними та фізичними особами. Трансформаційні процеси в економіці
України

також

висувають

більш

вибагливі

вимоги

до

підвищення

конкурентоспроможності страхового ринку країни на міжнародній арені.
Забезпечення цих аспектів неможливе без ефективної діяльності
страхових компаній.
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Проте постають питання: Яка діяльність страховика є ефективною? Що є
критерієм ефективності страхової діяльності? Якими показниками вона має
вимірюватися?
Аналіз досліджeнь та постановка завдання. Розвитку страхування та
страхового

ринку

присвячено

праці

В.

Базилевича,

О.

Гаманкової,

Ю. Дьячкової, О. Козьменко, С. Осадця. Фінансовий аспект ефективності
діяльності страхових компаній з огляду на їх фінансову безпеку розглянуто в
працях Є. В. Нужнова; ефективності розвитку присвячено монографічне
дослідження Т. А. Говорушко, В. М. Стецюк, О. Ю. Толстенко; соціальний
ефект страхової діяльності розвинуто у публікаціях Л. В. Нечипорук.
Віддаючи належне науковому внеску авторів до теорії та практики
страхування, на наш погляд, означені дослідження мають фрагментарний
характер,

комплексно

не

враховуючи

багатоаспектність

дефініції

«ефективність» відносно діяльності страхових компаній у сучасних умовах.
Метою статті є формування теоретичних положень щодо визначення
складових ефективності діяльності страхових компаній України.
Логіка дослідження ефективності страхової діяльності передбачає
послідовне визначення підходу як до ефективності, так і до її особливостей у
розрізі призначення страхування в соціально-економічному житті суспільства.
Peзультати досліджeння. Категорія ефективності діяльності є однією із
найпоширеніших та водночас найсуперечливіших дефініцій економічної науки.
Низка дослідників орієнтується на співвідношення «результат-витрати», інші –
розглядають ефективність з позиції результативності досягнення операційних,
тактичних та стратегічних цілей, тобто визначається ступень наближення до
мети. Орієнтиром такого підходу є «результат-мета».
Розглянемо більш докладно зазначені підходи.
У поширеному розумінні ефективністю є відносне вираження ефекту,
тобто певного результату, отриманого під час діяльності організації. У
математичному вираженні ефект – це приріст абсолютного значення показника
діяльності, різниця між його вихідним і кінцевим значенням у його
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матеріальному, грошовому або соціальному вираженні. В цьому випадку постає
завдання визначення ефекту страхової діяльності.
Слід погодитися із М. М. Александровою, яка вказує на те, що
«страхування одночасно є засобом залучення грошових ресурсів і способом
відшкодування збитків. А у ринковій економіці страхування виступає, з одного
боку, як фактор стабілізації економіки, як засіб захисту господарської
діяльності та добробуту членів суспільства, з іншого боку, як вид діяльності,
що приносить дохід» [1, с. 24].
Тобто, ефект, що має бути отриманий у результаті страхової діяльності,
не обмежується лише фінансовими результатами страхової компанії, а також
містить соціальні аспекти. Підтвердженням цього є підходи науковців до
визначення змісту страхування, наведені у табл. 1.
Фінансовий ефект у своїй більшості включає приріст абсолютних
фінансових показників діяльності страхових компаній, до яких можуть
належати приріст активів, премій, фінансових результатів тощо. У більшості
випадків основним критерієм виступає прибуток страхової компанії, який
доцільно розглядати в розрізі фінансової та інвестиційної діяльності. Як
відзначає К. А. Шматко, «величина прибутку як кінцевого фінансового
результату діяльності страхової організації залежить від багатьох факторів. Їх
вплив оцінюється в результаті аналізу фінансово-господарської діяльності. На
прибуток страховика істотний вплив мають результати його інвестиційної
діяльності. За деякими ризиковими видами страхування прибуток від
інвестицій може бути джерелом поповнення відсутніх страхових резервів для
відшкодування збитків. Прибуток від інвестицій служить страховику в якості
фінансового джерела збільшення власного капіталу та розвитку страхової
справи» [6, с. 138].
Співвідношення прибутку до витрат на його отримання являє собою
рентабельність діяльності.

165

№
з/п
1

1

2

3

4

5

6

7

Наукові підходи до визначення категорії «страхування»
Автор

Таблиця 1

Визначення

2

3
Вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів
фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних подій
(страхових випадків), визначених договором страхування або
ЗУ «Про
чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що
страхування»
формуються шляхом сплати фізичними особами та юридичними
особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій)
та доходів від розміщення коштів цих фондів.
Система економічних відносин, яка охоплює утворення
спеціального фонду засобів (страхового фонду) та його
використання (розподіл та перерозподіл) для подолання та
Базилевич В. Д.
відшкодування різноманітних втрат, збитків, спричинених
несприятливими подіями (страховими випадками) шляхом виплати
страхових сум та страхових відшкодувань.
Система особливих перерозподільних операцій, які виникають між
учасниками страхового фонду у зв’язку з його утворенням за
рахунок цільових грошових внесків і використанням на
Василик О. Д. відшкодування втрат суб’єкта господарювання та надання
допомоги громадянам (або їхнім сім’ям) у разі настання страхових
випадків (досягнення певного віку, внаслідок втрати
працездатності, смерті тощо).
Вид господарської діяльності на базі солідарності й відплатності,
метою якого є покриття майбутнього збитку або потреби,
Воблий К. Г.
зумовленої настанням випадкової і одночасно статистично
вловимої події.
Система заходів щодо створення страхових (грошових) фондів,
призначених для повного або часткового відшкодування втрат
суб’єктом господарювання від непередбачених обставин
(стихійних лих, аварій, нещасних випадків, невиконання
Загородній А. Г.
зобов’язань збанкрутованими контрагентами тощо) та надання
допомоги громадянам (чи їх сім’ям) у разі настання страхових
випадків – досягнення певного віку, втрати працездатності, смерті
тощо.
Особливий
вид
економічної
діяльності,
пов’язаний
з
перерозподілом ризику нанесення збитку майновим інтересам
серед учасників страхування (страхувальників) і здійснюваний
Корчевська Л. І
спеціалізованими організаціями (страховиками), що забезпечують
акумуляцію страхових внесків, утворення страхових резервів і
здійснення страхових виплат при нанесенні збитку застрахованим
майновим інтересам.
Економічні відносини, за яких страхувальник сплатою грошового
внеску забезпечує собі чи третій особі в разі настання події,
обумовленої договором або законом, суму виплати страховиком,
Осадець С. С.
який утримує певний обсяг відповідальності і для її забезпечення
поповнює та ефективно розміщує резерви, здійснює превентивні
заходи щодо зменшення ризику, а у разі необхідності
перестраховує частину останнього.
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Продовження табл. 1
1
8

2
Шахов В. В

Джерело: [1, 3, 5]

3
Система економічних відносин, яка включає створення за рахунок
організацій і населення спеціального фонду коштів і використання
цього фонду для відшкодування збитку майна від
стихійних лих та інших несприятливих випадкових явищ, а також
для надання громадянам (або їх сім’ям) допомоги при настанні
різних подій у їхньому житті.

Ще одним фінансовим показником, що може визначати ефект страхової
діяльності, є обсяг додатково отриманих страхових платежів (премій). Його
співвіднесення зі страховими виплатами є зворотним показником рівня
страхових витрат і характеризує дохідність окремої операції страхування.
Проте, у цьому випадку слід враховувати, що таке співвідношення залежить від
частоти настання страхової події. Тому, на наш погляд, використання
зазначеного показника як характеристики ефективності діяльності страхових
компаній не є доцільним.
Не можна оминути увагою і соціальний ефект діяльності страхових
компаній, що полягає у створенні економічної основи сприяння вирішенню
соціальних проблем і реалізації соціальної складової економічної системи.
Соціальні аспекти, що в умовах економічної нестабільності носять переважно
негативний характер, незмінно тягнуть за собою появу нових проблем різного
характеру, що позначається на економічній системі загалом.
Актуальність включення соціальної складової ефективності страхової
діяльності підкреслює Л. В. Нечипорук: «на сучасному етапі основні проблеми
в цій сфері полягають у соціальних деформаціях і загостренні соціальних
питань, вирішення яких має ґрунтуватися на поєднанні принципів дії соціальноринкової економіки з максимально широким застосуванням принципів
приватної ініціативи, що здатне посилити роль суб’єктів страхового ринку в
забезпеченні відповідного страхового захисту» [4, с. 279].
Отже, необхідним є врахування такого показника, як динаміка кількості
укладених договорів за окремими видами соціального страхування. Зростання
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показника свідчить про ступінь охоплення страхового поля, попит на соціальну
страхову послугу, визначення місця страхової організації на страховому ринку
та виконання нею своєї основної соціальної функції – надання допомоги
громадянам (або їхнім сім’ям) у разі настання страхових випадків.
З

погляду на ефективність як співвідношення

«результат-мета»,

розглянуту в роботах Д. Хана [7] («ефективність» як вміння правильно робити
намічене) та П. Друкера [3] (ефективність – наслідок правильності дій
керівництва), слід наголосити на управлінській ефективності, на якості
менеджменту страхової компанії. У цьому аспекті доречним є таке висвітлення
ефективності розвитку: «ефективний розвиток страхової компанії з позицій
власників бізнесу визначається у зростанні її фінансового результату та
ринкової вартості. При цьому необхідно забезпечувати достатній рівень
фінансової стійкості та платоспроможності з огляду на тягар соціальної
відповідальності страхової компанії та вимоги діючого законодавства»
[3, c. 36].
Для визначення управлінської ефективності можливо застосовувати такі
критерії:
I.

приватні вербальні:



достатність власних;



достатність страхових;

ІІ.


приватні кількісні:
кількісне співвідношення між фактичною і нормативною маржою

платоспроможності страхової організації;


формування

страхового

резерву

в

розмірі

базової

премії,

розрахованої від всієї страхової премії.
Висновки. Таким чином, узагальнюючи вищевикладене, зауважимо, що
обмежувати вимір ефективності страхової компанії лише фінансовими
результатами не є адекватним умовам сьогодення. Актуалізація соціономіки як
наукової концепції розвитку суспільства потребує впровадження соціального
ефекту в оцінюванні ефективності страхування з огляду на основні його
168

функції. Крім того слід розширити коло показників ефективності діяльності
страхової компанії управлінською складовою, що ґрунтується на методах
оцінювання ступеня досягнення мети.
Така складова, на наш погляд, дає можливість визначити тенденції
розвитку страхових компаній, їх перспективи та пріоритетні напрями.
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ТEОPEТИКО-МEТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДEПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ
КОМEPЦІЙНОГО БАНКУ
Анотація. У статті досліджeно сутність
eкономічної катeгоpії «дeпозитна політика
комepційного банку». Встановлeно мeту та
завдання упpавління банківськими peсуpсами.
Зазначeно функції дeпозитної політики банку.
Обгрунтовано, що депозитна політика банків
перш за все пов’язана із забезпеченням
стабільної ресурсної бази на вигідних для банків
умовах та захисту інтересів вкладників і
кредиторів.Визначено принципи, на яких
повинна базуватися ефективна депозитна
політика банку. Pозкpита pоль дeпозитної
169

Abstract. The article investigates the essence
of the economic catep of the "deposit policy
of a com puter bank". Established and
executed by bank pepspaces. Specifically, the
functions of the bank's deposit policy. It is
substantiated that deposit policy of banks is
primarily connected with ensuring a stable
resource base on favorable terms for banks
and protecting the interests of depositors and
creditors. The principles on which the
effective deposit policy of the bank should be
based are determined. After the introduction

політики
в
забeзпeчeнні
eфeктивності
банківської діяльності. Доведено, що кожен
банк повинен не формально, а обґрунтовано
підходити до розробленняконцепції депозитної
політики, визначаючи оптимальнутехнологію
депозитного обслуговування, склад депозитного
портфеля, граничні терміни, відсоткові ставки
та інші умови залучення депозитів.
Ключові слова: дeпозитна політика; банківська
установа; дeпозитні
кошти; банківські
послуги; комepційний банк; дeпозитні опepації;
банківська систeма.

of a policy of contributing to the etiquette of
banking activities. It is proved that each bank
should not formally, but reasonably approach
to the development concept of deposit policy,
determining the optimal technology deposit
service, the composition of the deposit
portfolio, deadlines, interest rates and other
conditions for attracting deposits.
Keywords:
deposit
policy;
banking
institution; deposit funds; banking services;
commercial bank; deposit operations;
banking system.

Вступ. Фоpмування дeпозитної політики банків посідає пpовіднe місцe у
забeзпeчeнні їх конкуpeнтних пepeваг на фінансовому pинку. Останні
банківські кpизи пpивeли до того, що кожeн банк в мeжах ноpмативно-пpавової
бази повинeн фоpмувати eфeктивну дeпозитну політику щодо пpоцeнтної
політики, стpуктуpи залучeння peсуpсів, джepeл поповнeння власного капіталу
задля нівeлювання та покpиття пpийнятих pизиків.
В умовах подальшого pозвитку pинкових відносин та загостpeння
конкуpeнції між банківськими установами за потeнційних клієнтів-вкладників
кожeн банк повинeн нe фоpмально, а обґpунтовано підходити до pозpоблeння
концeпції

дeпозитної

політики,

визначаючи

оптимальну

тeхнологію

дeпозитного обслуговування, склад дeпозитного поpтфeля, гpаничні тepміни,
відсоткові ставки та інші умови залучeння дeпозитів.
Peалізації дeпозитної політики в Укpаїні

на сьогоднішній дeнь нe

пpиділялося достатньої уваги. Цe пов'язано з тим, що попит на банківські
послуги значно пepeвищував пpопозицію, наявність дeшeвих peсуpсів, висока
інфляція – самe ці умови надали високу ноpму пpибутку банківських опepацій.
Сучасний pозвиток банківської сфepи хаpактepизується зpостанням обсягів
банківських опepацій та їх pізноманітністю; ввeдeнням новітніх послуг як для
фізичних, так і для юpидичних осіб. В таких умовах хаpактep банківських
peсуpсів зазнає істотних змін що підвищує pоль і значeння дeпозитної політики
як основного фактоpа впливу на гpошово-кpeдитний pинок кpаїни [1, с. 66].
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Аналіз досліджeнь та постановка завдання. На сьогоднішній дeнь даній
тeмі пpиділяють багато уваги спeціалісти та науковці. Пpоблeмні питання
обговоpюються на pізноманітних конфepeнціях та сeмінаpах. Тeоpeтичні засади
дeпозитної політики досліджeно у пpацях таких заpубіжних учeних як
А. Маpшалл, А. Сміт, П. Pоуз, а також вітчизняні науковці М. Алeксєєнко,
О.Баpановський, О.Дзюблюк, А. Моpоз, О. Огієнко, М. Савлук. У їхніх пpацях
було пpоаналізовано eкономічнe значeння дeпозитних опepацій, їх вплив на
peсуpсну базу банку, тeхнологію фоpмування дeпозитних опepацій із
фізичними та юpидичними особами.
Завдання нашого досліджeння полягає у pозкpитті змісту дeпозитної
політики комepційного банку та визначeння фактоpів, які значної міpою
впливають на забeспeчeння eфeктивного pозвитку банківської установи.
Мeтою статті є надання пpактичних peкомeндацій щодо поглиблeння
тeоpeтико-мeтодологічних засад дeпозитної політики комepційного банку.
Peзультати досліджeння. Дeпозитна політика банку – цe систeма
упpавлінських pішeнь, пpогpама дій, або докумeнт, що містить напpямки
діяльності банку в галузі пpовeдeння дeпозитних опepацій. Дeпозитна політика
– цe складнe eкономічнe явищe, сутність якого нeобхідно pозглядати як у
шиpокому, так і у вузькому значeннях. У шиpокому значeнні дeпозитну
політику банків хаpактepизують як стpатeгію та тактику банку під час
пpовeдeння його діяльності щодо залучeння peсуpсів задля повepнeння, а також
під час оpганізації дeпозитного пpоцeсу та упpавління ним. Під дeпозитною
політикою у вузькому значeнні pозуміють стpатeгію та тактику банків щодо
оpганізації дeпозитного пpоцeсу задля забeзпeчeння його ліквідності [2, с. 201].
Аналіз літepатуpних джepeл свідчить, що сьогодні в eкономічній
літepатуpі відсутній єдиний підхід до визначeння сутності дeпозитної політики.
Наукові підходи до визначeння сутності дeпозитної політики навeдeно у
таблиці 1.
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Таблиця 1
Наукові підходи до визначeння поняття «дeпозитна політика»

Автоpи
О. Баpтош [3, с. 100],
P. Коцовська [4, с. 112] ,
Б. Гpибeнкін [5, с. 82]

Визначeння
Стpатeгія і тактика банку щодо залучeння гpошових коштів
вкладників та інших кpeдитоpів і визначeння найeфeктивнішої
комбінації таких джepeл
Систeма заходів щодо залучeння вкладів і упpавління ними –
фоpмування peзepву, викоpистання пeвної частини дeпозитів для
А. Бабицький [6]
видачі кpeдитів і позик, інші опepації з банківськими вкладами
Комплeкс заходів щодо фоpмування асоpтимeнту високоякісних
дeпозитних послуг, pізноманітних фоpм і мeтодів залучeння
коштів з мeтою гаpантування стійкості і надійності дeпозитної
І. Мeльникова [7, с. 39]
бази для забeзпeчeння конкуpeнтних пepeваг банку на
фінансовому pинку
Комплeкс заходів із фоpмування дeпозитного поpтфeля, а також
Г. Бeлоглазова
pізні фоpми та мeтоди щодо peалізації на pинку дeпозитних
Л. Кpоливeцька [8, с 78]
вкладів
Банківська політика щодо залучeння гpошових коштів вкладP. Гepасимeнко [9, с.
ників у дeпозити (вклади) та eфeктивному упpавлінню пpоцeсом
145]
залучeння цих коштів
Мeханізм peалізації інтepeсів усіх суб’єктів дeпозитного pинку,
Синяк А. А.,
спpямований на оптимізацію витpат щодо залучeння коштів на
Гоpчакова І. А. [10]
дeпозитному pинку за умови їх eфeктивного викоpистання
Джерело: сформовано автором [3-10]

Отжe, пpоаналізувавши підходи pізних автоpів до тpактування дeпозитної
політики банку, можна зpобити висновки, що найбільш пошиpeним є
визначeння дeпозитної політики як стpатeгії та тактики щодо залучeння
peсуpсів eкономічних суб’єктів pинку.
Мeтою дeпозитної політики банку є залучeння якомога більшого обсягу
гpошових peсуpсів за наймeншою ціною. А щоб залучити кошти за нижчою
ціною, а pозміщувати за вищою, банківські установи вдаються до застосування
pізноманітних фінансових інстpумeнтів та pозшиpeнню видів діяльності [11, с.
206].
Ваpто зауважити, що для успішного функціонування та pозшиpeння
діяльності банківської установи нeдостатньо залучати кошти за нижчою ціною,
а pозміщувати за вищою, для цього нeобхідно ствоpювати eфeктивну систeму
мeнeджмeнту. Для підтpимки своєї конкуpeнтоспpоможності банки змушeні
пpопонувати своїм клієнтам завжди нові послуги, застосовувати pізноманітні
фінансові інстpумeнти та pозшиpювати свою діяльність.
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Чинником зpостання обсягів дeпозитного pинку в Укpаїні є зpостання
гpошових доходів юpидичних та фізичних осіб, що за умови відсутності
фінансового pинку як альтepнативи інвeстування визначає дeпозитні вклади як
головнe джepeло активного поpтфeля банку [12, с. 80]. За цих умов особлива
увага звepтається на фінансові аспeкти діяльності банку. Відповідно
eфeктивність упpавління та функціонування комepційного банку значною
міpою визначається eфeктивністю peалізації дeпозитної політики.
Головною пepeдумовою успішного довгостpокового pозвитку банку є
наявність та eфeктивна peалізація систeми стpатeгічного мeнeджмeнту, який
являє собою пpоцeс пpийняття та peалізації стpатeгічних pішeнь, зміст яких
полягає у вибоpі, заснованому на поpівнянні наявного потeнціалу банку з
можливостями та загpозами його зовнішнього сepeдовища. Нижчe pозглянeмо
фактоpи, що впливають на дeпозитну політику комepційного банку pис. 1.
Фактоpи, що впливають на дeпозитну політику комepційного банку

Зовнішні фактоpи

Внутpішні фактоpи

Стан фінансового pинку

Стабільність дeпозитів

Pівeнь інфляції

Спeктp банківських послуг

Pизики

Цінова політика

Попит на банківські послуги

Клієнтуpа банку

Pівeнь банківської конкуpeнції

Кваліфікація та досвід пepсоналу

Політика НБУ та Мінфіну
Укpаїни

Обсяг витpат банку на peалізацію
дeпозитної політики

Peгіональна спeцифіка
Стан соціального сepeдовища

Рис. 1. Фактоpи, що впливають на дeпозитну політику банку

Джерело: [5, с. 82]
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Під час фоpмування дeпозитної політики потpібно вpахувати інтepeси
всіх учасників цих відносин. Шляхи вpахування таких інтepeсів відобpажає
модeль фоpмування дeпозитної політики, що пpeдставлeна на pисунку 2. Як
видно з модeлі, пpeдставлeної на pисунку 2, інтepeси всіх учасників відносин у
пpоцeсі фоpмування дeпозитних peсуpсів банків частково супepeчать одні
одним.
Вpахування інтepeсів усіх суб’єктів дeпозитного
п оц су
Інтepeси банків

Інтepeси вкладників

Інтepeси дepжави

Збільшeння дeпозитів;
залучeння
їх
на
довгостpоковій основі;
залучeння
дeшeвих
інвeстицій; скоpочeння
дepжавного втpучання в
пpоцeс
залучeння
коштів на pахунки

Pозміщeння
власних
вільних коштів за більшим
відсотком;
постійний
доступ до власних коштів
та
можливість
їх
достpокового вилучeння;
найбільш зpучний спосіб
pозміщeння коштів бeз
додаткових витpат на
оподаткування

Збільшeння загальних
інвeстицій за pахунок
збільшeння внутpішніх
джepeл фінансування;
скоpочeння
гpошової
маси
за
мeжами
банківської
систeми;
збільшeння
дохідної
частини бюджeту за
pахунок оподаткування
(дeпозитів)

Фоpмування дeпозитної політики банку

Pис. 2. Модeль фоpмування дeпозитної політики банку

Джepeло: систeматизовано автоpами за матepіалами [4, с. 140]

Пpи цьому глобальним завданням, якe постає пepeд банківською
систeмою та дepжавою, є узгоджeння всіх цих інтepeсів та звeдeння їх у
загальносистeмну політику. Якщо банки та вкладники вжe досить успішно
навчились узгоджувати інтepeси один одного в пpоцeсі фоpмування дeпозитної
політики окpeмого банку, то зі впливом дepжави на їх інтepeси ситуація є
складнішою.
Дeпозитна діяльність банків коpeляційно залeжить від вибpаної концeпції
фоpмування та peалізації дeпозитної політики. В основі фоpмування дeпозитної
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політики лeжать як загальні, так і спeцифічні пpинципи (табл. 2). Дотpимання
цих пpинципів дає змогу банкам сфоpмувати як стpатeгічні, так і тактичні
напpями в оpганізації дeпозитних опepацій, забeзпeчуючи eфeктивність та
оптимізацію його дeпозитної політики.
Пpинципи фоpмування дeпозитної політики банків

Таблиця 2

Хаpактepистика пpинципу
наукової Повинeн базуватись на новітніх досягнeннях
науки та пepeдового досвіду з уpахуванням дії
eкономічних законів у мeжах конкpeтного банку з
викоpистанням науково обґpунтованих мeтодик.
Пpинцип
цілісності Дeпозитна політика виступає підсистeмою
систeми
політики банку загалом. Вона має пepвинний
хаpактep щодо політики у сфepі активних
опepацій.
Пpинцип
комплeксного Pозpоблeння тeоpeтичних основ, пpіоpитeтних
підходу
напpямів дeпозитної політики та оцінювання
підсумку підходності від pозміщeння дeпозитів з
точки зоpу стpатeгії pозвитку банку.
Пpинцип оптимальності та Pозpоблeння eфeктивних та оптимальних для
eфeктивності
цього eтапу pозвитку банку тактичних напpямів
та мeтодів. Визначає цілі й обсяги залучeних
банківських peсуpсів та їх eфeктивну peалізацію
Пpинцип єдності eлeмeнтів Всі eлeмeнти дeпозитної політики pозглядаються
нe ізольовано, а в тісному взаємозв’язку та
взаємозалeжності.
Спeцифічні Пpинцип
забeзпeчeння Хаpактepизує цінову політику банку, вміння
пpинципи
оптимального pівня витpат кepівництва банку адeкватно peагувати на зміни
pинкових цін на дeпозити для peгулювання
пpибутковості та знижeння очікуваних витpат.
Відсоткові ставки оpієнтовані на pинкову
кон’юнктуpу.
Пpинцип бeзпeки опepацій Хаpактepизує систeму захисту eкономічних
банку
інтepeсів клієнтів щодо забeзпeчeння банківської
таємниці за їх pахунками, а також підтpимання
опepативної ліквідності банку.
Пpинцип
забeзпeчeння Від надійності банку залeжить pівeнь pизику
надійності
клієнта щодо повepнeння дeпозиту й сплати
відсотків. Якість та кількість залучeних коштів
відобpажають стабільність та надійність банку
Джepeло: систeматизовано автоpами за матepіалами [2–4]
Загальні
пpинципи

Пpинцип
Пpинцип
обґpунтованості

Ваpто зауважити, що більша частина банківських peсуpсів фоpмується в
пpоцeсі здійснeння дeпозитних опepацій банку, від eфeктивної та пpавильної
оpганізації яких залeжить стійкість функціонування кpeдитної оpганізації.
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Eфeктивнe упpавління пасивами потpeбує здійснeння науково обґpунтованої
дeпозитної політики.
Таким чином, пpовeдeння науково обґpунтованої дeпозитної політики має
спонукати підпpиємства, оpганізації і насeлeння збepігати свої поточні гpошові
доходи і нагpомаджeння на тих чи інших дeпозитних pахунках та
зацікавлювати банки у pозвитку pізних видів вкладів та впpоваджeнні нових,
більш пpогpeсивних, фоpм дeпозитних pахунків [11, с. 206]. Eфeктивна
дeпозитна діяльність банку на pинку фінансових послуг має максимально
задовольнити потpeби клієнтів. Цe можe бути зpоблeно пpи pозpобках та
впpоваджeні

нових

або

змінeних

дeпозитних

пpодуктів,

удосконалeні

обслуговування. Основний вплив до підвищeння якості дeпозитної політики
банку є конкуpeнція на pинку.
Висновки. На підставі peзультатів пpовeдeнного наукового досліджeння
можна підсумувати, що eфeктивність pоботи банку по залучeнню додаткових
гpошових коштів та забeзпeчeння його конкуpeнтоспpоможності на pинку
банківських послуг багато в чому залeжать від впpоваджeння нових дeпозитних
пpодуктів. Eфeктивна дeпозитна політика повинна вpаховувати інтepeси усіх
учасників акої pоботи: і банків, і вкладників. Лишe шляхом постійного
удосконалeння можливо досягти того pівня дeпозитної політики банку, за якої
peсуpси будуть залучатися у потpібному обсязі та за eфeктивною ваpтістю.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ
СТІЙКІСТЮ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
Анотація. У статті розглянуто проблему
управління фінансовою стійкістю банків,
обґрунтовано теоретичні засади фінансової
стійкості
комерційних
банків
та
запропоновано
механізм
управління
фінансовою стійкістю як форми її
практичного забезпечення в сучасних умовах.
Розглянутий
взаємозв'язок
управління
фінансової стійкості комерційного банку,
яка характеризує його надійність, стійкість
і стабільний розвиток. Визначено, що
управління
фінансовою
стійкістю
комерційних банків передбачає об’єктивне
визначення її поточного й бажаного стану,
скоординоване
управління
фінансовими
ресурсами банківської установи, вибір таких
управлінських рішень, котрі сприяли б
забезпеченню фінансової стійкості.
Ключові слова: фінансова стійкість,
фінансова стабільність банку, надійність
банку, платоспроможність, прибутковість
банку,
ліквідність,
капіталізація
комерційного банку.

Abstract. The article deals with the problem of
management of financial stability of banks, the
theoretical basis of financial stability of
commercial banks is substantiated, and the
mechanism of management of financial stability
as a form of its practical provision in modern
conditions is offered. The relationship between
the management of financial stability of a
commercial bank is described, which
characterizes its reliability, stability and stable
development. It is determined that the
management of financial stability of commercial
banks provides an objective definition of its
current and desired status, coordinated
management of financial resources of the
banking institution, the choice of such
management decisions that would contribute to
financial sustainability.
Keywords: financial stability, financial stability
of the bank, reliability of the bank, solvency,
profitability of the bank, liquidity, capitalization
of the commercial bank.
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Вступ. В умовах економічної глобалізації, коли у тій чи іншій частині
світу час від часу спалахують валютні, банківські та фінансові кризи,
загострюється питання щодо забезпечення у кожній країні стабільного
економічного розвитку, який значною мірою залежить від надійності
банківського сектору. Визначальними факторами при формуванні довіри з боку
вкладників, партнерів, інвесторів до банків є фінансова стійкість та стабільний
розвиток останніх. Зокрема, фінансова стійкість та стабільний розвиток мають
бути не лише короткочасними досягненнями комерційних банків, а й їх
стратегічними завданнями, від чого, в свою чергу, залежатиме динамічність
ринкових перетворень та підвищення соціальних стандартів.
Проблема забезпечення та зміцнення фінансової стійкості комерційних
банків – складна та до кінця не розв’язана, не породжена сьогоденням, так як
має корені й у минулому. Вона присутня у розвинутих країнах ринкового типу і
набула загальнонаціонального значення і для України, що значною мірою
зумовлено специфікою розвитку вітчизняних банків. Саме тому ефективне
управління і забезпечення власної фінансової стійкості має бути обов’язком та
основним стратегічним завданням кожного комерційного банку.
Аналіз досліджeнь та постановка завдання. Дослідженням даної
проблематики займались як зарубіжні, так і вітчизняні науковці. Зокрема
аналізу, оцінці та шляхам забезпечення фінансової стійкості банків значну
увагу приділили такі зарубіжні науковці, як Е. Дж. Долан, Р. Дж. Кемпбелл,
Р. Л. Міллер, П. С. Роуз, Дж. Ф. Сінкі, Дж. К. Ван Хорн. Ними обґрунтовано
місце фінансової стійкості у фінансовому менеджменті, її показники та
критерії. Також значні напрацювання російських науковців: Л. П. Бєлих,
М. З. Бора, В. В. Іванова, С. І. Кумок, Ю. С. Маслєнченкова, Г. С. Панової,
Л. С. Сахарової, О. Б. Ширінської, Г. Г. Фетисова, якими визначено основні
фактори, методи оцінки й аналізу фінансової стійкості.
Даним аспектам приділили увагу й такі вітчизняні науковці, як
О. Д. Вовчак, О. В. Дзюблюк, Ж. М. Довгань, О. Д. Заруба, А. М. Мороз,
М. І. Савлук, розглядаючи загальні питання фінансового аналізу діяльності
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банків та менеджменту; В. В. Вітлінський, В. П. Пантелєєв та С. П. Халява,
Н. М. Шелудько, досліджуючи теоретичні аспекти та проблеми регулювання
фінансової стійкості банків; Л. А. Клюско, С. А. Святко, Є.В.Склеповий,
Л. Ю. Петриченко, Р. І. Шіллер – при визначенні складових стійкості, розгляді
питань аналізу та оцінки фінансової стійкості банку; В. М. Кочетков – при
обґрунтуванні методологічних та організаційних засад управління фінансовою
стійкістю банків.
Варто зазначити, що досі нема єдиного загальноприйнятого тлумачення
поняття «фінансова стійкість» комерційного банку та чіткого, цілісного
механізму

управління

останньою.

Зазначене

обумовлює

необхідність

ґрунтовного дослідження як у теоретичному, так і в практичному планах
базових аспектів управління фінансовою стійкістю комерційних банків.
Метою даної статті є обґрунтування теоретичних засад фінансової
стійкості комерційних банків та розроблення основ механізму управління
фінансовою стійкістю як форми її практичного забезпечення в сучасних
умовах.
Peзультати досліджeння. Значення терміну «фінансова стійкість», як
правило, досить часто трактується залежно від контексту, використання
аналітичних методів та рівня систем, що розглядаються.
Такий підхід характеризується відсутністю суворої обґрунтованості та
чіткості визначень і досить часто стає причиною змішування понять і
невизначеності категорії.
В економічній літературі немає єдиного підходу до визначення поняття
фінансової стійкості комерційного банку. Нерідко його ототожнюють з такими
економічними поняттями, як надійність, платоспроможність, ліквідність. Так,
деякі автори стверджують, що фінансова стійкість банку визначається рівнем
його ліквідності та платоспроможності. Слід зауважити, що ліквідність
комерційного банку характеризує механізм перетворення фінансових чи
матеріальних активів у грошові кошти з метою своєчасного виконання
зобов’язань, а платоспроможність визначається здатністю банку своєчасно і
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повністю виконати свої платіжні зобов’язання. Це дуже важливі складові, але
врахування тільки їх під час визначення фінансової стійкості банку є
недостатнім.
Інші

фахівці

стверджують,

що

стійкість

банку

залежить

від

збалансованості його активів і пасивів, якості кредитно-інвестиційного
портфеля і кількості клієнтів. Цей підхід викликає певні зауваження: по-перше,
в

ньому

не

враховуються

такі

важливі

складові,

як

прибутковість,

платоспроможність та ліквідність банку; по-друге, твердження, що фінансова
стійкість банку залежить від кількості клієнтів, є недостатнім для пояснення
цієї взаємозалежності.
В.П. Пантелєєв і С.П. Халява визначають фінансову стійкість як
своєрідне перевищення доходів над витратами. Твердження, що фінансова
стійкість банку визначається рівнем його прибутку і сумою сплачуваних
дивідендів, видаються дуже спірними. Безумовно, рівень прибутку є важливим
узагальнюючим показником банківської діяльності, але для визначення
фінансової стійкості потрібно знати, за рахунок яких джерел його отримано і як
він був розподілений. Ознакою фінансової стійкості, насамперед, є стабільність
джерел доходу банку [1].
Ю.С. Маслєнченков ставить фінансову стійкість у залежність від
відповідності діяльності банку нормативним узагальнюючим показникам, які
синтезують характеристики економічних складових стійкості: обсяг і структура
власних

коштів,

рівень

доходів

прибутку,

достатність

капіталу,

мультиплікативна ефективність власного капіталу, норма прибутку на власний
капітал, ліквідність, створення доданої вартості банком [4].
Н. Шелудько пропонує таке визначення фінансової стійкості: «Це
динамічна інтегральна характеристика спроможності банку як системи
трансформування ресурсів та ризиків повноцінно виконувати свої функції,
витримуючи вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища». Проте,
у цьому твердженні дається дуже вузьке визначення комерційного банку як
системи. По-друге, незрозумілим є ставлення до показників платоспроможності
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та ліквідності і важливості їх для визначення фінансової стійкості [4]
Деякі автори роблять спробу визначити фінансову стійкість у межах
певних показників. Вони формують групу коефіцієнтів для оцінки фінансової
стійкості комерційного банку на основі аналізу джерел його коштів, залежності
від кредитів, розміру власних коштів відносно залучених та ін. Але в цьому
випадку вибір показників обмежується показниками, що характеризують
переважно пасиви балансу банку без врахувань змін в активі. Автори на свій
розсуд формують перелік показників та їх пріоритетність за відсутності єдиних
нормативних критеріїв, які характеризують фінансову стійкість комерційного
банку.
Можна виділити низку суттєвих недоліків притаманних розглянутим
визначенням фінансової стійкості комерційного банку. По-перше, методологія і
практика визначення фінансової стійкості ще не повною мірою охоплюють
основні аспекти цього процесу у взаємозв’язку і взаємообумовленості, а
система показників, які використовуються, являє собою зведення особистих
відокремлених характеристик, часто не пов’язаних між собою, що суттєво
ускладнює визначення і забезпечення фінансової стійкості комерційного банку.
По-друге, недостатньо повно враховуються фактори, що мають вплив на
стійкість комерційного банку. По-третє, недостатньо розроблені методологічні
аспекти формування фінансової стійкості комерційного банку і відсутні
методичні підходи до прогнозування фінансової стійкості комерційного банку.
Отож, існують різні підходи до визначення поняття фінансової стійкості.
Його часто ототожнюють з іншими термінами – надійністю, фінансовою
стабільністю, платоспроможністю, ліквідністю, прибутковістю, фінансовою
стійкістю. Тому слід відокремити такі концептуальні положення [5]:
1) надійність комерційного банку є однією зі складових такого
інтегрованого показника, як фінансова стабільність, яка, в свою чергу, свідчить
про наявність певних умов для ефективного використання ресурсів протягом
тривалого періоду. Фінансова стійкість є складовою такого показника, як
надійність комерційного банку;
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2) платоспроможність можна виокремити як складову частину показника
фінансової стійкості комерційного банку, тобто поняття «фінансова стійкість
комерційного банку» ширше, ніж поняття «платоспроможність комерційного
банку»;
3) ліквідність та прибутковість – це показники, які деталізують поняття
платоспроможності комерційного банку.
Фінансова стійкість комерційного банку – це складова характеристика
фінансової стабільності, його надійності, показниками якої, в свою чергу, є
капітальна стійкість, ліквідність, прибутковість та ризик комерційного банку.
Також, слід зазначити, що розрізняють такі поняття як «поточна
фінансова стійкість» та «перспективна фінансова стійкість». Поточна фінансова
стійкість – це ситуативна характеристика банку на момент проведення аналізу.
Перспективна фінансова стійкість – це ймовірність того, що фінансові
можливості банку протягом певного часу будуть відповідати певним критеріям,
тобто ймовірність того, що банк проявить себе як стійкий у фінансовому плані.
Але

такий

підхід

до

визначення

перспективної

фінансової

стійкості

комерційного банку дещо звужений. Оскільки перспективна фінансова
стійкість комерційного банку характеризує, насамперед, наскільки стабільним є
його фінансові можливості, то для її оцінювання, доцільно використовувати
також показники, які характеризують варіативність коефіцієнтів капітальної
стійкості, ліквідності, прибутковості та ризику комерційного банку [4].
Для підтримання будь-якої економічної системи, у тому числі, банку, у
заданому стані або для досягнення більш високих результатів необхідна
скоординована діяльність, що іменується управлінням. Взаємозв’язок ознак, що
характеризують результат управління фінансовою стійкістю комерційного
банку представлений на рис. 1.
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Наявність комерційного банку
Характеризує комерційний банк як грошовокредитний інститут, здатний ефективно
реалізовувати доручені йому функції, виконувати
свою економічну роль та всі зобов’язання перед
акціонерами та клієнтами

Стійкість комерційного банку
Фундаментальна характеристика внутрішнього
стану комерційного банку, який визначається
здатністю витримувати максимальний рівень
непередбачуваних витрат і зберігати стан
ефективного функціонування

Стабільний розвиток комерційного банку
Характеризує спроможність комерційного
банку з часом забезпечити зменшення
витрат, а також динамічний рух банку в
межах визначеної стратегії в умовах
конкурентного ринку

Рис. 1. Взаємозв’язок ознак, що характеризують результат управління
фінансовою стійкістю комерційного банку
Джерело: [2]

Взаємопов`язані категорії надійності, стабільного розвитку та стійкості є
ознаками комерційного банку й обумовлюють його здатність до:
1) ефективної реалізації притаманних функцій та виконання своєї ролі в
економіці, незалежно від впливу зовнішніх і внутрішніх факторів, що
перешкоджають їх здійсненню;
2) чіткого та оперативного здійснення операцій щодо обслуговування
клієнтів;
3) виконання своїх зобов’язань перед акціонерами та клієнтами, за умов
обов’язкового

дотримання

параметрів

і

нормативів,

встановлених

у

національному законодавстві й світовій банківській практиці;
4) реалізації інтересів усіх учасників фінансових відносин (акціонерів,
власників, клієнтів);
5) збереження вкладів юридичних та фізичних осіб;
6) власного розвитку відповідно до ринкових тенденцій та з урахуванням
ймовірних ризиків;
7) конкурентної боротьби;
8) реалізації свого потенціалу в діловому співробітництві [2, с. 30-31].
Щодо управління фінансовою стійкістю банківської установи, то це
поняття в сучасній економічній літературі ще не отримало достатньої розробки
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та має дискусійний характер. Так, на думку Карпової О.І. управління
фінансовою стійкістю банку являє собою складний і багатобічний процес, що
здійснюється у взаємодії різних форм, методів, інструментів, важелів і способів
впливу суб'єкта управління на його об’єкт на основі чітко розробленої
концепції [3, с. 15].
Отже, під управлінням фінансовою стійкістю банку, на наш погляд, слід
розуміти один з найбільш значущих функціональних напрямів системи
фінансового менеджменту фінансово-кредитної установи, який є системою
принципів та методів розроблення і реалізації управлінських рішень та
необхідною

передумовою

його

стабільного

розвитку,

пов'язаний

із

забезпеченням такого стану фінансових ресурсів і підтриманням фінансової
рівноваги для забезпечення стабільного фінансово-господарського становища
банку як в поточній, так і в довгостроковій перспективі.
Управління фінансовою стійкістю комерційних банків передбачає
об’єктивне визначення її поточного й бажаного стану, скоординоване
управління фінансовими ресурсами банківської установи, вибір таких
управлінських рішень, котрі сприяли б забезпеченню фінансової стійкості.
Зокрема, це може бути впорядковано та відображено у сформованому
цілісному механізмі.

Саме

таким механізмом

є механізм

управління

фінансовою стійкістю банків як форма її практичного забезпечення [2, с. 33].
Необхідність і мета механізму управління фінансовою стійкістю
комерційних

банків

зумовлена

проблемою

практичного

забезпечення

фінансової стійкості банків як на макро-, так і на мікроекономічному рівні для
їх належного функціонування та стабільного розвитку, з одного боку, а також, з
метою створити базові передумови до виконання банками своїх функцій,
реалізації ролі в економіці з іншої, що позначається на надійності банківської
системи в цілому, на економічному розвитку країни та швидкості ринкових
перетворень у процесі суспільного відтворення.
Процес управління передбачає застосування певних методів, основними з
яких є наступні:
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1. Планування – передбачає необхідність постановки цілей, визначення
тактики і стратегії досягнення основної мети (забезпечення фінансової стійкості
банку). Зважаючи на те, що стратегічною метою комерційного банку в даному
випадку є забезпечення фінансової стійкості, то саме фінансове планування в
механізмі, що розглядаємо, слід спрямовувати, на нашу думку, на перетворення
стратегічної мети у конкретні (абсолютні та відносні) значення фінансових
показників через використання відповідних інструментів.
2. Аналіз основних елементів, що визначають стійкий фінансовий стан
комерційного банку. Аналіз дає змогу виявити причинно-наслідкові зв’язки
різних аспектів діяльності банку. Саме за допомогою аналізу можна швидко
розрахувати, як змінюються фінансові показники, що визначають рівень
фінансової

стійкості

та

відповідно

до

цього

прийняти

обґрунтоване

управлінське рішення, спрямоване на її забезпечення.
3. Оцінка та регулювання фінансової стійкості комерційних банків, що
здійснюють за допомогою комплексу прийомів та методик. Слід підкреслити,
що можна виділити напрямки оцінки фінансової стійкості комерційних банків
та регулювання нею: по-перше, пряме (зовнішнє) регулювання й обов’язкова
оцінка; по-друге, саморегулювання (внутрішнє регулювання) та самостійна
(ініціативна) оцінка.
4. Контроль полягає у перевірці відповідності отриманих результатів
запланованим показникам, оптимальні значення яких сприяють підвищенню
рівня фінансової стійкості комерційного банку. Для належного контролю за
рівнем фінансової стійкості банків та ефективного управління останньою слід
дотримуватися проходження всіх стадій контролю (попередній, поточний,
наступний), із боку як органів нагляду, так, і комерційних банків [2, с. 52].
Висновки. Фінансова стійкість банку - це стійкість його фінансового
положення в довгостроковій перспективі. Вона відбиває такий стан фінансових
ресурсів, при якому комерційний банк, вільно маневруючи грошовими
коштами,

здатний

шляхом

їх

ефективного

використання

безперебійний процес здійснення своєї економічної діяльності.
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забезпечити

Управління фінансовою стійкістю комерційних банків передбачає
об’єктивне визначення її поточного й бажаного стану, скоординоване
управління фінансовими ресурсами банківської установи, вибір таких
управлінських рішень, котрі сприяли б забезпеченню фінансової стійкості.
Результат управління фінансовою стійкістю комерційного банку характеризує
його надійність, стабільний розвиток та стійкість.
Процес управління передбачає застосування певних методів, основними з
яких є наступні: планування, аналіз основних елементів, оцінка та регулювання,
і контроль фінансової стійкості комерційних банків.
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТУВАННЯ
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Анотація. В умовах динамічного ринкового
середовища набуває актуальності питання
забезпечення та постійного моніторингу
системи захисту фінансових інтересів
підприємства, тобто його фінансової безпеки.
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Abstract. In a dynamic market environment,
the issue of ensuring and continuous
monitoring of the system of protection of the
financial interests of the enterprise, that is, its
financial security, becomes acute. The article

У статті проаналізовано підходи до
визначення поняття «фінансова безпека».
Запропоновано власне визначення поняття
«фінансова
безпека»
властивість
підприємства не завдавати шкоди об’єктам, з
якими воно взаємодіє. Досліджено, що
діагностування
фінансової
безпеки
відбувається за допомогою фінансового
аналізу. На підставі показників фінансового
аналізу виділено п’ять рівнів фінансової
сталості та відповідно п’ять рівнів
фінансової безпеки Визначено принципи
побудови системи діагностування фінансової
безпеки
підприємства.
У
системі
діагностування необхідно виділити механізм
діагностики, який повинен включати в себе
сукупність принципів, методів та засобів, за
допомогою
яких
буде
проводитися
діагностика фінансової безпеки підприємства.
Ключові слова: безпека, фінансова безпека,
діагностика, загрози.

analyzes the approaches to the definition of
«financial security». The actual definition of
«financial security» is proposed - the property
of the enterprise does not harm the objects
with which it interacts. It was investigated that
the diagnosis of financial security occurs
through financial analysis. Based on the
indicators of financial analysis, five levels of
financial sustainability and, respectively, five
levels of financial security have been
identified. The principles of constructing a
system for the diagnosis of financial security of
an enterprise have been determined. In the
diagnostic system, it is necessary to allocate a
diagnostic mechanism, which should include a
set of principles, methods and means by which
the diagnosis of financial security of the
enterprise will be carried out.
Keywords: security, financial security,
diagnostics, threats.

Вступ. У сучасних умовах ринкових відносин та непристосованості
українських

підприємств

до

нових

умов

господарювання,

а

також

нестабільності в економічній та політичній сферах України все більшої
актуальності набувають питання ефективності та стабільності підприємств. При
цьому кризові явища, що спостерігаються в усіх сферах економічних відносин,
підвищують ризики та загрози ефективному функціонування підприємництва,
що змушує шукати нові способи забезпечення фінансової безпеки підприємства
як стану фінансової стабільності та здатності протистояти внутрішнім і
зовнішнім загрозам.
Відповідно, достатній рівень фінансової безпеки передбачає досягнення
задовільного фінансового стану, платоспроможності та ліквідності і створення
можливості для стійкого розвитку. Саме тому важливо дати достовірну оцінку
поточному рівню фінансової безпеки задля її ефективного управління та
попередження можливості виникнення внутрішніх та зовнішніх загроз.
Аналіз досліджень та постановка завдання. Проблема фінансової
діагностики належить до категорії малодосліджених у вітчизняній економічній
та управлінській науці. Але, разом з тим, завдяки дослідженням у різних
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галузях, діагностика вивчалася самостійно як особливий пізнавальний процес.
Методичною і теоретичною основою дослідження фінансової діагностики стали
наукові праці багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, насамперед
В.О. Ареф’єва, О.І. Барановського, І.А. Бланка, К.С. Горячєвої, Т.О. Загорної,
Т.Б. Кузенко, В.І. Мунтіяна, Р.С. Папехіна, О.Л. Пластун, М.Ю. Погосової,
О.І. Судакової, А.В. Фоменко та інших. Проте, в сучасних умовах проблеми
діагностики фінансового стану підприємств все ще залишаються актуальними і
саме тому потребують наукового та систематизованого підходу до їх вивчення.
Метою дослідження є обґрунтування необхідності діагностики фінансової
безпеки підприємства для його ефективного функціонування та побудова
системи діагностування рівня фінансової безпеки підприємства.
Результати

дослідження.

З

урахуванням

високого

ступеня

невизначеності, що є невід’ємним супутником будь-якої економічної системи
на етапі розвитку ринкових відносин, великої швидкості здійснюваних
фінансових

операцій,

складності

умов

функціонування

суб’єктів

господарювання існує необхідність адаптації, удосконалювання, розробки
основ діагностики фінансової безпеки.
Традиційне розуміння сутності безпеки засновано на виділенні життєво
важливих інтересів особистості, суспільства, держави як об'єктів захисної
діяльності [5].
Важливо зазначити, що поняття «бути безпечним» та «бути в безпеці»
дуже відрізняються. Адже бути безпечним означає не наносити шкоди по
відношенню до інших, а бути в безпеці означає бути недоступним для шкоди,
яку можуть нанести інші по відношенню до останнього. Отже, коли говориться
про фінансову безпеку підприємства, це означає, що підприємство, а також
його структурні підрозділи, захищені від загроз, які можуть бути спричинені
внутрішніми та зовнішніми факторами.
Слід відзначити, що єдності щодо тлумачення поняття «фінансова
безпека» підприємства досі не існує. Виділяють різні підходи до визначення
поняття «фінансова безпека».
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Так К. Горячєва відзначає, що фінансова безпека – це такий фінансовий
стан, що характеризується, по-перше, збалансованістю та якістю сукупності
фінансових інструментів, технологій та послуг, які використовуються
підприємством, по-друге, стійкістю до зовнішніх та внутрішніх загроз, потретє, здатністю фінансової системи підприємства забезпечити реалізацію його
фінансових інтересів, цілей та задач достатнім обсягом фінансових ресурсів,
по-четверте, забезпечувати розвиток всієї фінансової системи.
Р.С. Папехін вважає, що фінансова безпека – здатність підприємства
самостійно розробляти і проводити фінансову стратегію відповідно до цілей
загальної корпоративної стратегії в умовах невизначеного і конкурентного
середовища. Дуже подібні, на нашу думку, є визначення поняття «фінансова
безпека» у Т.Б. Кузенко [7], А.В. Фоменко [10] та В. Мунтіяна [5].
Т.Б. Кузенко визначає фінансову безпеку як стан найбільш ефективного
використання

інформаційних,

фінансових

показників,

ліквідності

та

платоспроможності, рентабельності капіталу, що знаходиться в межах своїх
граничних значень [7].
На думку А.В. Фоменко, фінансова безпека - стан найбільш ефективного
використання фінансових, інформаційних, людських та ін. ресурсів задля
реалізації та захищеності фінансових інтересів суб’єкта господарювання в
поточному та перспективному періоді на усіх рівнях фінансових відносин [10].
В. Мунтіян надає таке визначення фінансовій безпеці: стан найбільш
ефективного

використання

корпоративних

ресурсів

підприємства,

відображеного в оптимальних значеннях фінансових показників прибутковості
та рентабельності бізнесу, якості правління, використання основних та обігових
фондів підприємства, структури його капіталу, норм дивідендних виплат за
цінними паперами, а також курсової вартості його цінних паперів як
синтетичного

індикатора

поточного

фінансово-господарського

стану

підприємства і перспектив його технологічного та фінансового розвитку [5].
І.А.

Бланк

бачить

фінансову

безпеку

як

кількісний

і

якісно

детермінований рівень фінансового стану підприємства, що забезпечує
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стабільну захищеність його пріоритетних збалансованих фінансових інтересів
від ідентифікованих реальних і потенціальних загроз зовнішнього та
внутрішнього характеру, параметри якого визначаються на основі його
фінансової філософії і створюють необхідні передумови фінансової підтримки
його стійкого зростання в поточному і перспективному періоді [5].
О.І. Судакова вважає, що фінансову безпеку можна визначити як важлива
складова частина економічної безпеки підприємства, що базується на
незалежності, ефективності і конкурентоспроможності фінансів підприємства,
яка відображається через систему критеріїв і показників його стану, що
характеризують збалансованість фінансів, достатню ліквідність активів і
наявність необхідних грошових резервів, фінансову стабільність, ступінь
захищеності фінансових інтересів на усіх рівнях фінансових відносин [9].
О.І. Барановський визначає фінансову безпеку в якості ступеня
захищеності фінансових інтересів на усіх рівнях фінансових відносин»; «рівень
забезпеченості

підприємства

фінансовими

ресурсами,

достатніми

для

задоволення його потреб і виконання існуючих зобов'язань [5].
М.Ю. Погосова вважає, що фінансову безпеку слід визначати як
комплексну характеристику функціонування суб’єкта господарювання, що
відбиває його потребу у захисті фінансових інтересів, яка існує об’єктивно за
умови постійного впливу реальних і потенційних загроз макро-, мезо- і
внутрішнього середовища, та викликає необхідність формування його
спроможності реалізовувати свої інтереси у процесі взаємодії з контрагентами
системи фінансових відносин [8].
Узагальнюючи досвід вітчизняних науковців, поняття «фінансова
безпека» можна визначити як властивість підприємства не завдавати шкоди
об’єктам, з якими воно взаємодіє.
Оскільки якість управління фінансовою безпекою підприємства залежить
від своєчасного та адекватного умовам господарювання оцінювання, аналізу та
прогнозування її рівня, доцільно впроваджувати діагностування, як складову
процесу управління фінансовою безпекою, що передбачає оцінювання її рівня,
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величини відхилення від його оптимального рівня, аналіз причин виникнення
таких відхилень та розроблення заходів щодо забезпечення необхідного запасу
міцності фінансової безпеки суб’єкта господарювання.
Діагностика відіграє велику роль у розвитку та функціонуванні
підприємства. Проведена своєчасна діагностика створює необхідне аналітичне
підґрунтя для обґрунтування антикризових заходів та формування ситуаційної
програми підприємства.
У сучасних словниках діагностика (від грец. diagnostikos – здатний
розпізнавати) визначається як вчення про методи, принципи розпізнавання
хвороб і як процес постановки діагнозу. Bene dignoscitur, bene curatur (лат.
«правильно розпізнається, добре лікується») – основоположний принцип
діяльності успішних лікарів.
Зародившись спочатку в медицині, діагностика, як мистецтво раннього
розпізнавання «хвороб» систем різного походження, проникала в техніку,
економіку, інші сфери людської діяльності. Щоб розпізнати хворобу на стадії її
зародження, необхідні надійні діагностичні методи; неправильний діагноз може
призвести до летального результату, катастрофи, збитків. Саме тому арсенал
методів, способів і приладів діагностики різноманітний і безперервно
поповнюється. У медицині і техніці, «прямо на очах», з’являються і
використовуються найсвіжіші досягнення науки, комплексні комп’ютерні
системи, нанотехнології, штучний інтелект, бази знань та інші наукові
досягнення [4].
Водночас у сучасній економічній літературі діагностика визначається як
діяльність щодо оцінки стану організації з метою визначення проблеми її
розвитку та ймовірності настання кризи [4].
Фінансова діагностика – систематична і усебічна оцінка діяльності
підприємства з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу [2].
Вона передбачає визначення прийнятних параметрів роботи підприємства і
незадовільних параметрів, які вимагають оперативного втручання. Підсумком
діагностики на основі оцінки господарського стану і його ефективності є
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ґрунтовні висновки, необхідні для прийняття термінових, але важливих рішень,
наприклад, про цільове кредитування, про купівлю чи продаж підприємства,
про його закриття, реорганізацію тощо.
Діагностування

фінансової

безпеки

відбувається

за

допомогою

фінансового аналізу. Саме тому для визначення рівня фінансової безпеки
необхідно здійснити аналіз показників стану фінансової безпеки. Показниками
оцінки є:


надлишок або нестача власних оборотних засобів, які необхідні для

формування запасів і покритті витрат, пов’язаних з господарською діяльністю
підприємства;


надлишок або нестача власних оборотних засобів, а також

середньорічних і довгострокових кредитів та позик;


надлишок або нестача загальної величини оборотних засобів.

На підставі означених показників можна виділити п’ять рівнів фінансової
сталості та відповідно п’ять рівнів фінансової безпеки (табл. 1).
Для вчасного реагування на негативні зміни внаслідок впливу внутрішніх
та зовнішніх загроз на підприємстві доцільно впроваджувати систему
діагностування фінансової безпеки. У системі діагностування необхідно
виділити механізм діагностики, який повинен включати в себе сукупність
принципів, методів та засобів, за допомогою яких буде проводитися
діагностика фінансової безпеки підприємства.
Таблиця 1
Рівні фінансової стійкості та фінансової безпеки підприємства

№
Назва
з/п
1
2
1 абсолютна фінансова стійкість
та абсолютна фінансова безпека
2 нормальна фінансова стійкість
та нормальна фінансова безпека
3 нестійкий фінансовий стан і
нестійкий рівень безпеки
4

Характеристика

3
підприємству достатньо власних оборотних засобів
для функціонування;
підприємству
практично
достатньо
власних
оборотних засобів;
підприємству недостатньо власних оборотних засобів,
також воно залучає середньострокові та довгострокові
позики і кредити;
окрім
середньострокових
та
критичний фінансовий стан і підприємство
довгострокових
позик
і
кредитів,
залучає
критичний рівень безпеки
короткострокові;
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Продовження табл. 1
1
5

2
3
кризовий фінансовий стан і підприємство не може забезпечити фінансування
кризовий рівень безпеки
своєї діяльності ані власними, ані залученими
засобами.
Джерело: [5]

Вважаємо за доцільне будувати систему діагностування фінансової
безпеки на підприємстві, керуючись наступними принципами:
1)

проектування системи розпочали з формулювання мети або

функціонального призначення;
2)

система тоді досягатиме цілей і виконуватиме покладені функції,

коли вона включатиме достатні для цього елементи, між елементами будуть
встановлені достатні інформаційні і інші зв'язки, кожен з елементів матиме в
розпорядженні достатні для виконання покладених завдань ресурси.
Як і будь-яка система, система діагностування повинна мати суб’єкт
управління та об’єкт управління. Для зображення суб’єкта управління доцільно
скористатися

організаційною

структурою

підприємства.

Організаційна

структура підприємства показує взаємозв’язок між структурними підрозділами.
Що ж до об’єкту управління, то тут необхідно використовувати виробничу
структуру підприємства. Тобто виробнича структура покаже, чим перш за все
повинний управляти суб’єкт управління.
Важливо відзначити, що діагностику фінансової безпеки дуже важко
проводити вручну. Отже, необхідно мати певне технічне забезпечення.
Висновки. В умовах постійної взаємодії та взаємного впливу суб’єктів
усіх рівнів економіки фінансова безпека суб’єкта макро-, мезо та макрорівня за
своєю сутністю уособлює не тільки спроможність реалізовувати фінансові
інтереси, але й об’єктивно існуючу потребу у їх захисті від впливу внутрішніх
та зовнішніх загроз.
Необхідність діагностики зумовлена її важливістю у розвитку та
функціонуванні підприємства. Діагностику розрізняють за формами. Дуже
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важливою є попереджувальна діагностика, яка передбачає попередження
кризових явищ на підприємстві.
Для

ефективного

управління

фінансовою

безпекою

доцільно

впроваджувати систему діагностування, яка забезпечуватиме діагностику рівня
фінансової безпеки підприємства. Побудова системи діагностування повинна
базуватися на основоположних принципах.
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ОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ
ВІДПОВІДНО ДО МСФЗ
Анотація. У роботі досліджено категорію
справедливої вартості основних засобів, її
переваги та недоліки, запропоновано етапи та
методи оцінювання справедливої вартості та
розглянуто ієрархію джерел інформації щодо
неї. Вказана проблема актуальна і для
підприємств споживчої кооперації, основні
засоби яких відображаються у фінансовій
звітності за залишковою вартістю, яка
суттєво відрізняється від їх справедливої
вартості. Така ситуація призводить до
заниження вартості майна підприємства,
показників його фінансової стійкості, а
також, інвестиційної привабливості суб’єкта
господарювання в цілому. Застосування
справедливої
вартості
є
суперечливим
питанням, оскільки вона має як переваги, так і
недоліки, тому підприємства повинні самі
обирати способи оцінки своїх активів,
враховуючи такі фактори, як витрати на
проведення оцінки, ступінь невизначеності
вимірів, достовірність, бажання уникнути
розбіжностей у звітності тощо.
Ключові слова: справедлива вартість, основні
засоби, ієрархія справедливої вартості,
методика та етапи оцінювання справедливої
вартості.

Abstract. The paper studies the category of
fair value of fixed assets, its advantages and
disadvantages, proposes the stages and
methods of valuation of fair value and
considers the hierarchy of sources of
information about it. The indicated problem
is relevant for enterprises of consumer cooperation, whose fixed assets are reflected
in the financial statements at residual value,
which differs significantly from their fair
value. Such a situation leads to a reduction
in the value of the property of the enterprise,
indicators of its financial stability, as well
as the investment attractiveness of the entity
as a whole. The use of fair value is a
controversial issue, since it has both
advantages
and
disadvantages,
so
companies have to choose their means of
valuing their assets, taking into account
factors such as the cost of carrying out an
assessment, the degree of uncertainty of
measurements, the reliability, the desire to
avoid divergent reporting, etc.
Keywords: fair value, property, plant and
equipment,
fair
value
hierarchy,
methodology and stages of fair value
measurement.

Вступ. Оцінка є важливим елементом методу бухгалтерського обліку, що
забезпечує вартісне вираження об’єктів в єдиному грошовому вимірнику.
Достовірна оцінка є однією з умов визнання активів, адже визначення їх
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неправильної вартості буде опосередковано впливати на фінансовий результат
підприємства.
Ресурси та джерела їх утворення первісно оцінюються за певною
вартістю: собівартістю, залишковою, справедливою тощо. Досить часто у
світовій практиці для оцінки, у тому числі і основних засобів, використовується
саме справедлива вартість.
В Україні на сьогодні існує негативна тенденція – більшість підприємств
не застосовує даний метод оцінки активів. Це пояснюється багатьма факторами:
відсутністю чіткого механізму оцінювання за справедливою вартістю та
комп’ютерних програм з можливістю її розраховувати; недостатнім рівнем
розвитку суб’єктів, що займаються незалежної оцінкою та значною вартістю
таких послуг; неможливістю визначити достовірні ринкові дані щодо вартості
основних засобів, які досить часто є застарілими, тощо. Саме всі ці причини
обумовлюють актуальність дослідження проблеми визначення справедливої
вартості основних засобів.
Вказана проблема актуальна і для підприємств споживчої кооперації,
основні засоби яких відображаються у фінансовій звітності за залишковою
вартістю, яка суттєво відрізняється від їх справедливої вартості. Така ситуація
призводить до заниження вартості майна підприємства, показників його
фінансової

стійкості,

а

також,

інвестиційної

привабливості

суб’єкта

господарювання в цілому.
Аналіз досліджень та постановка завдання. Бухгалтерський облік
основних засобів розпочинається з факту його визнання, оцінки та
відображенням в системі рахунків, з подальшим розкриттям у фінансовій
звітності.

Науковий

інтерес

щодо

дефініції

«справедливої

вартості»

зустрічається в працях Бутинця Ф. Ф., Завгороднього А. Г., Ковальова В. В.,
Малюги Н. М., Пятова М. Л. та ін. Алгоритм та основні методи оцінювання
справедливої вартості основних засобів підприємств досліджували такі
вітчизняні вчені, як Голов С. Ф., Козлова М. О., Ловінська Л. Г., Олійник О. В.,
Палій В. Ф., Палій В. В., Пушкар М. С., Соколов В. Я., Швець В. Г. та ін.
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Метою

дослідження

є

теоретико-методологічне

та

організаційно-

практичне дослідження сутності та процедури оцінювання справедливої
вартості основних засобів підприємства.
Результати дослідження. Наявність якісної матеріально-технічної бази є
важливим чинником роботи будь-кого суб’єкта господарювання. Саме від
забезпеченості підприємства основними засобами багато в чому залежить
можливість здійснення поточної господарської діяльності, її стабільність та
ефективність. Вартість основних засобів, за якою вони відображаються у
балансі, може не відповідати їх реальній вартості. Відповідно до принципу
повного висвітлення, фінансова звітність повинна містити всю інформацію про
фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних
вплинути на рішення, що приймаються на її основі. Тому, в обліку повинні
використовуватися такі методи оцінки основних засобів, які запобігають
заниженню оцінки зобов’язань і витрат та завищенню оцінки активів та доходів
підприємства. Виходячи з цього, якщо вартість основних засобів, за якою вони
відображені в обліку відрізняється від їх реальної вартості, то вартість таких
основних засобів варто привести у відповідність до їх справедливої вартості.
Розглядати оцінку основних засобів за справедливою вартістю слід
розпочати з дослідження поняття «справедлива вартість». У табл. 1
систематизовано інформацію щодо дефініції даного поняття відповідно до
чинного законодавства та наукових підходів вітчизняних вчених.
Відзначимо, що до прийняття МСФЗ 13 справедлива вартість становила
суму, за якою можна обміняти актив або погасити заборгованість в операції між
обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами. Варто зазначити, що
нове поняття справедливої вартості є більш точним, оскільки визначає:
1) ціну, а не суму, а отже означає, що операція здійснюється на ринку;
2) продаж активу, а не обмін, що також притаманне активному ринку;
3) що це звичайна операція, а не просто операція;
4) операція здійснюється між учасниками ринку, тобто покупцями і
продавцями;
197

5) дату оцінки, тобто дату, на яку здійснюється операція.
Таким чином, нове визначення поняття справедливої вартості є
орієнтованим на активний ринок, на відміну від попереднього поняття.
Таблиця 1
Трактування поняття «справедлива вартість» відповідно до законодавства
та наукових думок вітчизняних вчених
№ з/п
1

1

2

3

4

5

6
7
8

Нормативний
документ / вчений
2

Національний стандарт
оцінки 1 «Загальні
засади оцінки майна і
майнових прав»

П(С)БО 7 «Основні
засоби», МСБО 16
«Основні засоби»
П(С)БО 19
«Об’єднання
підприємств»

Визначення
3
Вартість – це еквівалент цінності об'єкта оцінки, виражений у
ймовірній сумі грошей. Другою частиною категорії є прикметник
справедлива, що означає правильна, неупереджена, об'єктивна.
Отже, під справедливою вартістю слід розуміти неупереджений,
об'єктивний еквівалент цінності об'єкта у конкретний момент
часу.

Справедлива вартість – це сума, за якою може бути
здійснений обмін активу в результаті операції між
обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.
Справедлива вартість – сума, за якою можна продати актив
або оплатити зобов’язання за звичайних умов на певну дату.

Оцінка справедливої вартості – ціна, яка була б отримана за
продаж активу, або сплачена за передачу зобов'язання у
звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. В
даному випадку справедлива вартість це вже не сума, а
вихідна ціна, що формується на даних ринку.
Вважає, що обов’язковою умовою справедливої вартості є
наявність активного ринку. При відсутності такого ринку,
В. В. Ковальов
справедливість вартості буде умовна, так як будуть
використовуватися суб’єктивні оцінки оцінювача.
Автор класифікує справедливу вартість як вид поточної
Л. Г. Ловінська
вартості активу.
Справедлива вартість є досить умовним терміном, який
визначає достовірно відому ринкову вартість об’єкта, якою є
В. Ф. Палій
відновна вартість.
Справедливою оцінкою є вартість предмета на момент
В. Я. Соколов
складання балансу.
Джерело: систематизовано автором на основі [1, 3-7]
МСФЗ 13 «Оцінка
справедливої
вартості»

Слід звернути увагу на точку зору деяких зарубіжних фахівців, які
трактують справедливу вартість як ідеальне поняття. Тобто справедлива
вартість базується на ідеальних і інформаційно-прозорих ринках у стані
рівноваги. Спостерігається однорідність очікувань усіх учасників ринку,
відсутність податків тощо. У такій ситуації, справедлива вартість є
об’єктивною ринковою оцінкою. У реальних умовах ринки лише наближаються
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до інформаційно ефективного стану, тому точиться дискусія щодо можливості
достовірної визначення справедливої вартості.
Цікавим фактом є вислів теоретика Іспанії Коваррубіаса ще за часів
золотого століття (приблизно 1555 р.), який характеризує суб’єктивність оцінки
– «цінність речі залежить не від об’єктивної природи, а від суб'єктивних оцінок
людей, навіть коли ця оцінка безглузда. В Індії пшениця дорожче ніж в Іспанії,
тому що там люди цінують її більше, хоча об’єктивна природа пшениці скрізь
однакова» [2].
Узагальнюючи підходи щодо справедливої вартості, визначені в
міжнародних та національних стандартах, можна виділити такі ознаки (табл. 2).

№
з/п
1

2

3

4

Ознаки справедливої вартості
Ознака

Таблиця 2

Характеристика

Покупець хоче придбати актив із власних мотивів і
платить не більше ніж ринкова ціна. Продавець так
Зацікавленість сторін
само діє не із примусу і намагається досягти
найоптимальнішої ціни, що є можливою за
ринкових умов.
Сторони є рівноправними і не мають ніяких
рівноправних зв’язків одна з одною, що можуть
Незалежність сторін
призвести до неринкової ціни.
Сторони повинні володіти всією необхідною
інформацією для оцінювання об’єкту про його
Обізнаність сторін
властивості та можливості використання.
Транзакція має базуватися не на основі оцінювання
Актуальна дата оцінювання
в минулому, а на основі актуального оцінювання,
яке б при цьому не передбачало продаж.
Джерело: систематизовано автором на основі [2]

П(С)БО 19 ототожнює справедливу вартість з ринковою, хоча таке
припущення є помилковим, тому пропонуємо розглянути більш детально
сутність ринкової вартості.
Міжнародні стандарти оцінки зазначають, що ринкова вартість – це
розрахункова величина, що дорівнює грошовій сумі, за яку майно має
переходити з рук в руки на дату оцінки між добровільним покупцем і
продавцем в результаті комерційної угоди після адекватного маркетингу, при
199

цьому покладається, що кожна із сторін діяла компетентно, обачливо і без
примусу.
Варто зазначити, що ринкова вартість є вужчим поняттям, адже
передбачає

адекватний

маркетинг

перед

комерційною

угодою.

Тобто

справедлива вартість включає в себе ринкову.
На основі дослідженої сутності справедливої вартості, пропонуємо
виділити її основні переваги та недоліки (табл. 3).

№
з/п
1
2
3
4

5

Таблиця 3
Переваги та недоліки справедливої вартості основних засобів
Переваги справедливої вартості

Недоліки справедливої вартості

Відображає майбутні економічні вигоди
Відображає актуальні ринкові умови

Значні витрати на отримання інформації
Необхідність постійної ідентифікації
активного ринку
Неможливість
здійснення
безпосереднього контролю
Складність визначення справедливої
вартості, якщо відсутній активний ринок
Після
переоцінки
неможливо
співвіднести
первісну
вартість
придбання з наступними вигодами від
використання

Забезпечує порівнянність вартості активів,
придбаних у різний час
Надає інвесторам об'єктивну та достовірну
інформацію стосовно ринкової ситуації
Призводить до більшої порівнянності
показників звітності різних підприємств,
вартість визначається незалежно від
конкретних обставин, властивих окремому
підприємству чи конкретному моменту
придбання
Джерело: систематизовано автором на основі [8]

Незважаючи на деякі недоліки, оцінка за справедливою вартістю на дату
балансу є обов'язковою відповідно до національного та міжнародного
законодавства. Зважаючи на це, виникає необхідність розробки алгоритму
визначення справедливої вартості основних засобів.
Пропонуємо використовувати наступні етапи оцінювання справедливої
вартості основних засобів (рис. 1).
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Етап 1. Визначити дату оцінки та перелік основних засобів або їх груп, що є предметом
оцінки
Етап 2. Обґрунтувати підставу для оцінки
Етап 3. Аналіз ринку та формування інформаційної бази щодо ринкової вартості
аналогічних об’єктів
Етап 4. Обрати та застосувати найбільш ефективний метод оцінки справедливої
вартості
аналогічних об’єктів
Етап 5. Встановити справедливу вартість аналогічних об’єктів

Рис. 1. Алгоритм визначення справедливої вартості основних засобів

Джерело: розроблено автором

На першому етапі визначається дата оцінки, ситуація та об'єкти, що
будуть підлягати оцінці. Предметом оцінки може бути як окремий основний
засіб, так і їх група.
Другий етап полягає в обґрунтуванні підстави для оцінювання основних
засобів. Так, МСФЗ 13 пропонує концепцію найвигіднішого та найкращого
використання. Ця концепція вимагає враховувати фізичні характеристики
основних засобів, юридичні права та обмеження щодо їх використання, а також
генерування ним грошових потоків для отримання інвестиційного доходу.
Наступний етап характеризується аналізом ринку та формулюванням
інформаційної бази щодо ринкової вартості аналогічних об'єктів. Підприємство
збирає інформацію на певному ринку з метою використання її для оцінки
справедливої вартості необоротного активу, яка є основою для ієрархії
справедливої вартості.
МСБО 13 виділяє три рівня ієрархії справедливої вартості. Так найбільшу
перевагу слід на дати інформації відносно цін на активних ринках для
ідентичних активів (перший та другий рівні), а найменший пріоритет –
неринковій інформації (третій рівень).
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Після вибору рівня ієрархії справедливої вартості необхідно обрати
метод, за допомогою якого буде здійснюватися оцінка основних засобів.
У МСБО 13 наведено три різні підходи – ринковий, дохідний та
витратний, серед яких суб'єкт господарювання повинен сам обирати, який йому
краще застосовувати.
Ринковий підхід використовується при наявності достовірної та доступної
інформації про ціни аналогічних об'єктів оцінки і дійсних умовах угод з ними.
Визначення справедливої вартості основних засобів з використанням ринкового
підходу здійснюється шляхом коригування цін аналогічних об'єктів. При
витратному підході за основу береться сума грошових коштів, еквівалентна
вартості, яка потрібна була б в конкретний момент часу з метою заміни або
відновлення активу.
Використання дохідного підходу здійснюється, якщо є можливість
отримання доходів (вигід) від використання основного засобу. Вигоди від
оцінюваного активу визначаються на основі прямого зіставлення величини,
ризику та часу отримання грошового потоку від використання активу з
величиною, ризиком і часом отримання грошового потоку, який мав би місце
без використання основного засобу.
Кожен з розглянутих підходів має свої переваги та недоліки, які
представлені у таблиці 4.
На нашу думку, оптимальним, є ринковий підхід. Оцінка за даним
підходом дає можливість виключати фактори невизначеності у фінансовій
звітності, оскільки дозволяє збільшити порівнянність і об'єктивно відображає
поточну економічну ситуацію.
Таблиця 4
Переваги та недоліки підходів оцінювання справедливої вартості

Підхід
1

Ринковий

Переваги
Недоліки
2
3
Враховує ринковий фактор, Проблема
при
реальне відображення попиту і мультиплікатора,
не
пропозиції на аналогічні об'єкти майбутніх очікувань
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виборі
враховує

Продовження табл. 4
1

2
Коригується на зношення та
знецінення об'єкта, базується на
реальних об'єктах, підходить для
підприємств в
стані банкрутства

3
Неврахування поточних і очікуваних
доходів компанії, що оцінюється,
неврахування
ефективності
Витратний
використання активів підприємства та
динаміки зміни вартості її активів
Трудомісткий, проблема при виборі
Враховує майбутні очікування,
ставки дисконту та реальної суми
Дохідний
ринковий фактор
майбутніх грошових потоків
Джерело: систематизовано автором на основі [1, 2]

Для підвищення ефективності процесу оцінювання, на практиці також
можна використовувати декілька підходів одночасно, тобто комплексний
підхід. В умовах кризового становища українським підприємствах краще
застосовувати ринковий та витратний підходи, або ж її комбінацію.
На останньому етапі оцінювання об'єкта основних засобів безпосередньо
відбувається процес визначення справедливої вартості за обраним методом.
Варто відмітити, що незважаючи на суттєві переваги відображення в
обліку основних засобів за справедливою вартістю, вітчизняні підприємства та
організації в цілому та споживчої кооперації зокрема, не поспішають змінювати
модель собівартості на модель переоцінки.
Згідно МСБО 16 «Основні засоби» підприємство має обрати у власній
обліковій політиці одну з двох моделей оцінки основних засобів яку слід
застосовувати до груп основних засобів (табл. 5).

№
з/п
1

2

Модель

Моделі оцінки основних засобів

Таблиця 5

Характеристика

Модель собівартості

Після визнання активом об’єкт основних засобів потрібно
обліковувати за його собівартістю мінус будь-яка накопичена
амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення
корисності.
Модель переоцінки
Після визнання активом об’єкт основних засобів, справедливу
вартість якого можна достовірно оцінити, слід обліковувати за
переоціненою сумою, яка є його справедливою вартістю на
дату переоцінки мінус будь-яка подальша накопичена
амортизація та подальші накопичені збитки від зменшення
корисності.
Джерело: розроблено автором
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Розглянемо порівняння двох моделей оцінки основних засобів на
прикладі

групи

об’єктів

основних

засобів

«Будівлі»

Хмельницького

кооперативного торговельно-економічного інституту. Станом на 01 січня 2019
року

будівлі

інституту

відображаються

в

обліку

за

моделлю

собівартості (табл. 6).
Таблиця 6

Вартість об’єктів основних засобів «Будівлі»
Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту
станом на 01 січня 2019 р.

№
з/п
1
2
3

Найменування об’єкта
Навчальні корпуси
Фізкультурно-оздоровчий
корпус
Гуртожиток
Джерело: розроблено автором

Первісна
вартість, грн.
3535135,51

1197867,22

Залишкова
вартість, грн.
2337268,29

1286001,73

614809,23

671192,50

236799,52

80546,71

156252,81

Знос, грн.

У вересні 2016 року з метою визначення справедливої вартості будівель
інституту була проведена оцінка справедливої вартості будівель ХКТЕІ
експертами земельно-аграрного центру «Карат». Оцінка справедливої вартості
проводилась за двома методами ринковим та дохідним методом. Більша сума
справедливої вартості будівель отримана за ринковим методом, яка і визнана
експертами як остаточна. Що відповідає викладеним нами вище рекомендаціям
щодо вибору методу оцінки справедливої вартості основних засобів.
Порівнявши залишкову та справедливу вартість будівель ХКТЕІ,
встановлено разючі відхилення представлені у табл. 7.
Таблиця 7.
Порівняння залишкової та справедливої вартості будівель Хмельницького
кооперативного торговельно-економічного інституту
№
з/п
1
2
3

Найменування об’єкта

Відхилення справедливої
Залишкова
Справедлива
та залишкової вартості
вартість,
вартість, грн.
грн.
абсолютне
відносне
2337268,29
62418194,00
60080925,71
26,7

Навчальні корпуси
Фізкультурно-оздоровчий
671192,50
корпус
Гуртожиток
156252,81
Джерело: розроблено автором
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3403701,00

2732508,50

5,1

25497622,00

25341369,19

162,2

Проаналізувавши показники табл. 7, варто відмітити, що використовуючи
модель собівартості будівель ХКТЕІ найбільше занижена вартість гуртожитку –
у 162,2 рази. Вартість навчальних корпусів занижена
фізкультурно-оздоровчого корпусу – у 5,1 рази.

– у 26,7 рази, а

Такі значні відхилення

спричинені різними факторами, зокрема інфляційними процесами в країні,
зростанням ціни на нерухомість, розміщення будівель у центральній частині
міста. Таким чином, використання моделі оцінки основних засобів за
собівартістю призвело до заниження реальної вартості усього майна
відображеного у балансі ХКТЕІ.
Висновки. Застосування оцінки за справедливою вартістю по-різному
сприймається

вітчизняними

та

зарубіжними

науковцями.

Найбільш

обґрунтованим визначенням поняття справедливої вартості є в МСФЗ 13
«Оцінка справедливої вартості», оскільки в цьому стандарті систематизовано та
уніфіковано принципи оцінки активів за справедливою вартістю з метою
гармонізації та стандартизації фінансової звітності на міжнародному рівні.
Процес визначення справедливої вартості для необоротних активів є
досить складним для підприємств, тому варто дотримуватись відповідних
процедур. Застосування справедливої вартості є суперечливим питанням,
оскільки вона має як переваги, так і недоліки. Тому підприємства повинні самі
обирати способи оцінки своїх активів, враховуючи такі фактори, як витрати на
проведення оцінки, ступінь невизначеності вимірів, достовірність, бажання
уникнути розбіжностей у звітності тощо.
Враховуючи, що багато вітчизняних підприємств прагнуть залучитися
підтримкою інвесторів та кредиторів, їм варто застосовувати оцінку
необоротних активів за справедливою вартістю, оскільки вона забезпечує
достовірність інформації, оскільки відповідає певному моменту часу.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ
ПІДПРИЄМСТВА
Анотація. В умовах сьогодення важлива роль у
функціонуванні
підприємства
відводиться
грошовим коштам. У статті розглянуто науковометодичні підходи до визначення сутності та
виявлення основних аспектів управління грошовими
потоками
підприємства.
Актуальність
дослідження зумовлена тим, що в період кризових
перетворень в економіці країни особливого значення
набувають питання забезпечення достатнього
рівня життєдіяльності підприємств. Досліджено
етапи
управління
грошовими
потоками
підприємства. Згруповано актуальні проблеми, які
виникають під час управління грошовими потоками
підприємств в умовах кризи.
Ключові слова: грошовий потік, управління
грошовими
потоками,
грошові
кошти,
надходження, етапи управління.

Abstract. In terms of today's important
role in the functioning of the enterprise is
given in cash. We consider the scientific
and methodological approaches to
defining the essence and identify the
main aspects of cash management
company. Relevance of the study due to
the fact that during the crisis changes in
the economy are particularly important
issues to ensure a sufficient level of life
companies.
Studied
stage
cash
management business. Grouped actual
problems that arise in the management
of cash flows for companies in crisis.
Keywords: cash flow, cash flow
management, cash receipts, management
stages.

Вступ. У сучасних кризових умовах управління грошовими потоками
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підприємства

є

важливим

засобом

підвищення

ефективності

його

господарювання.
В

умовах

глобальної

економічної

кризи

важливою

умовою

господарювання є комплексна оцінка стану підприємства, що набуває особливо
важливого значення практично для всіх ланок фінансово-економічної системи.
Особлива увага приділяється підприємству як первинній і провідній
одиниці економіки держави, оскільки саме тут створюються конкретні
економічні блага, які стають першоосновою національного багатства [5, с. 36].
Фінансово-господарська діяльність вітчизняних підприємств неможлива без
наявності і руху грошових коштів, який і визначає вхідні та вихідні грошові
потоки. Визначення сутності поняття «грошовий потік», а також «управління
грошовими потоками» є дискусійним питанням серед багатьох ученихекономістів. Нині через велику різноманітність поглядів та дискусій стосовно
досліджуваного питання воно залишається недостатньо вивченим у науковій
літературі. Необхідність подальшого дослідження сутності та основних
аспектів ефективного управління грошовими потоками підприємства зумовлена
тим, що без наявності грошових потоків на підприємстві неможливий жоден
напрям його діяльності.
Аналіз досліджeнь та постановка завдання. Сутність грошей у
функціонуванні підприємства та шляхи їх надходження досліджували такі
вчені-економісти, як А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс, Дж. Кейнс. Теоретичні та
практичні аспекти сутності грошових потоків, а також управління грошовими
потоками підприємства знайшли відображення у працях вітчизняних та
закордонних учених, таких як: І.О. Бланк, М.Д. Білик, Ф.Ф. Бутинець,
В.М. Гриньова, Г.Г. Кірейцев, І.А. Маркіна, А.М. Поддєрьогін, Ю. Брігхем,
Р. Брейлі, Дж. Ван Хорн та ін. Ці науковці глибоко вивчали досліджуване
питання, а також зробили значний внесок для подальшого його дослідження.
Мета статті полягає у дослідженні та подальшому уточненні сутності
поняття грошових потоків, а також дослідженні основних аспектів управління
грошовими потоками підприємства.
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Peзультати досліджeння. У сьогоднішніх умовах функціонування
вітчизняних підприємств великою проблемою є брак грошових коштів для
виконання поточних зобов’язань. Це відбувається через недостатнє залучення
грошових коштів, а також нераціональне їх використання. Відомо, що основою
будь-якого підприємства є грошові потоки, саме це спонукає більшість
науковців продовжувати дослідження стосовно питань сутності грошових
потоків та, насамперед, процесу їх ефективного управління.
Забезпечуючи прибуткову діяльність підприємств, керівники здійснюють
управління грошовими потоками.
Грошові

активи

є

основою

всіх

сфер

діяльності

підприємства,

опосередковують кругообіг капіталу на всіх його стадіях, підвищують
ліквідність,

платоспроможність

підприємства.

Платоспроможність

і

забезпечують
і

ліквідність

фінансову
прямо

стійкість

залежать

від

спроможності підприємства своєчасно і в потрібному обсязі генерувати
грошові потоки. Все це вимагає реалізації цілісної системи прогнозування,
планування і контролю над грошовими потоками. В умовах фінансової кризи
управління грошовими потоками підприємств є надзвичайно актуальним.
Управління грошовими потоками підприємства є важливим елементом в
організації

його

фінансово-господарської

діяльності. Також

управління

грошовими потоками підприємства є необхідною функціональною стратегією,
успіх якої виступає запорукою високих результатів підприємницької діяльності,
конкурентоздатності та динамічного розвитку підприємства [1, с. 108].
Для підприємств, які працюють у кризовому середовищі, головним є
безперервний рух грошових коштів, який може забезпечити функціонування
основної діяльності, оплату зобов'язань та здійснення соціального захисту
працівників [11, с. 151]. Дослідження й аналіз руху та динаміки грошових
потоків підприємства дає можливість виявити перевищення надходжень над
зобов’язаннями й оцінити спроможність підприємства до самофінансування.
Вчені-економісти стверджують, що сутність поняття грошових потоків
можна трактувати по-різному, залежно від завдань аналізу [13, с. 102].
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Аналіз наукових досліджень свідчить про те, що існує велика кількість
підходів до трактування сутності поняття грошового потоку як економічної
категорії.
І.О. Бланк наголошує, що грошовий потік підприємства являє собою
сукупність розподілених у часі надходжень та виплат грошових коштів, які
генеруються його господарською діяльністю [2, с. 315].
В.А. Верба та О.А. Загородніх трактують поняття грошового потоку як
різницю між кількістю отриманих та витрачених коштів [4, с. 75].
Вищенаведене твердження поділяє і С.О. Москвін, стверджуючи, що сутність
грошового

потоку

обмежується

поняттям

різниці

між

грошовими

надходженнями й витратами [11, с. 45].
І. Балабанов пояснює сутність грошового потоку, передбачаючи обіг
грошей, який протікає безпосередньо в часі. При цьому автор звертає увагу на
те, що система відношень, яка виникає під час грошового потоку, носить
фінансовий характер [1, с. 175].
МСБО № 7 «Звіт про рух грошових коштів» трактує поняття «грошовий
потік» як надходження і вибуття грошових коштів та їхніх еквівалентів.
Грошові кошти складаються з готівки в касі і депозитів до запитання [8].
Д. Ван Хорн та Д. Вахович зазначають, що грошові потоки підприємства
– це:


потоки готівкових коштів, які мають безперервний характер;



власні обігові кошти.

Чистий грошовий потік може утворюватися не лише за рахунок приросту
чи скорочення власних обігових коштів, а й шляхом збільшення або зменшення
таких видів активів та пасивів підприємства, як:
1)

дебіторська заборгованість;

2)

кредиторська заборгованість (поточні зобов'язання);

3)

інші активи;

4)

інші пасиви [3, с. 217].

О. Дзюблюк визначає грошовий потік як базове джерело для погашення
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позик та спосіб оцінки кредитоспроможності підприємства. Вчений уважає, що
для розрахунку грошового потоку підприємства слід використовувати такі
фінансові показники, як:
1)

виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

2)

кредиторська заборгованість;

3)

інші поточні зобов'язання.

Також О. Дзюблюк стверджує, що дебіторська заборгованість не є
частиною грошового потоку підприємства (адже існує достатня ймовірність
перетворення її на сумнівну або безнадійну), а є наслідком неперетворення її в
наявні грошові ресурси.
Л.М. Коваленко наголошує на тому, що грошовий потік – це надходження
та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів у результаті виробничогосподарської діяльності підприємств [6, с. 79]. Ми поділяємо думку Л.М.
Коваленка та вважаємо необхідним під час визначення сутності грошового
потоку

враховувати

наявність

виробничо-господарської

діяльності

підприємства.
Управління грошовими потоками – один із найважливіших сегментів
фінансової роботи на підприємстві, від ефективності організації якого залежать
як

поточні

результати

діяльності,

так

і

майбутні

темпи

розвитку

господарюючого суб’єкта [9, с. 247].
Метою

ефективного

управління

грошовими

потоками

будь-якого

підприємства є гарантування фінансової та економічної рівноваги шляхом
коригування та збалансування обсягів надходжень та витрат грошових коштів
господарюючого суб’єкта.
В умовах кризи для отримання бажаного економічного результату
діяльності важливе місце посідають своєчасний моніторинг фінансового стану
підприємства та оперативне реагування на виявлені негативні показники, саме
тому одним із важливих елементів управління грошовими потоками
підприємства

повинна

бути

внутрішньогосподарська

фінансовий стан.
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інформація

про

Процес

управління

грошовими

потоками

підприємства

повинен

здійснюватися в рамках економічної політики підприємства та бути одним із
важливих інструментів досягнення основної мети підприємницької діяльності –
підвищення добробуту власників капіталу за рахунок збільшення щорічного
прибутку та росту ринкової вартості підприємства.
І.О. Бланк стверджує, що процес управління грошовими потоками
підприємства охоплює такі етапи:
 забезпечення повного і достовірного обліку грошових потоків
підприємства і формування необхідної звітності;
 аналіз грошових потоків підприємства в попередньому періоді;
 оптимізація грошових потоків підприємства;
 планування грошових потоків підприємства в розрізі окремих їх видів
[2, с. 320].
Раціональне управління грошовими потоками підприємства є вагомим
елементом процесу збільшення обігу його капіталу. Отже, прибутковість
діяльності підприємства прямо взаємодіє із системою управління грошовими
потоками. Ми вважаємо, що систему управління грошовими потоками
підприємства доцільно реалізувати за допомогою певних етапів управління
(табл. 1).

№
з/п
1

2

3
4

Етапи управління грошовими потоками підприємства
Етап
Прогнозування та планування

Таблиця 1

Характеристика
Аналіз грошових активів у періоді, що передував
звітному

Впровадження запланованих
параметрів
та
подальше Розроблення плану надходжень та видатків
здійснення
фінансово- грошових засобів
господарської діяльності
Оцінка суми та рівня середнього залишку
Фінансовий контролінг
грошових активів
Коригування показників та оцінка Оптимізація та регулювання середнього залишку
досягнутих результатів
грошових активів
Джерело: [9]

Аналізуючи табл. 1, доцільно зауважити, що планування і прогнозування
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грошових потоків є елементами внутрішньогосподарського фінансового
прогнозування та планування на підприємстві, у результаті використання яких
досягається узгодженість величини очікуваних грошових потоків із потребами
фінансового забезпечення господарських операцій підприємства в рамках його
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності [10, с. 416].
У рамках даного етапу важливим є проведення аналізу грошових коштів у
періоді, що передував звітному. Такий аналіз здійснить оцінку суми та рівня
середнього залишку грошових активів підприємства, а також визначить
ефективність

використання

грошових

засобів

із

погляду

ліквідності

підприємства та його здатності вчасно розрахуватися за зобов’язаннями [2, с.
332]. На нашу думку, основним завданням етапу прогнозування і планування є
запровадження дієвого плану надходжень та видатків грошових коштів
підприємства в контексті окремих складників його господарської діяльності,
який забезпечить безперервну платоспроможність.
Наступним етапом є впровадження запланованих параметрів та подальше
здійснення фінансово-господарської діяльності. У рамках даного етапу, на
нашу думку, доцільно: запровадити масштаб цін на товарний асортимент
підприємства; розробити основні аспекти ведення грошових розрахунків
підприємства з клієнтами; розробляти та впроваджувати методику залучення
додаткових фінансових ресурсів для здійснення діяльності підприємства;
розробляти та реалізовувати заходи, спрямовані на мобілізацію фінансових
ресурсів як із внутрішніх, так і з зовнішніх джерел.
Фінансовий контролінг передбачає побудову систем контролю над
грошовими активами, моніторинг виконання планових показників фінансовогосподарської діяльності підприємства та дотримання встановлених значень.
Реалізація даного етапу передбачає своєчасне виявлення відхилень величини та
строків формування вхідних та вихідних грошових потоків від індикаторних
величин; локалізацію виявлених відхилень та проведення аналізу причин їх
формування; своєчасне інформування фінансового менеджера про виявлене
відхилення; обґрунтування та подання варіантів урахування відхилень під час
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прийняття подальших управлінських рішень щодо управління грошовими
потоками підприємства [10, с. 423].
Ураховуючи мобільність грошових коштів, доцільно відзначити, що
навіть у короткостроковому періоді планові показники можуть не відповідати
дійсності. Саме тому важливими аспектами в системі управління грошовими
потоками підприємства є коригування показників та оцінка досягнутих
результатів.
Для здійснення коригування фінансові менеджери можуть переглядати
цільові (прогнозні та планові) показники формування грошових потоків
підприємства; відстрочувати формування вихідних грошових потоків шляхом
здійснення пролонгації заборгованості, реструктуризації боргів; інкасувати
відстрочені вхідні грошові потоки [10, с. 425].
В основі планування грошових потоків покладено грошові розрахунки,
які сприяють підвищенню оборотності активів і капіталу, забезпечують
фінансову стійкість, надають прогнозну інформацію для розвитку, сприяють
своєчасним виплатам фінансовим партнерам як на внутрішньому, так і на
зовнішньому ринках.

Отже,

грошові

потоки

пов’язані

з

ліквідністю,

платоспроможністю та фінансовою здатністю підприємств ефективно вести
господарську діяльність [6].
Оптимізація

грошових

потоків

підприємства

ґрунтується

на

збалансованості обсягів додатного та від’ємного грошових потоків. Відсутність
такої збалансованості призводить до утворення дефіцитного і надлишкового
грошових потоків, що однаково негативно впливає на діяльність підприємства.
Негативні
проявляються

наслідки
у

дефіцитного

зниженні

грошового

ліквідності

та

потоку

рівня

підприємства

платоспроможності

підприємства, що призводить до зростання кредиторської заборгованості,
зростання тривалості фінансового циклу підприємства та зниження показників
ефективності використання капіталу підприємства.
Негативні

наслідки

надлишкового

грошового

потоку

передусім

проявляються у тому, що грошові кошти, які не задіяні в обороті підприємства,
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породжують значні альтернативні витрати: втрачається реальна вартість
тимчасово вільних коштів, унаслідок інфляції уповільнюється оборотність
капіталу, через простій коштів втрачається частина потенційного доходу у
зв’язку з утраченою вигодою від прибуткового розміщення коштів в
операційному або інвестиційному процесі [9, с. 246].
Отже, оптимізація грошових потоків є процесом вибору найкращих форм
їх організації на підприємстві з урахуванням умов та особливостей здійснення
господарської діяльності. Результати оптимізації грошових потоків знаходять
своє відображення у системі планів формування та використання грошових
коштів у наступному періоді.
Актуальні проблеми, які виникають під час управління грошовими
потоками підприємств в умовах кризи, доцільно згрупувати так:
 відсутність розмежування управління грошовими потоками в розрізі
операційної, фінансової та інвестиційної діяльності;
 низькій рівень застосування в процесах управління грошовими
потоками сучасних інформаційних технологій;
 недотримання гнучкості планування грошових потоків;
 відсутність чітко розробленого процесу складання фінансових планів;
 низька ефективність використання грошових коштів у результаті
здійснення підприємством зовнішньоекономічної діяльності;
 недотримання пропорцій розподілу грошових коштів для здійснення
підприємством реальних та фінансових інвестицій;
 нераціональне встановлення інтервалів та методів планування;
 допущення помилок в обліковій документації та ін.
Висновки. Ефективне управління грошовими потоками призводить до
фінансової гнучкості підприємства, а саме збалансованості надходжень і
видатків грошових коштів, збільшення обсягів продаж, оптимізації витрат за
рахунок доцільного перерозподілу ресурсів, залучення кредитів на вигідних
умовах, а також підвищення платоспроможності підприємства.
214

Для

підвищення

ефективності

управління

грошовими

потоками

підприємства важливо дотримуватися таких рекомендацій:
 узгоджувати стратегічні цілі підприємства з його фінансовими
можливостями;
 планувати

довгострокові

та

короткострокові

шляхи

розвитку

підприємства;
 забезпечити

оптимізацію

грошових

потоків

та

їх

ефективне

фінансування;
 здійснювати постійний контроль над розподілом грошових коштів;
 формувати резервні джерела фінансування;
 підвищувати рівень залучення інвестицій до підприємства.
Отже, головне завдання підвищення ефективності управління грошовими
потоками – забезпечення платоспроможності підприємства. Перспективним
дослідженням у цій галузі є вивчення проблем економічних збитків, які можуть
виникнути в процесі неефективного управління грошовими потоками.
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ТEОPEТИЧНІ ОСНОВИ ОPГАНІЗАЦІЇ КPEДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
БАНКІВ НА PИНКУ КPEДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Анотація. У статті наукові підходи до
визначeння сутності eкономічної катeгоpії
«кpeдитування фізичних осіб». Встановлeно,
що кpeдитування є ключовою сфepою
діяльності кожної банківської стpуктуpи.
Довeдeно тотожність понять «кpeдитування
фізичних осіб» та «споживчe кpeдитуваня».
Обгрунтовано, що значну роль у задоволенні
потреб населення, підвищенні його життєвого
рівня, забезпеченні соціально-економічного
розвитку країни відіграє споживчий кредит, що
надається
населенню
для
задоволення
різноманітних споживчих потреб. Досліджeно
pоль кpeдитування фізичних осіб в eфeктивній
pоботі
комepційного
банку.
Визначeно
хаpактepні pиси банківського кpeдитування
фізичних осіб. Окpeслeно соціально-eкономічнe
значeння
кpeдитування
фізичних
осіб.
Підтверджено,
що
надання
споживчих
кредитів є достатньо ризиковим видом
діяльності,
проте
більшість
ризиків,
об’єктивно притаманні процесу споживчого
кредитування.
Ключові слова: банківська установа; банківські
послуги; комepційний банк; банківська систeма;
кpeдит, кpeдитування, облікова ставка,
споживання.

Abstract. The article deals with scientific
approaches to the definition of the essence of
the economic catep of "cadre of individuals".
It was established that crediting is the key
area of activity of each banking structure.
The identity of the concepts of "cadding of
individuals" and "consumption of cadets" is
proved. It is substantiated that consumer
credit, which is provided to the population to
satisfy diverse consumer needs, plays a
significant role in meeting the needs of the
population, increasing its standard of living,
and ensuring social and economic
development of the country. Investigation of
the number of individuals in the eefective
work of a com puter bank. Certainly, the most
important is the bankruptcy of individuals.
Exactly the socio-economic meaning of the
cadence of individuals. It has been confirmed
that providing consumer loans is a rather
risky activity, but most of the risks inherent in
the process of consumer lending.
Keywords: banking institution; banking
services; a commercial bank; banking
system; cpeidit, crediting, discount rate,
consumption.

Вступ. На сучасному eтапі eкономічного pозвитку важливe місцe у
пошуку шляхів виходу Укpаїни з кpизового стану займає подальшe
удосконалeння фоpм кpeдиту, фоpмування eфeктивної кpeдитної систeми.
216

Значну pоль у задоволeнні виникаючих потpeб насeлeння, підвищeнні його
pівня життя, забeзпeчeнні соціально-eкономічного pозвитку кpаїни відігpає
кpeдитування, що надається насeлeнню для задоволeння pізноманітних
споживчих потpeб. Особливо актуальним кpeдитування фізичних осіб є в
умовах сьогодeння, оскільки, згідно статистичних даних, доходів більшої
частини насeлeння наpазі вистачає лишe на поточні потpeби.
Цікаво, що у пepші pоки дepжавної нeзалeжності Укpаїни кpeдити на
споживчі потpeби фізичним особам майжe нe надавались. І хоча заpаз кpeдитні
установи та тоpговeльні оpганізації активізували свою діяльність на pинку
споживчого кpeдиту, однак залишається потpeба в подальшому досліджeнні
кpeдитування фізичних осіб [1, с. 42].
Pазом з тим активізація кpeдитування фізичних осіб є eкономічно
важливою і вигідною нe лишe для насeлeння, алe і для банківських установ, для
стабілізації й pозвитку eкономіки дepжави загалом. Споживчий кpeдит займає
важливe

місцe

у

соціально-eкономічному

pозвитку

більшості

кpаїн.

Нeзважаючи на фінансово-eкономічну нeстабільність, його pоль сьогодні
значно зpостає і в Укpаїні.
Аналіз досліджeнь та постановка завдання. Тeоpeтичні засади
кpeдитування фізичних осіб на споживчі потpeби пeвною міpою вивчeні у
фінансовій літepатуpі. Зокpeма, пpоблeма споживчого кpeдиту була об'єктом
аналізу у pоботах таких відомих заpубіжних eкономістів, як Б. Eдваpдс,
Ж. Матук, E. Pід, П. Pоуз. Бeзпосepeдньо для Укpаїни важливe тeоpeтичнe і
пpактичнe значeння мають досліджeння у сфepі кpeдитування фізичних осіб,
що

були

пpовeдeні

укpаїнськими

науковціями-eкономістами,

зокpeма,

А.М.Гepасимович, О.Т. Євтух, В.Д. Лагутін, А.М. Моpоз, М.Д. Олeксієнко,
М.І.Савлук, та ін. В їх доpобку пpовeдeно peтeльний аналіз eлeмeнтів тeоpії
кpeдиту, окpeслeно сутність кpeдитування фізичних осіб, запpопоновано
класифікацію фоpм та видів кpeдиту. Пpотe питання кpeдитування фізичних
осіб в умовах pинкової eкономіки вимагають подальших досліджeнь.
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Завдання нашого досліджeння полягає у pозкpитті змісту кpeдитування
комepційними банками фізичних осіб та визначeння його pолі у пpоцeсі
функціонуваня банківської установи.
Мeтою статті є надання пpактичних peкомeндацій щодо поглиблeння
тeоpeтико-мeтодологічних засад кpeдитування фізичних осіб комepційними
банками.
Peзультати досліджeння. Кpeдитування відігpає важливу pоль у
задоволeнні потpeб домогосподаpств, а цe в свою чepгу впливає на eкономіку
кpаїни в цілому. Одним з ключових місць сepeд фінансових мeханізмів
eкономічного стимулювання і стабільного pозвитку eкономіки посідає
банківськe кpeдитування. Банківськe кpeдитування має значний соціальноeкономічний

eфeкт.

За

pахунок

фінансово-кpeдитних

інстpумeнтів

максимізуються активи pізних суб’єктів pинку – від окpeмого гpомадянина і
сім’ї до дepжави в загальному. За допомогою кpeдитування здійснюється
інвeстування peального сeктоpа eкономіки та збільшeння його капіталу і
внаслідок цього забeзпeчується стабільнe зpостання доходів у pізних галузях
eкономіки. На сучасному eтапі надзвичайно актуальним залишається питання
піднeсeння eкономічного стану кpаїни, подальший pозвиток кpeдитування
насeлeння, оскільки соціально-eкономічний pівeнь їх життя є досить низьким.
Pозвиток та становлeння банківської спpави відбувається паpалeльно зі
pозвитком кpeдитування фізичних осіб [2, с. 311].
Банківський кpeдит для фізичних осіб є фоpмою eкономічних відносин
між банком та позичальником, яка пepeдбачає надання насeлeнню на умовах
повepнeння, стpоковості та платності нагpомаджeних в банку тимчасово
вільних гpошових peсуpсів. Вpаховуючи, що кpeдитування фізичних осіб
здійснюється пepeважно на споживчі потpeби, то часто кpeдити фізичним
особам називають споживчими. Вважаємо данe визначeння тотожним, оскільки
споживчі кpeдити надаються комepційними банками фізичним особам на цілі
споживчого хаpактepу. Пpотe, сьогодні в eкономічній літepатуpі відсутній
єдиний підхід до визначeння сутності споживчого кpeдиту фізичним особам.
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Дану eкономічну катeгоpію pозглядають лишe в контeксті кpeдитування
загалом, що, на нашу думку, є нe зовсім коpeктно. Наукові підходи до
визначeння сутності споживчого кpeдиту навeдeно в таблиці 1.
Таблиця 1
Підходи сучасних науковців до визначeння поняття «споживчий кpeдит»
Автоp
1

Закон Укpаїни «Пpо банки
і банківську діяльність» [3]

Бондаp О.П. [4, с. 70]

Івасів Б.С. [5, с. 182]

Івчeнко М. [6, c. 7]

Моpоз А.М.[7, с.178]

Мочepний С. В. [8, с. 176]

Туган-Баpановський М.І.
[9, с. 306]

Визначeня поняття «споживчий кpeдит»
2
Споживчий кpeдит – цe кpeдит, що надається споживачeві на
пpидбання пpодукції для особистих потpeб, які бeзпосepeдньо
нe пов’язані з підпpиємницькою діяльністю або виконанням
обов’язків найманого пpацівника.
Споживчий кpeдит - цe надання дepжавою, підпpиємствами,
кpeдитними інститутами і окpeмими гpомадянами позичкової
ваpтості (у гpошовій, товаpній і натуpальній фоpмі) насeлeнню
для викоpистання її на споживчі потpeби на засадах повepнeння
і, як пpавило, з виплатою відсотка
Споживчий кpeдит - цe вид позички, яка надається тоpговими
компаніями, банками та іншими кpeдитно-фінансовими
установами споживачeві для пpидбання товаpів та оплати
побутових послуг .
Споживчий кpeдит – цe кpeдит, який надається фізичним
особам на пpидбання споживчих товаpів та послуг і який
погашається поступово. Споживчий кpeдит хаpактepизує
відносини, що виникають з пpиводу фінансування потpeб
кінцeвого споживання.
Споживчий кpeдит – цe кpeдит, що спpямовується на
задоволeння особистих потpeб людeй, тобто обслуговує сфepу
особистого споживання.
Споживчий кpeдит – цe кpeдит, який надається тільки в
національній гpошовій одиниці фізичним особам-peзидeнтам
Укpаїни на пpидбання споживчих товаpів тpивалого
коpистування та послуг і повepтається в pозстpочку, якщо іншe
нe пepeдбачeно умовами кpeдитного договоpу. Між банком та
насeлeнням можe існувати й посepeдник, напpиклад
тоpгівeльна оpганізація, однак пpи цьому зміст споживчого
кpeдиту нe змінюється;
Споживчий кpeдит - цe кpeдит, який слугує споживчим
потpeбам особи, що кpeдитується» .

Джерело: сформовано автором на основі [3-9]

Отжe, пpоаналізувавши підходи pізних автоpів до тpактування дeпозитної
політики банку, можна зpобити висновки, що найбільш пошиpeним є такe
визначeння: кpeдит фізичним особам – цe гpошові кошти, які надаються
peзидeнтам

кpаїни

у

національній

валюті

комepційними

банками

та

нeбанківськими фінансовими установами для задоволeння усіх особистих
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потpeб, що нe пов’язані із підпpиємницькою діяльністю, на засадах
повepнeності, платності, забeзпeчeності та стpоковості
Відомо, що кpeдитування фізичних осіб пов׳занe з високими pизиками,
пepш за всe кpeдитними, які спpичиняють погіpшeння якості кpeдитного
поpтфeлю.
Кpeдитування фізичних осіб має свої хаpактepні pиси. Схeматично вони
зобpажeні на pисунку 1.
ХАPАКТEPНІ PИСИ КPEДИТУВАНЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
позичальник самостійно обиpає банк, з яким він
хотів би укласти договіp. Фізична особа має пpаво
одночасно бpати позики в pізних банках;

банківський кpeдит надається тільки пpи умові
укладeнні кpeдитного договоpу;

всі питання, що постають з пpиводу кpeдитування,
бeзпосepeдньо виpішуються між банком і
позичальником;
згідно з вимогами договоpом кожний із суб’єктів
кpeдитних відносин бepe на сeбe пeвні
зобов’язання.

Pис.1. Хаpактepні pиси кpeдитування фізичних осіб

Джepeло: побудовано автоpом

До пepeваг споживчого кpeдиту відносяться: збільшeння сукупного
платоспpоможного попиту на споживчі товаpи й послуги, який стимулює
pозшиpeння виpобництва в умовах pинкової eкономіки, дe платоспpоможний
попит є основним чинником eкономічного зpостання; пpискоpeння обігу
гpошових коштів, що пpизводить до стимулювання фінансово-банківської
галузі; pозшиpeння споживчого кpeдиту спpияє фоpмуванню цивілізованих
відносин на споживчому pинку кpаїни [1, с. 43].
220

Основними видами банківського кpeдитування фізичних осіб є надання
позики для потpeби купівлі товаpів тpивалого коpистування (споживчий), для
купівлі житла (іпотeка) та для купівлі тpанспоpтних засобів. Банки пpиділяють
значну увагу кpeдитуванню фізичних осіб, pозpоблять всe нові кpeдитні
пpодукти,

постійно

дивepсифікують

умови

кpeдитування,

займаються

лібepалізацією ставлeння до клієнтів [10, с. 8].
Об'єктами банківського споживчого кpeдиту можуть бути:
-

пpидбання, будівництво, peмонт житлових будинків, гаpажів й

інших об'єктів соціально-культуpного пpизначeння (об'єкти охоpони здоpов'я,
освіти і т.п.);
-

купівля насeлeнням товаpів і послуг, у тому числі тpивалого

викоpистання;
-

нeвідкладні потpeби, лікування, тощо

Найбільш pозповсюджeним видом нeбанківського споживчого кpeдиту є
споживчі позички тоpговeльних підпpиємств. Мeтою надання цих кpeдитів є
пpискоpeння peалізації товаpів і послуг насeлeнню. У вітчизняній eкономічній
літepатуpі цeй вид кpeдиту, в основному, pозглядається чepeз пpодаж товаpів з
pозстpочкою платeжу, пpи цьому забувають пpо існування інших можливостeй
кpeдитування насeлeння тоpговeльними підпpиємствами.
Банківський кpeдит за поpядком надання у свою чepгу можна pозділити
на пpямий і нeпpямий. Пpи наданні пpямого кpeдиту кpeдитний договіp
укладається між банком і позичальником – коpистувачeм позички. Нeпpямий
банківський кpeдит пpипускає наявність посepeдника в кpeдитних відносинах
банку з клієнтом.
За допомогою peалізації кpeдитом для фізичних осіб своїх функцій
виявляється його двоякe соціальнe й eкономічнe значeння (pис. 2).
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Соціально-eкономічнe значeння кpeдитування фізичних осіб

Позитивнe

Нeгативнe

1. Більш повнe задоволeння потpeб
2.
3.
4.
5.

1. Спpияння інфляції
2. Надміpна забоpгованість за

насeлeння в пpомислових товаpах і
послугах
Поліпшeння житлових і культуpнопобутових умов життя насeлeння
Подолання соціальної напpуги
Підвищeння pівня життя насeлeння
Пpовeдeння eфeктивної
дeмогpафічної політики дepжави

споживчими кpeдитами
насeлeння
3. Відтік капіталу з кpаїни в
наслідок купівлі споживачами
імпоpтних товаpів за pахунок
кpeдиту

Pис. 2. Соціальнe й eкономічнe значeння кpeдитування фізичних осіб.

Джepeло: побудовано автоpом

Як бачимо з pисунку 2, позитивнe значeння споживчого кpeдиту полягає,
насампepeд, у більш повному задоволeнні потpeб насeлeння в пpомислових
товаpах, пpeдмeтах культуpно-побутового пpизначeння й послугах. Особливо
вeлику pоль відігpає споживчий кpeдит у пpидбанні насeлeнням доpогих
товаpів тpивалого коpистування. Найбільш шиpоко до споживчого кpeдиту
вдаються люди з нeвисоким pівнeм доходу, хоч часто бeз споживчого кpeдиту
нe можуть обійтися і гpомадяни з високими доходами, що пpагнуть вийти на
новий, більш високий pівeнь споживання. В Західній Євpопі пpацівники пpи
купівлі автомобілів у 7 з 10 випадків коpистуються кpeдитом, а кepівники
вищої ланки – лишe в 4 з 10 покупок [2, с. 312].
Упpодовж останніх pоків pоль споживчого кpeдиту в задоволeнні потpeб
насeлeння постійно зpостає, що посилює його вплив на фінансові peзультати
діяльності банків. Тому банки всe більшe уваги пpиділяють питанням
упpавління pизиками споживчого кpeдитування, зокpeма, кpeдитними та
опepаційними. Пpовeдeний аналіз засвідчив, що окpeмі банки почали
усвідомлювати важливість упpавління pизиками для pозвитку свого бізнeсу та
pозpобляють і запpоваджують чіткі пpоцeдуpи видачі кpeдитів, викоpистовують
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відповідні

інстpумeнти

і

фоpмують

систeми

упpавління

pизиками

з

уpахуванням кpащого світового досвіду.
Таким чином, споживчий кpeдит займає властивe тільки йому місцe у
систeмі кpeдитних відносин і в пpактичній діяльності пpeдставлeний вeликою
сукупністю pізноманітних видів, які можна класифікувати за pізними ознаками,
у тому числі: за видами кpeдитоpів, видами позичальників, мeтодами
погашeння, тepмінами коpистування, хаpактepом кpугообігу коштів, ступeнeм
покpиття кpeдитом ваpтості товаpів і послуг, забeзпeчeнням, цільовим
спpямуванням, мeтодом утpимування відсотків, укpупнeними об'єктами і т.д.
Звичайно, кожeн з них має пeвні особливості в умовах надання споживчого
кpeдиту, коpистування ним та погашeння.
Висновки. На підставі peзультатів пpовeдeнного наукового досліджeння
можна підсумувати, що в умовах сьогодeння кpeдитування фізичних осіб
посідає ключовe місцe у пepeліку активних банківських опepацій. Постійна
нeстача у насeлeння пpeдмeтів нeобхідності пpизводить до зpостання потpeби у
кpeдитних коштах. Кpeдитування фізичних осіб дає можливість нівeлювати
нeвідповідність між потpeбами та наявними peсуpсам. Самe цe обґpунтовує
таку гостpу потpeбу у кpeдитуванні фізичних осіб.
Важливим також є ой факт, що кpeдитування фізичних осіб дозволяє
підтpимати на налeжному pівні забeзпeчeння домогосподаpств фінансовими
peсуpсами, що у свою чepгу впливає на тeмпи pозвитку eкономіки в цілому.
На сьогодні банківські кpeдити насeлeнню нe ствоpюють істотних pизиків
пpискоpeння інфляції або збільшeння дeфіциту платіжного балансу. Алe за
оцінками НБУ, в найближчі pоки очікується істотнe збільшeння тeмпів
пpиpосту

споживчого

кpeдитування,

що

можe

мати

нeгативний

макpоeкономічний eфeкт для Укpаїни. Також банкам нeобхідно вдосконалити
упpавління кpeдитним поpтфeлeм фізичних осіб, peтeльнішe вивчати стан
кpeдитоспpоможності клієнтів з мeтою знижeння pизиків нeповepнeння
позичeних коштів.
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економічна глобалізація.

Вступ. За даними Державної служби статистики України, Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
та

досліджень

національних

рейтингових

агентств

спостерігається

різновекторна динаміка: скорочення кількості страхових компаній та зростання
обсягів страхових виплат. Позитивна динаміка пояснюється підвищенням
результативності фінансової стратегії, яка використовується тими компаніями,
які прагнуть посідати високі ніші у своїй галузі. Проте, негативне відношення
до послуг страхових компаній залишається і підсилюється негативним
інформаційним полем щодо страхових виплат, недостатнім рівнем якості
активів страховиків, недосконалістю методики формування страхових резервів
за ризиковими видами страхування. Низький рівень клієнтоорієнтованості
нівелює потенційне зростання кількості нових клієнтів страхових компаній.
Тому,

пошук

механізмів

підвищення

ефективності

страхових

послуг,

вдосконалення каналів продажів залишається актуальною проблемою і
потребує системних досліджень.
Аналіз досліджень та постановка завдання. Дослідженню існуючих
каналів збуту та пошуку шляхів їх інноваційного удосконалення присвячено
ряд досліджень та напрацювань вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема
Л. А. Бернера, В. Д. Базилевича, Н. В. Зозулі, Р. В. Пікус, Л. Ю. Сороки,
Ф. С. Бикнелла, та інших. Проте, незважаючи на значні наукові напрацювання у
цій сфері, аналіз останніх публікацій свідчить про необхідність подальших
досліджень у напрямку вдосконалення каналів збуту страхових продуктів
вітчизняними страховими компаніями, які б враховували особливості сучасного
стану ринкових перетворень в Україні.
Метою роботи є уточнення теоретичних положень і прикладних
рекомендацій щодо побудови ефективних каналів реалізації страхових
продуктів для вітчизняних страхових кампаній з метою, забезпечення
ефективності їх роботи в умовах сьогодення. Для досягнення поставленої мети
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необхідно вирішити ряд завдань, зокрема ідентифікувати поняття «страховий
продукт», , визначити основні тенденції розвитку страхового ринку України в
сфері збутової політики, запропонувати шляхи вдосконалення ефективних
каналів продажу страхових продуктів, тощо.
Результати дослідження. Поняття «страховий продукт» у дослідженнях
щодо проблем розвитку страхового ринку трактується з різних позицій.
Необхідність з’ясування суті цього поняття є необхідною умовою успішної
діяльності страхової організації, оскільки воно є базовою одиницею її
функціонування.
На підставі проведеного аналізу фахової літератури, на нашу думку,
найбільш точним визначення дефініції «страховий продукт» є визначення
В.В. Мальцевої: «страховий продукт – це комплекс умов надання страхового
захисту за окремим об’єктом чи групою об’єктів убезпечення, що зафіксований
в угоді між страховиком та страхувальником та підкріплений відповідним
обсягом коштів (страхових резервів), з яких має бути здійснена виплата
страхувальнику, застрахованому чи вигодонабувачеві за умови настання
страхового випадку» [4, с. 94].
Страховий продукт являє собою пропозицію фірми, яка задовольняє
потреби клієнтів. Страхувальник фактично купує продукт та його атрибути, які
включають назву бренду, дизайн, країну походження, ціну а також допоміжний
пакет послуг, такі як виїзд страхового консультанта за місцем бажання клієнту
для укладання договору, цілодобові контакт центри, асистанс та інше після
продажне

обслуговування.

Більшість

спеціалістів

страхових

компаній

приділяють занадто багато уваги матеріальній складовій основного продукту і
функцій, а не всього пакета, який отримує клієнт в момент придбання. Клієнт
розглядає загальний продукт з точки зору його складових (рис. 1).
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Страховий продукт

Базовий продукт
(матеріальна частина)

Атрибуту продукту
(візуальна частина)

Допоміжні послуги
(нематеріальна частина)

Рис. 1 Складові страхового продукту

Джерело: сформовано автором за [8]

Основною складовою базового продукту є матеріальна складова, яка
визначається як цінність як для страхувальника так і страховика. Від
характеристик базового продукту залежить розмір страхових премій і
страхових виплат. Тому визначення структура базового продукту є основним
видом і стратегічного і тактичного планування діяльності страхової компанії.
Структурою страхового продукту, виходячи з концепції поділу на
«матеріальне ядро» та «зовнішню оболонку», є:
1) «матеріальне ядро» як частина страхового фонду, яка надходить до
застрахованого (вигодонабувача) в одній з трьох форм [3, с. 36], представлених
на рисунку 2.
натуральна форма – у вигляді майна або у вигляді послуги,
оплачених за рахунок коштів, виділених зі страхових резервів

Форми
«матеріального
ядра»
страхового
продукту

грошова форма - у вигляді страхової виплати
форма попереджувальних заходів стосовно застрахованого
ризику, профінансованих за рахунок коштів, виділених із
страхового фонду

Рис. 2. Форми «матеріального ядра» страхового продукту

Джерело: сформовано автором за [8]

Форми

використання

ядра

страхового

продукту

називають

матеріалізацією страхового продукту. Особливістю страхового продукту є те,
що він може не матеріалізуватися для страхувальника або призначеної ним
особи, якщо протягом строку дії договору страхування не відбудеться
страхового випадку;
2) оболонка страхового продукту – це сукупність узгоджених у договорах
між страхувальником та страховиком обставин, за яких відбувається
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Важливим

питанням

для

страхової

компанії

є

питання

вибору

найефективніших каналів просування страхових продуктів, і саме ідентифікація
страхового продукту є орієнтиром для вибору страховою організацією каналів
збуту. Типові канали продажу страхових продуктів, представлені на рис. 3
Страхова компанія
Посередник

Прямі продажі
Штатні співробітники

Офіси продаж
Агенти: фізичні і
юридичні особи, які
представляють інтереси
одної страхової компанії

Партнери: фізичні і юридичні особи,
основною діяльністю яких є страхова
діяльність
Страхові партнери: фізичні і юридичні
особи, які діють в інтересах декількох
страхових компаній
Брокери: здійснюють посередницьку
діяльність на страховому ринку від
свого імені на підставі доручень
страхувальника або страховика

Споживач страхових послуг (страхувальник): фізичні і юридичні особи

Рис. 3. Канали розподілу страхових продуктів

Джерело: сформовано автором

Обираючи певний канал реалізації страхового продукту, страховик
повинен вдатися до аналізу наявних у нього даних щодо результатів продажів
конкурентами аналогічних продуктів із використанням аналогічних до
планованих ним каналів продажів, а також здійснити порівняння ефективності
власних продажів різних страхових продуктів із використанням різних каналів
продажів.

Проаналізувавши

інформацію,

страховик

може

обрати

найефективніший канал реалізації страхового продукту, що забезпечить
максимальні обсяги страхових премій упродовж тривалого періоду.
При виборі каналів збуту стархових продуктів ваажливо враховувати
цінність пропозиції, яка включає в себе ряд переваг (рис.4). Саме умова
врахування цінностей сприяє лояльності клієнта до продукту компанії.
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Функціональні
переваги

Емоційні
переваги

Переваги
самовираження

Вартісні переваги /
перевага ціни

ПРОПОЗИЦІЯ ЦІННОСТІ СТРАХОВОГО ПРОДУКТУ

Рис. 4. Пропозиція цінності страхового продукту

Джерело: сформовано автором

Крім того важливим фактором, який обов’язково необхідно враховувати
при виборі оптимального варіанту каналу продажів страхових продуктів, є
психологія страхувальника, тобто забезпечення комфорту споживача і
найкращу результативність його співпраці зі страховиком.
У зв’язку з цим варто враховувати характерні взаємозв’язки залежно від
виду страхових продуктів та його характеристик, з одного боку, та каналів
розповсюдження страхового продукту – з іншого (рис. 5).
Таким чином, слід відзначити, що для побудови ефективних каналів
продажу страхових продуктів у країні в цілому та в регіоні зокрема суб’єктам
діяльності на страховому ринку необхідно чітко розуміти суть та зміст поняття
«страховий продукт», його структуру.
Ринок страхових послуг України є другим за рівнем капіталізації серед
інших небанківських фінансових ринків. За даними Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг загальна
кількість страхових компаній станом на 30.06.2018 становила 291, у тому числі
СК «life»– 31 компанія, СК «non-life» – 260 компаній, (станом на 30.06.2017 –
300 компаній, у томучислі СК «life» – 36 компаній, СК «non-life» – 264
компанії). Кількість страховихкомпаній має тенденцію до зменшення, так
станом на 30.06.2018 порівняно з аналогічною датою 2017 року, кількість
компаній зменшилася на 9 страхових компаній [7].
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Вид страхового
продукту

Масові
страхові
продукти

Страхові
продукти
обмеженого
розповсюдження
продукти

Індивідуа
льні
страхові
продукти

Характеристика страхового
продукту

Канали розповсюдження
страхового продукту
Канали реалізації, забезпечують
простоту доступу до продукту:
продажі через агентів і
напряму. Відсутність значних
обсягів післяпродажного
обслуговування

Стандартизований, простий,
добре оформлений, націлений на
широкий ринок, більшість
споживацьких груп мають
суттєвий інтерес до нього
Страхові продукти, створені
спеціально для вузьких
сегментів страхового ринку з
типовими страховими
потребами. Наявність «пакетів»
страхових послуг, тобто
комплексного набору типових
послуг, які необхідні подібному
споживачу
Технічно складні
продукти, для клієнтів зі
специфічними страховими
потребами.
Використання більшого
набору страхових і
фінансових інструментів.
Більша кількість основних
і додаткових послуг

Канали реалізації, які
орієнтуються на продавцівспеціалістів, що пройшли
спеціальну підготовку
(агентів і брокерів), прямий
продаж, що підтримується
територіальними агентськими
мережами. Продаж страхової
продукції «в пакеті», тобто в
поєднанні з додатковими
послугами
Андеррайтери головного офісу,
брокери, спеціалізовані агентства,
що пройшли розгорнуту
спеціальну підготовку та діють у
тісному контакті з головним
офісом страхової компанії.
Ретельне та багатогранне
післяпродажне обслуговування

Рис. 5. Взаємозв’язок між видом страхових продуктів та каналами їх
розповсюдження
Джерело: сформовано автором

Порівняно з І півріччям 2017 року на 2 202,5 млн. грн. (10,4%) збільшився
обсяг надходжень валових страхових премій, обсяг чистих страхових премій
збільшився на 3 237,3 млн. грн. (24,0%) [7]. Збільшення валових страхових
премій відбулося майже по всім видам страхування.
На підставі аналізу страхового ринку за І півріччя 2018 року визначено,
що протягом 2017-2018 років відбувається зміщення акцентів від цільової
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установки

зростання

прибутковості

до

напряму

підвищення

клієнтоцентрованості страхових послуг.
У сучасних економічних умовах для активного просування страхових
продуктів на ринку, особливо на ринку з аналогічними послугами, необхідно
розробити і впровадити стратегію побудови і розвитку ефективних каналів
продажу страхових продуктів. За результатами дослідження, підготовленому
фахівцями Міжнародного центру Ernst & Young з надання послуг компаніям
страхового сектора [1, с.47], сучасний споживач страхової послуги вимагає
реалізації щодо себе п’яти принципів:
1. Визнання. Потенційний страхувальник хоче відчувати, що саме його
потреби і бажання є першочерговими для компанії. Йому надзвичайно приємно,
що компанія пам’ятає про його день народження і дні народження його дітей,
про річниці «дружби» з компанією і т.д.
2. Обслуговування. Сучасний страхувальник – це людина з мінімальною
кількістю вільного часу, тому вимагає швидкої компетентної відповіді на свої
питання і вирішення проблем у мінімальні терміни з найбільшою користю для
клієнта.
3. Зручність. Доступ до страхової компанії повинен бути у форматі 7/24,
тобто завжди і усюди. Консультації у будь-яку пору доби по телефону,
Інтернету, мобільному додатку і при цьому без уточнюючих двічі запитань на
рахунок: хто Ви і де?
4. Передбачуваність на перспективу. Потенційний клієнт цінує ті
пропозиції, що є вчасними і зробить його життя зручнішим.
5. Інформативність. Клієнт повинен чітко розуміти про зміни і тенденції
розвитку страхової компанії, а також про проблеми, які можуть певним чином
вплинути на розмір страхових виплат. Клієнт потребує чіткої інформації про
нові страхові продукти і чим саме ці продукти будуть йому корисними.
Виходячи з цього, маємо стверджувати про необхідність впровадження
digital – технологій, як основного інструменту каналів продажу страхових
продуктів.
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Попри окреслене, необхідно зазначити, що для реалізації потреб
потенційного страхувальника необхідно перш за все визначити місце страхової
компанії серед конкурентів. Для компаній, що знаходяться на ринку страхових
послуг вже понад 10 років і володіють стабільною клієнтською базою, канали
продажу страхових послуг будуть відрізнятися від тих компаній, що ввійшли на
ринок протягом 1-2 років [6, с. 110]. Проте, ґрунтуючись на результатах
досліджень експертів інформаційного видання Insurance TOP, нами сформовано
загальний перелік проблем для регіональних ринків страхових послуг, а також
окреслено пропозиції щодо їх вирішення.
1.

Проблема: недовіра населення до страхових компаній та страхових

агентів загалом.
Пропозиції:
1.1. Підвищення

рівня

фінансової

культури

населення

шляхом

проведення навчань-тренінгів, відкритих лекцій-дискусій, розробки соціальних
відеороликів з метою інформаційної обізнаності щодо необхідності участі у
страхових програмах.
1.2. Впровадження ефективних механізмів гарантування на ринку
страхування життя і вдосконалення діючої системи обов’язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
Для цього на законодавчому рівні необхідно затвердити основні принципи
захисту прав споживачів фінансових послуг, спрямованих на забезпечення
відповідального і справедливого відношення як до страхувальника так і
страховика.
2. Низький рівень клієнтоорієнтованості страхових компаній.
Пропозиції:
2.1. Впровадження системи клієнтоцентризму, де інтереси клієнта стоять
вище інтересів компанії. Тобто, процес формування репутації компанії повинен
превалювати над отриманням потенційної вигоди. Особливо для компаній, які
на ринку нещодавно.
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2.2. Впровадження всеохоплюючих цифрових та ІТ рішень. Для
прикладу, створення клієнтського депозитарію (customer data repository),
створення оnline – магазинів, розробка та впровадження мобільних додатків до
смартфонів (для прикладу, компанія АХА у 2017 році запустили додаток
AudaSmart, який дозволяє самостійно розраховувати клієнтом збитків за
програмами автострахування) [9, с. 45].
2.3. Налагодження співпраці з технологічними і клієнтоорієнтованими
банками з метою спільної розробки нових програмних продуктів та просування
пакету послуг на онлайн – платформах.
2.4. Налагодження «дружніх» стосунків з клієнтами за принципом їх
сегментації за показником сукупної цінності: «золоті клієнти» (80% прибутків
для компанії); потенційні «золоті» клієнти за умови їх позитивної реакції на
пропоновані маркетингові та інформаційні заходи; «збиткові» клієнти (1%
доходів). Для реалізації цієї пропозиції компанії необхідно постійно працювати
і

вдосконалювати базу даних клієнтів із постійним її доповненням

персональних

даних

клієнтів

(дні

народження,

поїздки,

наявність

транспортного засобу, ін.); здійснювати RFM – аналіз (аналіз тривалості
перебування в компанії, частоти отримання послуги, грошової цінності).
3.

Низька привабливість (малообізнаність) про пропоновані конкретні

страхові продукти.
Пропозиції: на рис.6. запропоновано систему створення лояльності до
страхового продукту з окресленням інструментарію реалізації. Необхідно
зазначити, що створення лояльності до страхового продукту та просування її
визначеними каналами залежить не лише від життєвого циклу страхової
компанії.
Основним показником для потенційного клієнта є репутація страхової
компанії, досвід її функціонування на ринку, наявність перестраховиків, тощо.
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Лояльність
до
страхового
продукту

Інформаційна
обізнаність
про страховий
продукт

Страховий
продукт
Якість
страхового
продукту

Асоціації зі
страховим
продуктом

Інші переваги
страхового
продукту

- скорочення маркетингових витрат
- застосування ринкового важеля
- залучення нових клієнтів:
*створення інформаційної
обізнаності
* переконання в необхідності
користування страховою послугою
- основа з якою можуть
пов’язувати асоціації
- знайомство з страховою
послугою
- свідчення про прив’язаність
- бренд, який заслуговує на
увагу та вибір
- причина для покупки
- основа для позиціювання на
ринку
- цінова премія
- інтереси каналів розподілу
- розширення пакету
страхових послуг
- сприяння у засвоєнні
інформації
- причина для придбання
- створення позитивного
ставлення
- розширення пакету
супровідних послуг
Конкурентні переваги

Створюється
цінність для
клієнта з
допомогою:
- інтерпретації
інформації
- закріплення
впевненості в
правильності
здійснення
придбання
- посилення рівня
задоволеності
клієнта
Створюється
цінність для фірми з
допомогою:
- підвищення
ефективності
маркетингових
програм
- підвищення
прихильності до
страхової послуги,
яка пропонується;
- підвищення ціни
та норми прибутку
- посилення впливу
ринкового важеля
- посилення
конкурентних
переваг

Рис. 6. Створення лояльності до страхового продукту

Джерело: сформовано автором на підставі [5, 8]

Основним показником для потенційного клієнта є репутація страхової
компанії, досвід її функціонування на ринку, наявність перестраховиків, тощо.
Попри зазначені проблеми і окремі шляхи їх вирішення, страховий ринок
України використовує комбінацію різних каналів продажу страхових продуктів
з метою збалансування переваг і недоліків кожного. Рисунок 7 відображає
комбінацію каналів і окремі рекомендації щодо їх вдосконалення.
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1. Професійні фахівці
2. Швидкість
обслуговування
3. Вичерпність
інформації
1. Прозорість
договорів
2. Комплексне
консультування
3. Додаткові послуги

Офіси
страхових
компаній

Інтернет
платформи

1. Електронні поліси
2. Інноваційні Fintech
рішення
3. Доступність 24/7

Канали продажу
страхових продуктів
Страхові
посередники

Страхові
агенти

1. Професійні кадри
2. Знання психології
споживача
3. Доброзичливість і
ненав’язливість

Рис.7. Система взаємо поєднання каналів продажу страхових
продуктів

Джерело: сформовано автором на підставі [2,5]

Таким чином, реалізація страхових продуктів – це складна система, яка
складається з впорядкованої множини бізнес-процесів по реалізації страхових
продуктів, що забезпечує синергетичний ефект у досягненні цілей страхових
компаній, що полягають у підвищенні рівня капіталізації шляхом якісного
задоволення страхових потреб страхувальників.
В основі такого системного підходу до реалізації страхових продуктів
лежить розуміння того, що кожний співробітник страхової компанії бере участь
у процесі реалізації страхових продуктів. Використання процес-орієнтованого
підходу до визначення системи реалізації страхових продуктів сприяє
досягненню стратегічних цілей страхової компанії, акцентуючи увагу на
взаємодії усіх структурних підрозділів організаційної структури страхової
компанії.
З метою розширення каналів збуту страхових послуг для страхових
компаній пропонуємо заходи активізації страхових послуг в Україні в цілому та
на регіональних ринках, зокрема (рис. 8).
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1

• Проведення роз’яснювальної роботи серед потенційних клієнтів

2

• Створення «прозорої» бази фінансових об’єктів вкладення коштів
страховиків

3

• Розширення асортименту страхових продуктів та створення інноваційних
пропозицій з використанням digital та SMART технологій

4

• Реалізація програм персоналізованого клієнтського обслуговування

5
6
7

• Продовження вдалого досвіду співпраці з клієнтоорієнтованими банками
• Активне впровадження електронних полісів страхування
• Акцентування уваги на таких видах страхування: автострахування,
страхування життя, страхування майна, туристичне страхування,
страхування відповідальності

Рис. 8. Заходи активізації ринку страхових послуг в Україні

Джерело: сформовано автором

Відповідно до рисунку 4 такі заходи включають:
1) популяризувати

страхові

інформаційно-роз’яснювальної

продукти

роботи

у

шляхом

комплексі
проведення

з

заходами
практичних

семінарів та тренінгів, спонсорства на загальноміських спортивних та
розважальних заходах;
2) забезпечити

прозорість

фінансової

інформації

про

результати

діяльності компанії, обсяги резервних активів, джерела інвестування та
наявність перестрахувальників;
3) розширити асортимент страхових продуктів та створення інноваційних
пропозицій з використанням digital та SMART технологій, а також системно
вдосконалювати роботу з базою даних клієнтів;
4) запровадження

програм

персоналізованого

клієнтського

обслуговування, надаючи ефективні послуги у потрібному місці і в потрібний
час;
5) продовження співпраці з клієнтоорієнтованими банками з можливістю
впровадження спільних ІТ рішень;
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6) впровадження електронних полісів страхування та поступовий перехід
до міжнародних стандартів фінансової звітності в єдиному електронному
форматі (з 2019 року);
7) акцентування на просування конкурентоспроможних
продуктах,

таких

як

відповідно

автострахування,

страхових

страхування

життя,

страхування майна, туристичне страхування, страхування відповідальності;
розробка дієвого механізму реалізації програм медичного страхування.
Таким чином, удосконалення механізму просування та побудови
ефективних каналів розподілу страхових продуктів та послуг загалом є
складним алгоритмічним процесом. Проте, вимоги часу у форматі VUCA
(volatility – нестабільність, uncertainty – невизначеність, complexity – складність,
ambiguity – неоднозначність) вимагає адаптації всіх без винятку бізнес –
процесів до нової реальності, передбачаючи ризики і ефективне вирішення
поточних і стратегічних завдань.
Висновки. Таким чином, на підставі проведеного дослідження здійснено
узагальнення підходів до аналізу страхового продукту та каналів продажу, у
процесі структурно-динамічного аналізу було виокремлено проблеми розвитку
ринку страхування у України, запропоновано напрями розвитку та заходи щодо
вирішення конкретних проблем ринку, реалізації перспективних напрямів
збутову страхових продуктів та формування лояльності до страхового
продукту.
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОВАРОПОСТАЧАННЯ
РОЗДРІБНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ
Анотація. У роботі розглянуто пріоритетні
напрями
розвитку
торгівлі
підприємств
споживчої кооперації. Проаналізовано оцінку
поточного обсягу запасів товарів у роздрібній
торгівлі та прогнозні результати опитування
підприємств галузі. Розглянуто переваги і вигоди
створення
єдиного
мережевого
рітейлу.
Сформовано схему удосконалення процесів
товаропостачання у роздрібну торговельну
мережу підприємств споживчої кооперації.
Ключові слова: торговельні підприємства
споживчої кооперації, роздрібна торгівля, товарні
запаси, мережевий рітейл, централізоване
товаропостачання.

Abstract. The paper considers the priority
directions of the development of trade in
consumer cooperatives. The analysis of the
current inventory of goods in retail trade and
the forecast results of survey of enterprises in
the industry are analyzed. The advantages and
benefits of creating a single retail network are
considered. The scheme of improvement of
commodity supply processes in the retail chain
of enterprises of consumer co-operation is
formed.
Keywords: trade enterprises of consumer cooperation, retail trade, commodity stocks,
network retail, centralized commodity supply.

Вступ. Сучасний стан розвитку ринкових відносин та окремих суб’єктів
господарювання ставить нові умови до функціонування закладів торгівлі та
роздрібних торговельних мереж. Не винятком і є заклади споживчої кооперації,
діяльність яких не може бути включена до загальної системи торговельних відносин,
як на рівні окремого регіону, так і держави у цілому. Головним чином, це пов’язано з
тим, що під впливом інтеграційних процесів та набуття чинності Угоди про зону
вільної торгівлі між Україною та ЄС відкрились нові можливості для здійснення
торгівлі кооперативних підприємств. На сьогодні, за умов жорстокої конкуренції та
нестабільного попиту, для роздрібних кооперативних торговельних підприємств,
досить не просто визначити інноваційні підходи, які б дали змогу мінімізувати їх
239

витрати та оптимізувати прибуток. Через те, актуальним залишається питання про
налагодження окремої системи товаропостачання у структурі торгівлі підприємств
споживчої кооперації, яка б дала змогу не тільки знизити витрати, а економити час на
доставку і обслуговування.
Аналіз досліджень та постановка завдання. Теоретичним аспектам
організації товаропостачання у роздрібну торговельну мережу на які опирається
автор приділяли увагу такі вчені та дослідники як: А. М. Гаджинский,
В. О. Козловський, П. Ю. Балабана.
Метою даної роботи є обґрунтування нових методів товаропостачання у
роздрібну мережу кооперативних підприємств торгівлі на основі впливу сучасних
ринкових тенденцій.
Результати дослідження. Нестабільність вітчизняної економічної системи
ставить нові виклики у галузі роздрібної торгівлі. За умов впливу ринкових змін,
посилення конкуренції та коливання інфляційних курсів, для переважної кількості
суб’єктів господарювання виникає ряд перешкод у напрямі досягнення стійких
фінансових результатів, що спонукають практиків до пошуку нестандартних
способів досягнення мінімізації витрат зі сторони організації ефективної роботи у
системі функціонування процесів торгівлі. Ми вважаємо, що одним з найбільш
пріоритетних напрямів успішного розвитку галузі роздрібної торгівлі є організація
товаропостачання у системі єдиного мережевого рітейлу.
Якщо звернути увагу на загальні макроекономічні дані оцінки поточного
обсягу запасів товарів у роздрібній торгівлі упродовж 2009-2019 рр. (рис.1), слід
зазначити, що динаміка є досить не стабільною, а поточний стан характеризується
негативним показником - мінус 5%.
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Рис. 1. Оцінка поточного обсягу запасів товарів у роздрібній торгівлі
упродовж 2009-2019 рр., %
Джерело: [3]

За результатами опитування 689 підприємств роздрібної торгівлі в січні
2019 р., прогнозований обсяг замовлень товарів у постачальників перебуватиме
на нестабільному рівні (табл.1). Через те, ми вважаємо, що дослідження
проблем процесу здійснення товаропостачання є дедалі актуальним питанням,
яке повинно зацікавити як малі, так і великі підприємства роздрібної торгівлі.
Таблиця 1
Результати опитування підприємств роздрібної торгівлі в січні 2019 р.
(відсотків до загальної кількості опитаних підприємств)
Як змінився
обсяг продажу
(оборот) за
жовтеньгрудень 2018 р.
Як Ви оцінюєте
поточний обсяг
запасів товарів

Роздрібна торгівля (розділи 45, 47 за КВЕД-2010)
Результати опитування 689 підприємств

збільшився

не змінився

зменшився

не
відповіли

баланс

46
дуже
великий
(вище
норми)
2

22

31

1

15

достатній
(нормальний
для сезону)

дуже малий
(нижче
норми)

немає
запасів
товарів

баланс

85

7

6

-5

241

зміна
балансу
до IV кв.
2018, в.п.
-6
зміна
балансу
до IV кв.
2018, в.п.
-1

Продовження табл. 1

Як, на Вашу
думку,
Більше
зміняться в І
кв. 2019 р.:
обсяг замовлень
21
товарів у
постачальників
обсяг продажу
26
(оборот)
кількість
12
працівників
ціни на товари
50
Джерело: [3]

без змін

менше

не
відповіли

баланс

зміна
балансу
до IV кв.
2018, в.п.

48

30

1

-9

-22

37

37

0

-11

-29

79

9

0

3

-1

47

3

0

47

-8

Загалом, джерелом товаропостачання називають ланку в системі
товаропросування, з якої товари завозяться в роздрібну торговельну мережу.
В умовах ринкової економіки в організації товаропостачання беруть
участь різноманітні суб'єкти ринку товарів народного споживання, до яких
належать

виробничі,

переробні,

сільськогосподарські

підприємства,

підприємства оптової торгівлі, склади роздрібних торговельних підприємств та
їх об'єднань, торговельно-посередницькі підприємства, приватні підприємці та
ін. які виступають постачальниками товарів.
Під час вибору джерел товаропостачання враховують типи і розміри
магазинів, обсяги їх товарообігу, специфіку асортименту товарів, географічне
розташування постачальників, рівень транспортних витрат та ін. При цьому
навіть одне підприємство-постачальник може мати кілька поряд або
відокремлено розташованих структурних одиниць (складів, цехів тощо), з яких
товари завозяться у роздрібну торговельну мережу [1,с. 37, 68].
В загальному раціональна організація товаропостачання ґрунтується на
додержанні таких основних вимог:
 завезення товарів у роздрібні торговельні підприємства відповідно до
обсягів та структури попиту населення і змін кон'юнктури торгівлі;
 ритмічне постачання товарів у роздрібну торговельну мережу в
широкому асортименті і необхідній кількості з урахуванням товарного профілю
торговельного підприємства;
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 встановлення розмірів партій завезення з урахуванням наявних
товарних запасів, обсягів одноденної реалізації і прийнятої періодичності
завезення;
 визначення джерел постачання і найбільш ефективних у конкретних
умовах

форм

і

методів

товаропостачання

з

урахуванням

складності

асортименту, обсягів виробництва товарів та територіальної віддаленості
постачальників від торговельного підприємства;
 визначення кількості товарів і частоти їх завезення відповідно до типу і
потужності торговельного підприємства, забезпечення його відповідними
площами для зберігання та технологічним обладнанням;
 забезпечення мінімальних витрат на завезення та зберігання товарів у
роздрібній торговельній мережі [4, c.109-110].
Приймаючи до уваги думки та ідеї практичних працівників різних
закладів споживчої кооперації у розрізі різних регіонів України, найбільш
пріоритетними напрямами розвитку процесів товаропостачання підприємств
галузі мають стати наступні:
- покращення торговельних процесів на основі створення регіонального
центру постачання товарів у магазин;
- приведення інфраструктури магазину у відповідність крупноформатних
торговельних мереж;
- подальша інноваційна модернізація кооперативної торгівлі на основі
впровадження нових продуктів НТП;
- започаткування власних брендів.
Виходячи з цього, в даному випадку головним до чого прагнуть
кооператори є модернізація торгівлі на більш ринкових засадах, в основу яких
має бути покладена робота по створенню регіонального мережевого рітейлу з
єдиним

центром

закупівель,

що

сприятиме

покращенню

співпраці

з

постачальниками на основі єдиної системи встановлення цін та визначення
сприятливих платіжних умов.
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Ідея створення регіонального мережевого рітейлу за своєю сутністю є так
званим «централізованим способом доставки товарів у торговельну мережу» і в
першу чергу, передбачає доставку товарів у торговельну мережу локальними
силами та потужностями самої компанії. В основі цієї системи лежить єдиний
центр замовлення товарів. З цих позицій, централізована форма замовлення
працює за наявності у її складі розподільчого центру.
Розподільчий центр забезпечує певні конкурентні переваги:
1. Під час централізації поставок через розподільчі центри партії товарів
збільшуються. Це, своєю чергою, дає змогу знизити витрати на процес
приймання і транспортування.
2. Розподільчий центр дає змогу економити час і гроші постачальників:
якщо раніше постачальнику потрібно було доставляти товари в декілька
торгових точок, то тепер лише в розподільчий центр. Це дає змогу скоротити
час на оформлення документів і на поставку, оптимізувати витрати на
транспорт, на фонд заробітної плати.
3. Він дає змогу комплектувати поставки для декількох магазинів,
уникаючи нестачі поставленого товару. Таким чином, розподільчий центр дає
змогу збільшити товарообіг [2, с.110].
На рис. 2 наведено структуру модернізації торгівлі підприємств
споживчої кооперації на основі функціонування єдиного мережевого рітейлу.
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Постачальник / виробник товару
Використання централізованого способу доставки товарів
Розподільчий центр (кооперативний мережевий рітейл)

Підписання договорів з постачання

Магазин 1

Використання локального
потенціалу та активізація власних
джерел товаропостачання

Магазин 2

Магазин 3

Результат:
планомірне завезення товарів відповідно до затверджених графіків,
маршрутів, технологічних карт;
покладання
відповідальності
за доставку на постачальників
та
логістичні центри;
вивільнення фінансових коштів внаслідок спрощення процедури пошуку
постачальників, транспорту, здійснення ділових поїздок;
ритмічна організація завезення товарів, розширення асортименту;
збільшення оборотності товарних запасів та прибутковості;
зменшення потреби у складських приміщеннях та перепланування
магазинів;
формування
логічно-структурного
механізму
вантажнорозвантажувальних робіт;
прискорення та спрощення документообігу;
збільшення мобільності розрахунків між постачальниками та магазинами.

Рис. 2. Удосконалення процесів товаропостачання у роздрібну
торговельну мережу підприємств споживчої кооперації

Джерело: систематизовано та запропоновано автором

Висновки. Отже, виходячи із проведених досліджень, слід зазначити, що
з метою зменшення витрат та покращення торговельних процесів за допомогою
організації і систематизації товаропостачання у структурі торговельної мережі
споживчої кооперації, важливим інструментом має стати створення єдиного
мережевого рітейлу. Такий розподільчий центр функціонуватиме на основі
централізованого способу доставки товарів у магазини окремого регіону. Як
результат, це сприятиме виходу торговельних підприємств споживчої
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кооперації на новий сучасний рівень здійснення торгівлі на зразок
крупноформатних

торговельних

мереж,

відповідності

модернізованих

стандартів і трендів.
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З ТУРБОТОЮ ПРО МАЙБУТНЄ:
КРУГООБІГ УПАКОВКИ В ПРИРОДІ

Анотація. У статті показано структуру
ринку упаковки в контексті її різновидів,
виявлено конкурентні переваги окремих видів.
Виділено функції, що виконує упаковка на
макроекономічному та мікроекономічному
рівнях. Визначено особливості ринку упаковки
України та проаналізовано фактори, що
спричиняють сучасні тенденції розвитку
ринку упаковки України. Досліджено тенденції
на ринку упаковки
та вдосконалення
технологій
щодо
використання
біодеградуючої
упаковки. Сьогодні такі
технології
розробляють
провідні
університети
світу
і
впроваджують
найбільші пакувальні компанії - такі, як
Cargill Dow, Fardis, BASF AG, MY Sharp
Interpack,
Eastman
Chemical
і
інші.
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Abstract. The article describes the structure of
the packaging market in the context of its
varieties, reveals the competitive advantages of
certain species. The functions performed by
packaging at the macroeconomic and
microeconomic levels are highlighted. The
peculiarities of the packaging market of
Ukraine are determined and factors that cause
modern tendencies of development of
packaging market of Ukraine are analyzed.
The trends in the packaging market and the
improvement of technologies for the use of
biodegradable packaging are explored. Today,
such technologies are developed by leading
world universities and implemented by the
largest packaging companies such as Cargill
Dow, Fardis, BASF AG, MY Sharp Interpack,

Біодеградуючі пластмаси використовуються
у виробництві пляшок, пакувальних пакетів та
навіть еко-пакетів для сміття, які відтепер
можна
знайти
і
в
українських
магазинах.Споживацькі настрої в останні
роки змінюються дуже швидко на користь
екосталого упакування. Споживачі хочуть
знати звідки походить продукт. Чи
вирощений він органічно, або походить з
локальної місцевості. Упакування, та те, з
чого воно зроблено – важливий канал
комунікації.» Щоправда, досі не було
проведено досліджень чи готовий споживач
сплачувати більше за екостале упакування.
Ключові
слова:
екологічна
упаковка,
біопластик, харчові плівки, smart-паковання,
утилізація.

Eastman Chemical and others. Biodegradable
plastics are used in the manufacture of bottles,
packaging bags and even eco-packages for
garbage, which can now be found in Ukrainian
stores. Consumer sentiment has changed very
rapidly in recent years in favor of ecopackaging. Consumers want to know where the
product comes from. Whether it is organically
grown or comes from a local area. Packaging,
and what it is made of is an important channel
of communication. "However, research has not
yet been conducted or the consumer is ready to
pay more for the eco-friendly packaging
Keywords: ecological packing, bioplastics,
food films, smart-packing, utilization.

Вступ. Всі знають, що ми живемо в епоху пластику. Тим не менш, в
усьому світі все більше загострюється занепокоєння з приводу екологічності
пластиків і обґрунтованості такого широкого їх застосування. Ставка робиться
на вдосконалення технологій і матеріалів, які сприяють скороченню кількості
відходів,

що

утворюються

і

зменшують

інтенсивність

забруднення

навколишнього середовища. Громадські організації вже давно борються за
обмеження імпорту, виробництва та обігу тонких поліетиленових пакетів в
Україні. Так, зокрема, петиція до Президента України, Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України та Міністерства екології та природних ресурсів
України з цього приводу вже набрала необхідні 25 тисяч голосів. Це означає,
що її розглянуть урядовці.
«Середня тривалість життя» одного пакета становить близько 100 років,
хоча використовуємо ми його лише 20 хвилин. Більшість пакетів потрапляють
на сміттєзвалища або розносяться вітром по території країни, оскільки рівень
їхньої переробки становить менше 1%. Від пакетів щороку помирає близько
одного мільйона птахів та 100 тисяч інших тварин. Також вони становлять
загрозу людському здоров’ю, оскільки їх частки можуть потрапляти у харчі та
воду. При цьому для виробництва пакетів використовують невідновлювані
ресурси – 35 літрів нафти на 1000 пакетів.
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Щороку кожен українець використовує близько 500 поліетиленових
пакетів, тоді як у ЄС цей показник наближається в середньому до 90 пакетів.
Аналіз досліджень та постановка завдання. . Функції упаковки, її
значення для ефективного товаропросування і збуту, стан і перспективи ринку
упаковки вивчають вітчизняні та зарубіжні дослідники. О С. Тєлєтов,
В. М. Шатова [1] обґрунтовують засади розвитку пакувальної справи в
контексті інноваційного маркетингу, а саме екологічної, комунікативної
складових та ресурсозбереження. М. В. Мірошник [3] аналізує особливості
стандартів якості упаковки, доводить доцільність упровадження виробниками
упаковки

міжнародних

стандартів

якості

з

метою

скорочення

втрат

матеріально-енергетичних ресурсів та підвищення рівня екологічної безпеки.
Метою статті є вивчення структури ринку споживчої упаковки,
визначення ефективності використання гнучкої полімерної упаковки із
біодеградуючих матеріалів на основі натуральної рослинної та тваринної
сировини.
Результати дослідження. Всі знають, що ми живемо в епоху пластику. В
сучасному виробництві упаковки пластмаса, тобто полімери, застосовуються
повсюдно: для упаковки харчових продуктів, ліків, електроніки, небезпечних
рідин.

Таке

широке

застосування

пластику

у

виробництві

упаковки

пояснюється його якостями (табл. 1) .
Таблиця 1
Фактори, що спричиняють сучасні тенденції розвитку ринку упаковки
України

Рівень значущості для суб’єкта, потреба
якого першочергово задовольняється
Фактор розвитку ринку упаковки України
Споживач Товаровиробник Держава
Збільшення терміну використання товару
високий
високий
помірний
Розширення функціональності упаковки
високий
високий
низький
Удосконалення дизайну упаковки
високий
високий
низький
Підвищення рівня екологічної безпеки упаковки високий
високий
високий
Джерело: розроблено автором на основі [5]

Концепцією, яка передбачає систематичну ідентифікацію, оцінку і
управління небезпечними факторами, які впливають на безпеку продукції-є
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система НАССР. Згідно вимог системи НАССР

конструкція паковання і

пакувальні матеріали повинні відповідно захищати продукти від забруднення,
запобігати псуванню, і мати належне марковання. Пакувальні матеріали або
гази, якщо вони застосовуються, повинні бути нетоксичними, не являти загрозу
безпечності та придатності харчових продуктів за певних умов зберігання і
споживання.
Підвищення рівня захисту навколишнього середовища досягається на
основі

впровадження

стандартів

якості,

розроблених

Міжнародною

організацією зі стандартизації. У галузі упаковки це шість стандартів серії
«Упаковка і навколишнє середовище».
Досягнення стратегічних конкурентних переваг потребує впровадження
інновацій, що має виключно важливе значення для ринку упаковки, оскільки
він належить до тих, що найбільш динамічно розвиваються. Так, до досягнень в
інноваційній діяльності лідера з виробництва гнучкої упаковки в Україні (45%
ринку) та одного з двадцяти найбільших виробників Європи - ПАТ
«Укрпластик» [1] - можна віднести виготовлення багатошарової гнучкої
полімерної упаковки - до 20 шарів, що збільшує термін збереження якостей
товару. Пріоритетним напрямом інноваційного розвитку іншого виробника
упаковки - ТОВ «ІТАК» - є виготовлення пакувальних плівок із підвищеними
бар’єрними

властивостями

та високим рівнем прозорості, міцності і

зварюваності. Серед провідних інноваційних розробок «Тетра Пак» доцільно
виділити формати упаковок та системи відкривання, відновлювану упаковку,
виготовлену з матеріалів рослинного походження.
Проте поряд з перевагами та порівняно недорогим виробництвом
полімерні пакувальні матеріали несуть загрозу для екології нашої планети.
Європа прагне до того, щоб вся пластмасова упаковка могла бути вдруге
перероблена

або

повторно

використана

до

2030

р.

У дослідженні Citi відзначається, що на упаковку припадає близько 45%
світового ринку полімерів об'ємом в 1 трлн дол. Лише 14% полімерної
упаковки переробляються вдруге. Компанія наводить цифри по структурі
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світового ринку споживчої упаковки в проданих одиницях: гнучкі полімери 33%, жорсткі полімери - 19%, фольга - 11%, паперові контейнери - 10%, метал 9%, скло - 8%, папір - 5% ( рис. 1).
5%
Гнучкі полімери
8%

Жорсткі полімери
33%

9%

Фольга

Паперові контейнери

10%
11%

Метал
Скло
19%

Папір

Рис. 1. Структура світового ринку споживчої упаковки у 2017 році
Джерело: розроблено автором на основі [4]

У рядах

супермаркету ми бачимо широкий та постійно зростаючий

асортимент пляшок, банок, пакетів і лотків з овочами, фруктами, десертами,
готовими стравами, напівфабрикатами та іншими продуктами. І майже все
упакування

виготовлене

з

пластику,

побічного

продукту

нафтової

промисловості. Дуже хотілося б в найближчому майбутньому побачити свій
кошик у супермаркеті, заповнений частково або повністю продуктами в
упакуванні з біологічної сировини або перероблених матеріалів: нова пляшка з
миючим засобом, виготовлена повністю зі старих пляшок.
У світлі загострення екологічних проблем було створено «безпечні»
полімерні матеріали, здатні розкладатися в природних умовах до утворення
нешкідливих для навколишнього середовища речовин. Такі матеріали прийнято
називати біодеградуючими полімерами.
Для повного біорозкладання полімерного матеріалу необхідна наявність
трьох ключових елементів: мікроорганізмів, селективно діючих на полімерні
матеріали; каталізаторів; відповідних умов навколишнього середовища.
Приклади біодеградованих полімерів наведено в табл. 2.
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Приклади біодеградованих полімерів

Полімер
Поліефіри

Тип
Поліоксіпропіонова кислота, полівінілоксіалканоати

Білки
Полісахариди
Поліфеноли
Ліпіди
Інші

Шовк, соєвий білок, кукурудзяний білок
Крохмаль, целюлоза, ксантан
Лігнін, танін, гумінова кислота
Воски, поверхнево-активні речовини
Шелак, натуральний каучук, найлон
(з касторової олії) 3

Джерело: [9]

Таблиця 2

Що таке біопакети, українці знають давно, хоча далеко не кожен з таких
пакунків відповідає нормативам “біо”. Однак нещодавно ситуація в Україні
кардинально змінилася – запровадили сертифікацію цієї продукції. Яким
стандартам мають відповідати “біорозкладні пакети”, та що таке справжній
біопластик – в матеріалі Аgronews.
За даними громадської організації Re Think 99,9% біопакетів на касах
українських магазинів та біопакетів для сміття – насправді ніякі не «біо». Через
відсутність

в

країні

обов’язкової

сертифікації

та

маркування,

важко

розібратися, які з них дійсно «біо», а які просто оксо-розкладні.
Однак від початку поточного року виробник може сертифікувати свою
продукцію на здатність до біодеградації та компостування. В Re Think кажуть:
це стало можливим завдяки зверненню до ДП “Український науково-дослідний
і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” народного
депутата Сергія Кіраля, одного з авторів законопроекту про обмеження обігу
поліетиленових пакетів в Україні.
Національний орган стандартизації своїм наказом ввів в дію Національні
стандарти та поправки для них, за якими можна сертифікувати продукцію на
придатність

до

біохімічного

розпаду,

компостування,

біодеградації.

Національні стандарти гармонізовані з європейськими та міжнародними
стандартами. Це означає, що сертифікована в Україні продукція буде
оцінюватись за тими ж стандартами, що і в ЄС.
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Згідно законопроекту, прийняття стандартів дозволить врегулювати
використання

терміну

“біорозкладний

пакет”

та

змусить

виробників

обов’язково їх сертифікувати. До того ж стандарти дозволять сертифікувати не
тільки пакети, а й іншу продукцію. Стандарти до застосування: ДСТУ EN
14995:2018(EN 14995:2006, IDT) Пластмаси. Оцінювання здатності до
біохімічного розпаду. Порядок випробування та технічні умов,

ДСТУ EN

13432:2015 (EN 13432:2000, IDT)/ Поправка № 1:2018 (EN 13432:2000/AC:2005,
IDT) Пакування. Вимоги до упаковки, утилізованої способом компостування і
біодеградації. Тестові схеми та критерії оцінювання для остаточного прийняття
упаковки [7] .
Варто нагадати, що 28 січня депутати Верховної ради зареєстрували
законопроект №9507 “Про зменшення кількості окремих видів відходів з
поліетилену в цивільному обігу”, який запровадить обмеження щодо
використання пластикових пакетів в Україні. Запропоновані обмеження
сприятимуть розвитку ринку альтернатив пластиковим пакетам в країні.
Незважаючи на те, що вартість такої упаковки більше звичайної ( зараз
біодеградуючі матеріали коштують 4,5-8 доларів за кілограм, що в кілька разів
дорожче звичайного пластику), багато великих роздрібних мереж та
супермаркетів переходять на упаковку з біодеградуючих матеріалів. Нещодавно
компанія BASF AG (Германія) заявила, що планує нарощування виробничих
потужностей біодеградуючого пластику Ecoflex, який представляє собою
композицію полістиролу з крохмалем або целюлозою. 60%-а біодеструкція
матеріалу досягається через 50 днів, 90% - через 80.
Біопластик – це не один матеріал, до нього відносять ціле сімейство
матеріалів з різноманітними властивостями і сферами застосування.
Останнім часом у світі все більш активно розвивається напрям отримання
біополімерів на основі відновлюваної рослинної і тваринної сировини.
Головними джерелами для виготовлення матеріалів із полімерів, здатних до
біорозкладання в природі, є молочна кислота, гідроксиалконати, похідні
целюлози, хітозана, крохмалю та ін. Однією із важливих переваг застосування
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біополімерів перед синтетичними є можливість використання як сировини
постійно відновлюваних в природі речовин, на відмінну від нафти, що має
обмежені запаси в природі [9].
В країнах ЄС можна доволі часто зустріти напої у «рослинних пляшках» виготовлених частково з цукрової тростини, та все більше й більше
пластикових лотків і плівок, виготовлених з полілактиду (ПЛА або PLA –
polylactic acid). Полілактид переважно виготовляється з побічних продуктів
переробки кукурудзи або буряка. Також можна зустріти упаковки для яєць із
крохмалю та натуральних волокон. Великі перспективи у матеріалів,
виготовлених з кукурудзи. В Європі поширені продуктові та побутові пакети з
подібних пластиків, пляшки з подібних матеріалів використовуються в Європі
та Канаді. Кількість інновацій у цій області постійно зростає. Наприклад,
нещодавно була представлена плівка "Greensack". Виготовлена із зерна
кукурудзи, вона повністю розкладається в ґрунті, перетворюючись на добриво.
Італійська компанія Convex Plastics взяла цю технологію на озброєння і
представила матеріал "New Greensack", що отримується в основному з
кукурудзяного крохмалю. Цей матеріал повністю розкладається точно так само,
як і всі продукти органічного походження і не токсичний навіть при
спалюванні.
Вчений одного з провідних державних науково-дослідних центрів США
відкрив метод вилучення матеріалу для створення їстівної харчової упаковки з
молочного протеїну - казеїну, - який конвертується в водонепроникне покриття.
Це покриття може кардинально змінити традиційні способи пакування, які
використовуються при роботі з певними продуктами - молоком, сиром,
йогуртом і т.д. Харчові казеїнові плівки підтримують вологість продукту і
можуть використовуватися для пакування сиру, а ламінований плівковий казеїн
- для йогуртів. При виробництві упаковки з казеїну у нього можуть додаватися
вітаміни і інші добавки для поліпшення поживних і смакових якостей
продуктів.
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Одним із представників інноваційної продукції пакувальної індустрії є
так звані smart-упаковки. Цей новий вид упаковки широко визначається
багатьма

іншими

термінами:

«активна»,

«функціональна»,

«розумна»,

«інтелектуальна», «покращена» тощо.
Серед варіантів «розумних» паковань на сьогоднішній день усе більше
уваги

приділяють

маркуванню

із

застосуванням

технологій

RFID

(радіочастотної ідентифікації), щоб відстежити шлях товару в ланцюзі
поставок, завтра воно буде містити такі дані, що сьогодні це навіть важко
уявити, а в ще більш віддаленому майбутньому стане контролювати життєвий
цикл будь-якої упаковки.
27 березня 2019 року Депутати Європарламенту схвалили законопроект,
що забороняє виробництво і продаж окремих видів полімерних виробів
одноразового використання з 2021 г.
До 2029 р. європейські

країни повинні

забезпечити

збір 90%

використаних полімерних пляшок, відзначається в документі. При цьому у
2025 році не менше 25% полімерних пляшок повинні проводитися з вторинної
сировини.Так, світовий лідер з упаковки для харчових продуктів і напоїв
Huhtamaki випускає blueloop, нову лінійку гнучкої упаковки, придатної для
вторинної переробки, з мономатеріалу ПП, ПЕ та паперу. Рішення Huhtamaki
blueloop залучають інноваційні поліолефінові структури до упаковок для кави,
закусок, сухого корму, засобів особистої гігієни та інших швидкозмінних
споживчих товарів. До лінійки також входять паперові рішення для заміни
полімерної упаковки.
Щоб успішно розвивати систему споживчої кооперації необхідно добре
розуміти ті зміни, які відбуваються в українській економіці. Аналогічно
італійській COOP у магазинах системи споживчої кооперації України варто
створити зони Smartfood , де споживачі зможуть придбати свіжі фрукти та
овочі, спеції, зернові , бобові та ін. для приготування здорових та корисних
страв.
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Законопроект № 9507 «Про заборону поліетиленових пакетів» свідчить
про чіткі наміри рухатись у безпластикове майбутнє. Закон зобов’яже
виробників маркувати і фасувальні пакети згідно із всесвітньою системою
ідентифікації та штрихового кодування GS1, тому що пакетики теж призначені
для пакування і повинні мати інформацію (маркування), про склад, як і будьяке інше пакування, і має вона бути розміщена на рівні із даними про дату
виготовлення, відомості про умови зберігання і т.п. Це надважливо для
контролю складу пакетика. Таким чином, згідно Закону :
–

500% вартості одержаної для реалізації партії пакетиків (не менше

100 неоподаткованих мінімумів – 1700+ грн) повинен сплатити підприємець,
який використовує заборонені Законом пакетики
–

30% вартості одержаної для реалізації партії пакетиків (не менше 5-

ти неоподаткованих мінімумів – 85+ грн) повинен сплатити підприємець, якщо
на

реалізовуваних

ним

пакетах

відсутнє

маркування

чи

інформація

(маркування) не відповідає фактичним властивостям пластикових пакетів
–

6 місяців матиме Кабінет Міністрів України та центральні органи

виконавчої влади, щоб привести свої нормативно-правові акти у відповідність
із цим Законом (з моменту набрання ним чинності)
–

1 січня 2021 року набирає чинності Закон, окрім положення

частини першої статті 2 Закону (стосується безпосередньої заборони продажу
пакетиків без маркування чи з оксодомішками), які набирають чинності 01
січня 2022 року. До цього часу їх реалізація в об’єктах роздрібної торгівлі буде
платною – за ціною, не нижчою ціни придбання таких пластикових пакетів.
Так от, підсумовуючи сказане вище, загальне враження від законопроекту
і механізмів регулювання доволі позитивне. Зараз його прийняття за
депутатами Верховної Ради. Тому необхідно готуватись, ставати на низький
старт та вже починати прощатися із «пакетом з пакетами» ) [8] .
Висновки. Інновації у пакуванні товарів підвищують ефективність
упаковки, зменшують витрати на неї та шкоду навколишньому середовищу.
Як показало проведене дослідження, провідні виробники на ринку
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упаковки забезпечують конкурентоздатність продукції шляхом упровадження
інновацій, сертифікації за міжнародними стандартами, підвищення рівня
екологічної безпеки, диверсифікації, модернізації. Важливе значення для
стимулювання розвитку має також удосконалення нормативно-правового
регулювання,

зокрема

надання

податкових

пільг

підприємствам,

які

впроваджують інновації. Дослідження показують, що для покупця важливо
знати чи упакування підлягає переробці або воно біорозкладне. Це створює
комунікаційні

виклики,

оскільки

«підлягає

переробці»

не

означає

«біорозкладне», і за визначенням «біорозкладні» матеріали не підлягають
переробці у нові матеріали. Дуже важливо мати просту і зрозумілу позначку,
що робить очевидним для споживача в який сміттєвий кошик викидати
упакування: для органічних відходів, у папір або у пластик. Виробник
відповідає за переробку, держава створює умови для роздільного збору, а
споживач сортує відходи. Таку модель взаємної відповідальності пропонує
новий законопроект «Про упаковку та відходи упаковки». Очікується, що
його ухвалення зможе принаймні частково відправити шкідливий для довкілля
пластик на переробку та повторне використання.
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Abstract. The problem aspects of product
quality level, its safety, functional
suitability, reliability are investigated in
the work; The theoretical and practical
aspect of introduction and use of
principles of food safety management
system at Ukrainian enterprises is
substantiated. The purpose of the study is
to substantiate the introduction of
European experience in the use of the
system in controlling the safety of food
products and identifying potential hazards
at enterprises in Ukraine.
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Вступ. Здоров’я нації будь-якої країни світу безпосередньо пов’язане із
вживанням якісної, а передусім, безпечної продукції. В останні роки питання
безпечності харчових продуктів стало одним з головних занепокоєнь
громадськості, оскільки в різних країнах світу повідомлення про інциденти,
пов'язані з безпечністю харчових продуктів, з’являються майже щотижня. Ці
інциденти виникають на будь-якій ділянці харчового ланцюга і можуть мати
серйозні наслідки не лише для виробників харчових продуктів, а й для їх
реалізаторів.
Традиційні системи управління безпечністю харчових продуктів в Україні
з притаманним їм акцентуванням уваги на випробуванні кінцевого продукту
потребують нагального реформування. Наявні підходи не можуть вважатись
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достатньо ефективними, оскільки вони не можуть забезпечити ефективне
реагування на швидкий розвиток і зміни, що приносять ймовірні ризики, не
завжди враховують під час прийняття рішень найновіші наукові дані та
наслідки для суспільства, не охоплюють та не розповсюджуються на весь
харчовий ланцюг.
Аналіз досліджень та постановка завдання. Проблемами управління
безпечності харчової продукції на основі впровадження стандартів та систем
управління якості на підприємствах займалося багато зарубіжних і вітчизняних
вчених та науковців. Серед них можна назвати таких вчених, як В. Андрійчук,
І. Власенко, Я. Жаліло, Й. Завадський, Л. Євчук, Д. Крисанов, П. Саблук,
О. Піддубний, М. Портер, Б. Райзберг, В. Стівенсон, Р. Фатхутдінов,
Ю. Ставська та ін. Проте цілий ряд проблемних питань і досі не має
остаточного наукового розв’язання [3, 4, 7].
Метою дослідження є обґрунтування впровадження європейського
досвіду застосування системи НАССР під час здійснення контролю за
безпечністю харчових продуктів та виявлення потенційної небезпеки на
підприємствах України.
Результати дослідження. Якість продукції є одним із ключових
інструментів конкуренції. Оцінювання якості продукції визначається її
відповідністю запитам споживачів. НАССР (Система управління безпечністю
харчових продуктів) – система, яка визначає небезпечні фактори в критичних
точках контролю та є профілактичною системою контролю продуктів
харчування, спрямованої на забезпечення їх безпеки; це перш за все запобіжні
дії, систематична ідентифікація, оцінка та контроль потенційних небезпечних
чинників (біологічних, хімічних, фізичних), що виникають в процесі
виробництва продукції. Тому одна з характерних особливостей вітчизняної
економічної політики в умовах інтеграції – це увага, сфокусована на
виготовлення безпечних продуктів харчування на рівні світових стандартів.
Система НАССР в харчовій промисловості в Україні націлена охопити
всі аспекти безпеки продукції кожної ланки харчового ланцюга,: від
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вирощування і збору врожаю, придбання сировини і до моменту використання
харчового продукту споживачем. Безпека харчових продуктів повинна бути
складовою частиною загального стратегічного плану будь-якого харчового
підприємства. Бажання виробників харчових продуктів мінімізувати ризики та
контролювати безпечність виробленої продукції призвело до створення та
розробки різних концепцій управління безпечністю. В Україні питаннями
впровадження системи НАССР почали цікавитися тільки з 2001 року.
Визнаючи важливість контролю якості харчових продуктів та на виконання ст.
64 Угоди про Асоціацію, в нашій державі прийнято ряд керівних документів,
які стосуються безпечності харчових продуктів (табл. 1).
Таблиця 1
Етапи формування вітчизняної нормативно-правової бази системи
безпечності харчових продуктів

Рік прийняття /
організація
1

2001 р. / Кабінет
Міністрів України

Назва документу

Мета прийняття

2

3

«Про
затвердження
плану
першочергових
заходів
щодо
впровадження систем управління
якістю на підприємствах на 20012002 роки» від 26.09.2001р. №
462р

Друга редакція Закону України
«Про якість та безпеку харчових
2002 р. / Верховна
продуктів
і
продовольчої
Рада України
сировини» від 24 жовтня 2002 р. №
771/97-IV
2003 р. /
ДСТУ
4161–2003.
Система
Держспоживстандарт управління безпечністю харчових
України
продуктів. Вимоги
ДСТУ ISO 15161 : 2004. Настанови
2004 р. /
щодо застосування ДСТУ ISO 9001
Держспоживстандарт
– 2001 у виробництві харчових
України
продуктів та напоїв
ДСТУ ІSO 22000 : 2007. Системи
2007 р. /
управління безпечністю харчових
Держспоживстандарт
продуктів. Вимоги до будь-яких
України
організацій харчового ланцюга
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Сприяння
впровадженню
систем управління якістю на
підприємствах
закріплених
галузей
промисловості
з
урахуванням
основних
положень Концепції державної
політики у сфері управління
якістю продукції
Визначення правового порядку
забезпечення безпечності та
якості харчових продуктів
Реалізація вимог Директиви
Ради ЄЕС від 14.06.1993 №
93/43 «Про гігієну»
Сприяння
використанню
стандартів ДСТУ ІSО серії 9000
у
виробництві
харчових
продуктів та напоїв
Гармонізація вимог до НАССР
для
підприємств
усього
харчового ланцюга

Продовження табл. 1
1

2
Закон України «Про основні
принципи
та
вимоги
до
2015 р. / Верховна
безпечності та якості харчових
Рада України
продуктів» від 20 вересня 2015 №
771/97-ВР
Про затвердження Вимог щодо
2015 р./ Наказ
розробки,
впровадження
та
Міністерства
застосування постійно діючих
аграрної політики та процедур,
заснованих
на
продовольства
принципах НАССР № 429 від 17
жовтня 2015
Системи менеджменту безпечності
харчових продуктів. Вимоги до
органів, що здійснюють аудит та
2016 р./ Національне
сертифікацію систем менеджменту
агентство з
безпечності харчових продуктів
акредитації України
(відповідно до ISO / TS 22003 :
2013). Наказ НААУ від 23 травня
2016 № 210
Закон України «Про державний
контроль
за
дотриманням
про
харчові
2017 / Верховна Рада законодавства
продукти, корми, побічні продукти
України
тваринного походження, здоров’я
та благополуччя тварин»
Джерело: узагальнено автором [5]

3
Гармонізація
законодавства
України із законодавством ЄС у
сфері безпечності та якості
харчових продуктів
Формулювання принципів та
визначення основних вимог до
розроблення та упровадження
системи
простежуваності
харчового ланцюга
Гармонізація
вимог,
які
використовуються для аудиту
та
сертифікації
систем
менеджменту
безпечності
харчових продуктів

Гармонізація
законодавства
України із законодавством ЄС у
сфері безпечності та якості
харчових продуктів

Згідно з цими документами, системи управління безпечністю харчових
продуктів НАССР стають обов’язковими для всіх операторів ринку.
Слід зазначити, що в законодавстві України вже були посилання на
систему НАССР. Зокрема, у Законі «Про безпечність та якість харчових
продуктів» в редакції 2005 року записано, що «Особи, які займаються
виробництвом або введенням в обіг харчових продуктів, повинні застосовувати
санітарні заходи та належну практику виробництва, системи НАССР, та/або
інші системи забезпечення безпечності та якості під час виробництва та обігу
харчових продуктів». Проте, мова не йде про обов’язкове впровадження
системи НАССР на вітчизняних підприємствах. З іншого боку, тоді не було
визначено механізми перевірки ефективності системи НАССР, а також
відповідальних за цей контроль. Відповідальність за безпечність харчових
продуктів була розмита між офіційними контролюючими органами та
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виробниками. Тому в Україні система НАССР розвивалася як частина
добровільних стандартів, які базуються на ДСТУ ISO 22000, міжнародному
стандарті на харчові продукти IFS тощо. На систему НАССР переходили ті
підприємства, які виходили на міжнародні ринки і стикалися з вимогою щодо її
запровадження [4, 5].
Безперечно, однією з мотивацій до запровадження систем НАССР для
харчових підприємств є підвищення експортних потужностей підприємства.
Рушієм розвитку НАССР в Україні також стали торговельні мережі. Спочатку
це були торговельні мережі з іноземним капіталом, вони працювали за
принципами країн Європи і ставили певні вимоги до своїх постачальників. За
кілька років підключилися й деякі українські мережеві торгові центри. Для
відповідності законодавчим вимогам України достатньо запровадити і при
бажанні сертифікувати систему менеджменту безпеки харчових продуктів у
відповідності зі стандартом ДСТУ 4161 або ISO 22000 [4, 5].
На всіх молокозаводах, бійнях та інших підприємствах, де виробляють
харчові продукти, до складу яких входять необроблені інгредієнти тваринного
походження, НАССР запроваджена у 2017 р. Виробники соків та цукерок мали
відведений термін до 2018 р., а власники малих підприємств – до вересня 2019
року. Низка виключень або можливість запровадити спрощений НАССР
передбачена

для

закладів

роздрібної

торгівлі,

закладів

громадського

харчування, кондитерських, пекарень [7].
Комісія з питань продовольства та сільського господарства (ФАО) при
ООН та Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) розробили ряд
стандартів і нормативів, що регламентують питання безпеки харчових
продуктів. Ці стандарти та правила визнані СОТ та включені до законодавства
країн Європейського Союзу (ЄС). У 1993 р. ЄС прийняв директиву № 94/93
«Про гігієну харчових продуктів», згідно з якою на підприємства харчової
промисловості покладається проведення аналізів ризиків, виявлення критичних
контрольних точок (КТК) в технологічних процесах, визначення коригувальних
заходів та здійснення моніторингу за основними параметрами технологічного
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процесу. Тоді ж ФАО/ВООЗ рекомендувала до дослідження ефективну систему
управління безпечністю харчових продуктів НАССР на всіх підприємствах
харчової промисловості як систему внутрішніх перевірок [2]. Система НАССР
включає 7 основних принципів, наведених на рис. 1.

Рис. 1. Сім основних принципів системи НАССР

Джерело: [2]

Процедури

НАССР

повинні

бути

документально

оформлені.

Документування і реєстрація даних мають відповідати характеру і обсягу
технологічної операції та бути достатніми для того, щоб допомогти
підприємству підтвердити наявність та актуальність контрольних заходів
системи НАССР. Прикладами документації є аналіз небезпечних чинників,
визначення КТК і граничних значень, а протоколів – результати моніторингу
КТК, відхилення і відповідні коригувальні дії, виконані процедури перевірки і
зміни, внесені до плану НАССР. Крім цього, реєструється користь від
впровадження системи НАССР:
–

Для виробників: виробництво більш безпечної продукції з низьким

ризиком і задоволенням споживача; репутація торговельної марки; чіткіше
уявлення персоналу щодо вимог до безпечності виробництва продуктів; докази
підприємства щодо безпеки продукції; краща організація персоналу та
використання робочого часу; ефективність витрат, зменшення збитків у
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перспективі; менша ймовірність одержати скарги від споживачів та доступ на
ринки збуту.
–

Для споживачів: менший ризик хвороб, спричинених харчовими

продуктами; поліпшення якості життя; більша довіра до харчових продуктів.
–

Для уряду: полегшення інспекцій та ефективніший контроль за

якістю харчових продуктів; поліпшення охорони здоров’я та зменшення витрат
на охорону здоров’я; полегшення міжнародної торгівлі.
Система НАССР не гарантує випуск безпечної продукції в усіх випадках,
але вона зменшує ризик того, що небезпечна продукція надійде до споживача.
Ефективність системи безпечності зростає значною мірою, якщо такі принципи
застосовані на усіх етапах виробництва – від вирощування до продажу у
роздрібній мережі [1]. Зараз більшості державних випробувальних лабораторій
бракує сучасного устаткування, вони не відповідають міжнародним стандартам,
тому сертифікація на національному рівні або коштує дуже дорого, або взагалі
неможлива. Як наслідок, більшість підприємств харчового сектора експортують
продукцію переважно до країн СНД. Ще одна істотна проблема – відсутність
відповідної статистики. На жаль, інформація щодо безпечності харчової
продукції, якою оперує Міністерство охорони здоров’я, не відтворює реальної
картини у зазначеній сфері. Відсутні дані про поширеність захворювань,
спричинених неякісними харчовими продуктами. Доступними є відомості про
випадки харчових отруєнь і гострих кишкових інфекцій, а також інтоксикації
грибами, але вони не дають повного уявлення про проблеми зі здоров’ям
людей, пов’язані з безпечністю харчової продукції. Водночас, у країнах ЄС з
2007 року сформовані спеціальні робочі групи, завданням яких є надання
громадськості максимально повних, статистично надійних даних щодо стану
здоров’я населення ЄС у зв’язку з безпечністю харчової продукції [8].
Оскільки один з основних принципів безпечності харчової продукції в ЄС
— покладання основної відповідальності за дотримання законодавства у сфері
харчової безпечності на оператора харчового ринку, то й українські виробники
будуть зобов’язані впровадити систему самоконтролю, що ґрунтується на
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принципах HACCP, які є обов’язковими в ЄС. І тому, що HACCP — це
превентивний підхід, який оптимізує зусилля, спрямовані на забезпечення
споживача безпечною харчовою продукцією, національні оператори харчового
бізнесу також зменшать свої витрати, відмовившись від ретроспективного
контролю безпечності готових харчових продуктів. Всі ці зусилля будуть
компенсовані завдяки збільшенню експортного потенціалу України та доступу
національних виробників до ринків ЄС, скороченню витрат національних
виробників, які вимушені дотримуватись часто застарілих українських вимог
безпечності, і не мають змоги використовувати сучасні технології та
інструменти, що довели свою ефективність в ЄС та інших розвинених
країнах [9].
Для отримання безпечних продуктів харчування можлива взаємна
інтеграція системи управління якістю і системи управління безпекою продукції.
Застосування системи НАССР у межах системи управління якістю, що
відповідає ISO 9001, може сприяти створенню системи безпеки харчових
продуктів, ефективнішої, ніж у випадку застосування або лише ISO 9001, або
лише НАССР, що веде до зростання задоволення споживача та поліпшення
продуктивності

організації.

Прикладом

є

застосування

НАССР

для

ідентифікації небезпек та контролю ризиків, пов'язаних з плануванням якості та
запобіжними діями, як того вимагає ISO 9001. Після ідентифікації критичних
точок; принципи ISO 9001 можуть використовуватися для контролю та
моніторингу. Процедури проведення дослідження НАССР можна легко
задокументувати у межах системи управління якістю. Швидке поширення,
всесвітнє визнання і широке застосування у виробничій практиці системи
НАССР пояснюється рядом незаперечних економічних переваг, які вона дає
тим, хто її використовує.
–

відкривається можливість виходу на нові, в тому числі міжнародні,

ринки, розширення вже існуючих ринків збуту;
–

підвищується конкурентоспроможність продукції підприємства;

–

підвищення інвестиційної привабливості;
264

–

зниження числа рекламацій за рахунок забезпечення стабільної якості

продукції;
–

підвищується довіра споживачів до продукції.

Документ

визначається

своєю

здатністю

полегшити

організації

впровадження системи НАССР, вимоги якої гармонізовані для застосування на
підприємствах харчової промисловості будь-якої країни, і не залежать від виду
продукції. Розроблений фахівцями харчової галузі, стандарт ISO 22000
гармонійно поєднує у собі принципи НАССР і вимоги ключових стандартів,
розроблених

найбільшими

торговельними

синдикатами.

В

Україні

загальнодержавна концепція впровадження принципів НАССР на стадії
формування.
Згідно з Законодавчим регулюванням якості та безпеки харчових
продуктів,

Міжнародний

стандарт

ISO

15161:2001

«Настанови

щодо

застосування ISO 9001:2000 у харчовій промисловості та виробництві напоїв»
надає інформацію про можливі взаємозв'язки стандартів ISO серії 9000 з
системою управління якості на принципах НАССР, які необхідно враховувати
під час розроблення і впровадження системи управління якістю в харчову
промисловість.
Висновки.

Україна

перебуває

на

етапі

реформування

системи

впровадження та контролю безпечності харчової продукції, що дозволить
захистити своїх споживачів, сприяти торгівлі та гарантувати зростання й
розвиток стратегічно важливого сектора промисловості, покращити системи
контролю та аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних
точок, гарантувати виробництво безпечної продукції шляхом ідентифікації й
контролю небезпечних чинників.
З метою інтеграції вітчизняної економіки у світове господарство
українським

виробникам

необхідно

змінювати

існуючий

підхід

до

впровадження стандартів та систем управління безпечності харчових продуктів.
Для цього, перш за все, необхідно почати з удосконалення законодавчонормативної бази, що має гармонізуватись на основі передового досвіду
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міжнародної та європейської практики. А також слід прискорити впровадження
системи HACCP, яка здатна не лише забезпечити харчову безпеку, але й
збільшити інвестиційну привабливість, конкурентоспроможність харчової
продукції та експортні можливості українських підприємств.
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ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ БРЕНДИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
( м. Новомосковськ та Новомосковський район)
Анотація. Проаналізовано сутність та
значення брендингу на споживчому ринку
м. Новомосковськ
та
Новомосковського
району та з метою виявлення проблем і
перспектив у сфері створення культурних
брендів в Україні. Розглянуто аспекти
впровадження та реалізації брендингу,
ключові напрями та методи розвитку
успішного бренду відповідного кластеру.
Визначено
етапи
бренд-менеджменту.
Досліджено та проаналізовано роль у
формуванні бренду регіону студентської
молоді навчального закладу.
Ключові слова: брендинг, бренд, торгова
марка, бренд-менеджмент, споживчий ринок,
світовий ринок, підприємство.

Abstract. The essence and value of branding on
the consumer market of Novomoskovsk and
Novomoskovsk district are analyzed and in order
to identify problems and perspectives in the field
of creation of cultural brands in Ukraine. The
aspects of branding implementation and
implementation, key trends and methods of
development of a successful brand of the
corresponding cluster are considered. The stages
of brand management are determined. The role
of forming a brand by a student's youth of an
educational institution is researched and
analyzed.
Keywords: branding, brand, trade mark, brand
management, consumer market, world market,
enterprise.

Вступ. Сучасні реалії розвитку суспільства і держави змушують
обговорювати не лише конкуренцію товарних брендів, а й конкуренцію
територій.

Завданням

доповіді

стало

вирішення

проблеми

формування

позитивного територіального бренду та позитивного іміджу м. Новомосковськ та
Новомосковського району шляхом термінового вирішення наявних екологічних,
соціальних,

економічних,

технічних,

правових

проблем

їх

розвитку.

Територіальна конкуренція - це, перш за все, ринок інвестицій, туризму, ринок
робочої сили, готових жити та працювати на даній території. Вдалий бренд
зазначеної території дозволить ефективно конкурувати за інвестиції та
туристичні потоки.
Аналіз досліджень та постановка завдання. Питання теорії і практики
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територіального брендінгу у різних аспектах досліджувались у працях
вітчизняних та зарубіжних вчених. Вагомий внесок зробили вчені Ф. Котлер,
К. Асплунд, Д. Хайдер, І. Рейн, Д.Візгалов, П. Берг, С. Девіса, М. Кавараціса,
Н. Котова, С. Зенкер, А. Лукареллі, Н. Мартін, А. Морган, Х. Різенбек,
Б. Якобсен, І. Березін та ін. Значний внесок у розробку проектів вирішення
проблем територіального брендінгу

різних кластерів України зробили ERM

(Environmental Resources Management), London, вчені Горох Н. П., Кроник В. С.,
Фурманенко О. С., Пєтухов І. С., Мурза М. С. та ін. Проте, незважаючи на
велику кількість досліджень у цій сфері, практична реалізація проблеми
залишається не вирішеною. Більш того, концепція брендингу території
знаходиться все ще на початковому етапі свого розвитку та вимагає детального
дослідження методів та інструментів його формування та управління.
У зв’язку із посиленням конкуренції між окремими регіонами за частку
споживачів, туристів та інвестицій бренди стають центрами тяжіння в залученні
капіталу. У данному контексті актуальність тематики з брендингу території
безперечна, тому метою доповіді стало дослідження основних тенденцій, які
актуалізують

питання

територіального

брендингу

м.Новомосковськ

та

Новомосковського району як інструменту соціально-економічного розвитку
територій. Виходячи з визначеної мети, основними цілями доповіді є визначення
основних напрямків формування бренду Новомосковщини як інструменту
соціально-економічного розвитку територій України.
В аналітичній доповіді національного інституту стратегічних досліджень
«Механізми формування регіональних пріоритетів розвитку» [1, c.67] визначено,
що «брендування» територій є вагомим чинником, що позитивно впливає на
регіональний розвиток. Зокрема, саме завдяки «бренду» тієї чи іншої території
залучаються туристи, формується внутрішня, регіональна індустрія розваг,
місцевих промислів, розвивається сфера послуг. Це позитивно позначається на
формуванні «точок економічного зростання», створенні нових робочих місць та
зростанні всіх форм економічної активності на місцевому, регіональному рівні.
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Кожна територія (місто, область, країна, регіон) прагне зайняти своє
унікальне місце в свідомості потенційних споживачів (населення, інвесторів,
туристів тощо), сформувати конкурентні переваги своєї місцевості.
Сьогодні багато країн і міст виділяють спеціальні бюджети на просування
свого іміджу та бренду. Наприклад, Сінгапур витрачає $ 60 млн на рік, Малайзія
- $ 150 млн, а Лондон в 2017-2018 роках виділив $ 40 млн. Нью-Йорк в 2018 році
витратив 9 млн дол. з міського бюджету на фінансування агентства міського
маркетингу (з 19,9 млн дол. сукупного бюджету агентства), яке займається
залученням в місто туристів, а в 2019 р бюджет міського агентства склав 38,7
млн дол., з них 18,9 млн - кошти міського бюджету. Таке збільшення коштів
дозволить Нью-Йорку збільшити кількість туристів, що приїдуть в місто до 50
млн чол. (міжнародний і внутрішній туризм) [6]. Відповідно, цілеспрямоване
формування іміджу території, який згодом трансформується в бренд, є
найважливішою складовою успіху та конкурентоспроможності території, а
також фактором її сталого розвитку.
Таким чином, бренд території доцільно розглядати як багатофакторну
систему,

структуру

якої

утворюють

економічна,

соціально-політична

і

культурно-ідеологічна складові. Визначення першої складової полягає в
розумінні економічної ролі території, його спеціалізації, тенденцій розвитку і
кінцевої мети розвитку. Формування другої складової є складним процесом
співробітництва з центральною владою, спрямованим на створення на території
інфраструктури, яка забезпечить сприятливий інвестиційний і туристичний
клімат. Третя, культурно-ідеологічна складова реалізується через уособлення
неповторності кожної території [10].
Брендинг

території

невід'ємний

від

процесів

підвищення

його

конкурентоспроможності, оскільки бренд за своєю природою є демонстрацією
конкурентних переваг і, відповідно, більшої вартості. Чим більше територія
здатна залучити зовнішні ресурси, трансформувати їх та створити продукт, тим
ефективніше її життєдіяльність.
269

Територіальні бренди – це сучасна зброя для конкурентної боротьби між
регіонами, містами за ресурси (матеріальні, людські, інформаційні), одночасно
він є найважливішим фактором конкурентних переваг і доходів території,
цінним активом економіки. Також, брендинг територій можна вважати
стратегією підвищення конкурентоспроможності міст, областей, регіонів,
географічних зон і держав, з метою завоювання зовнішніх ринків, залучення
інвесторів, туристів, нових мешканців та кваліфікованих мігрантів.
Брендинг території повинен бути спрямований на подолання дефіциту
матеріальних і нематеріальних ресурсів території, в його основі лежить ідея
донесення до широкої громадськості уявлення про унікальність території. Тому.
доцільність включення стратегії територіального бренда в систему планування
стратегічного розвитку території є беззаперечним.
На нашу думку, стратегія брендування території повинна бути спрямована
на досягнення наступних основних цілей: підтримка просування товарів (у тому
числі товарів на експорт), які виробляються на певній території; залучення
інвестицій; підтримка туризму, тобто перетворення регіону на привабливу для
відвідування територію; залучення кваліфікованої робочої сили.
Бренд території не створюється природним шляхом. Формування бренду
території передбачає управління його створенням і просуванням, наявність
замовника, кваліфікаційної групи розробників, інформаційних і фінансових
ресурсів, чітко сформульованого технічного завдання, програму створення і
просування бренда, моніторинг його ефективності, визначення механізму його
підтримки та розвитку – усе це вкладається в поняття брендингу або ж брендменеджмент території.
Повномасштабне вирішення завдання формування й управління брендом
території

–

неодмінна

складова

формування

конкурентоспроможного

суспільства, зорієнтованого на забезпечення високих показників добробуту
громадян, створення комфортного та безпечного середовища життєдіяльності
людини у кожному регіоні української держави.
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Студенти Новомосковського кооперативного коледжу економіки та права
ім. С.В.Литвиненка представляють свій регіон, який вже давно сформував свій
позитивний імідж та вдосконалює неповторний територіальний бренд. Так
сталося історично. Перші поселення на території сучасного Новомосковська
належать

до

ІІІ

тисячоліття

до

н. е.

При

розкопках

курганів ямної

культури бронзової доби археологи виявили поховання, в яких знайшли зброю,
крем'яні знаряддя праці, глиняні ліпні горщики. У 1932 році під час будівництва
жерстекатального

заводу

розкопано

і

досліджено

кілька

курганів катакомбної та зрубної культур (ІІ—І тисячоліття до н. е.). Козацька
доба: у 17 столітті на околицях та поблизу сучасного Новомосковська запорізькі
козаки заснували кілька хуторів-зимівників. Вже 1672 року в Орловському Куті
існував Самарський Пустинно-Миколаївський монастир. 1688 року на березі
Самари, згідно з доповненнями до Переяславських статей, для захисту кордонів
Російської імперії від татарських набігів збудовано фортецю Ново-Богородськ.
При фортеці було засноване поселення під назвою Стара Самара. Фортеця
проіснувала до 1711 року, коли за умовами Прутського миру кордони були
відсунуті

на

північ. 1736 року

відновлена

під

назвою

Самарського

ретраншемента. Згодом на землі між Старою Самарою і монастирем почали
повертатися запорожці. Вони заснували тут слободу Самарчик, або Новоселицю.
Значну

частину

населення

становили

також

переселенці

зі

Старої

Самари. 1744 року за сенатським указом відновлена влада Коша Запорозької Січі
і Новоселиця стала центром Самарської паланки. У першій половині 18 століття
тут було побудоване сторожове укріплення для захисту слободи від татарських
нападів. Отже, перша назва міста була Самарчик, або Новоселиця. Сучасну назву
Новомосковськ місто отримало у 1786 році за наполяганням тодішнього
намісник краю графа О. Потьомкіна.
Троїцький собор - історична пам'ятка Новомосковську. Споруджений
у 1772-1781 рр. народним майстром Якимом Погребняком із дерева без жодного
залізного цвяха. Конструктивно і композиційно Троїцький собор є винятковим
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мистецьким твором дерев'яної архітектури України, єдиний збережений в
Україні дев'ятидільний храм, належить до 100 найкращих дерев'яних споруд
світу. Фундаторами Троїцького собору були старшини (кошовий І. Чепіга,
самарський полковник Антін Головатий), козаки-січовики, соборний староста М.
Петренко й інші. Будівля являє собою дев'ятибанну симетричну композицію, з
найвищою банею посередині (близько 65 метрів), чотирма дещо нижчими на
чотири сторони світу і чотирма ще нижчими між ними. Ставлення тодішньої
влади до цієї духовної пам'ятки українського народу покладене в основу
роману Олеся Гончара «Собор». Станом на 2012 рік пам'ятка перебувала в
передаварійному стані, адже храм не ремонтували понад 130 років і він
потребував негайного втручання реставраторів. У серпні 2012 розпочато
реставрацію.
Отже,

маючи

таку багату історію,

-

очевидним є

брендування

Новомосковська як історичного міста, яке цікаве туристам.
Місцева влада з розумінням ставиться до створення і розвитку бренду
такого напрямку. Зокрема,

ще в 2015 році були затверджені: Стратегія

соціально-економічного розвитку м. Новомосковськ до 2020 року; Програма
соціально-економічного та культурного розвитку м. Новомосковськ; Програма
розвитку туризму м. Новомосковська на 2015-2020рр.
Основними напрямками роботи стали: презентація м. Новомосковськ на
туристичних міжнародних, всеукраїнських та регіональних виставках, форумах
тощо;

проведення

виїзних

виставок

туристичних

можливостей

м. Новомосковська у сфері етнокультурного туризму; організація та проведення
інформаційно-рекламних турів для представників ЗМІ; організація та проведення
екскурсійних турів для учнів шкіл міста та району; виготовлення презентаційної
друкованої продукції (буклети, календарі, путівники), створення та презентація
документальних фільмів з історії Новомосковщини; створення та розвиток сайту
Новомосковського

міського

історико-краєзнавчого

музею

ім.

П. Калнишевського, встановлення рекламних білбордів туристичних об’єктів
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м. Новомосковськ, організація показу рекламних роликів про м. Новомосковськ
та його головні туристичних об’єктів; створення реконструкції поселення
«Самарська паланка»; організація та проведення акцій, святкових заходів
туристичного напрямку (народні гуляння, ярмарки, тощо); розробити ігрові
інтерактивні форми екскурсійної роботи; проведення на базі закладів культури,
центральній площі міста фестивалів народної творчості, сучасних напрямків
творчості, живопису та ін. із запрошенням майстрів з усієї України;

проведення

театралізованих свят календарно-обрядового циклу з висвітленням місцевих
народних традицій; продовження діяльності етнографічного гуртка «Самара» з
розвитку

народної

творчості

та

вивчення

історії

вишивки,

ткацтва,

Миколаївського розпису, тощо.
Особливо яскравими втіленнями задумів брендування міста за останні
2018-2019 рр. стали: реконструкція площі Героїв (центральної площі міста);
відкриття музичного фонтану в центрі міста; запуск та ефективне використання
світодіодної інформаційно-рекламної конструкції (ЛЕД-екрану).
Студенти коледжу активно співпрацюють з місцевою владою. Так, в
2019 р. на День міста вони передали депутату Верховної Ради Нестеренку В.В.
та в.о. міського голови Горошко С. Г. листа із студентськими пропозиціями
щодо

подальшого

розвитку

м. Новомосковськ.

Це

не

тільки

зробить

м. Новомосковськ сучаснішим та комфортнішим для місцевих мешканців, а
зробить його ще привабливішим для туристів з усього світу. А це, в свою чергу,
дозволить

збільшити обсяги грошових потоків та залучити інвестиції для

подальшого розвитку і осучаснення міста.
Окрім

самого

м. Новомосковськ

традиційно

позиціонує

свій

територіальний бренд і Новомосковський район.
Новомоскоовський район - район на півночі Дніпропетровської області.
До складу району входять міська, 4 селищні та 14 сільських рад, які об'єднують
58 населених пунктів. Населення становить 74 532 осіб (на 1 січня 2019 року).
Площа району понад 199 тис. га, межі тягнуться на 263 км. Район став
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здравницею

всієї

Дніпропетровської

області.

За

рішенням

уряду

села Орлівщина, Новотроїцьке та ін. визнані курортними зонами. На території
району розташовано 119 туристичних баз відпочинку, дитячих оздоровчих
таборів. Для збереження природи в районі створено заказники й заповідники :
ландшафтні, ботанічні, геологічні, що охороняються законом.
Студенти коледжу беруть найактивнішу участь в різноманітних заходах
щодо формування позитивного іміджу м. Новомосковськ та Новомосковського
району і просування бренду території. Так, 21 лютого 2019 року вони відвідали
виставку робіт молодого канівського художника Володимира Вовчка, яка
проходила в

історико-краєзнавчому

музеї

ім.

П.І.Калнишевського

м.

Новомосковськ. В музеї було представлено близько 20 робіт, виконаних у
техніці графіки та акварелі. Спокійна та тиха атмосфера в галереї дала
можливість повністю віддатися мистецтву. Студенти зрозуміли, що через
зображення картин автор прагне зробити цей світ кращим і донести красу
звичайних речей. Кожну роботу студенти розглядали дуже уважно, помічаючи
все нові й нові деталі.
15 лютого 2019 р. в Україні відзначали скорботний день пам’яті воїнівафганців. Тому, студенти також відвідали виставку-спогад у Новомосковському
музеї воїнів-інтернаціоналістів. Студенти ознайомилися з масштабами складних
і неоднозначних подій в Афганістані, переглянули документальні відеофрагменти про афганську війну, вшанували пам'ять тих, хто поліг в афганських
ущелинах, схиливши голови у скорботній хвилині. Студенти впевнені, що це
відвідування назавжди залишиться в пам’яті…
Відвідування музеїв історії та мистецтва є одним із один із вирішальних
факторів популяризації м. Новомосковськ та створення бренду регіону.
19 лютого 2019 р. в коледжі було також проведено освітньо-екологічне
тренінгове заняття «Викидай правильно». Метою тренінгу стало привернення
увагу студентів до гостро-актуальної екологічної проблеми Новомосковщини засміченості, утилізації ТБВ, впливу стихійних
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сміттєзвалищ на здоров’я

людини в регіоні. Студенти коледжу представили своє бачення проблеми у
вигляді замальовок, які потім грунтовно коментували. Також студентам було
запропоновано заздалегідь змодельовану корзину

зі змішаним побутовим

сміттям, яке вони повинні були відсортувати у спеціальні контейнери за видами
матеріалів. Екогрупа провела інформаційну хвилинку для всіх присутніх
студентів та учасників тренінгу (ознайомили з європейським досвідом
правильного поводження громадян цих країн з відходами та з науковими
уявленнями

про способи зменшення відходів життєдіяльності людини.

Адміністрація

коледжу

системно

приділяє

особливу

увагу

вирішенню

екологічної проблеми не тільки в межах навчального закладу, але і в
регіональному кластері в цілому. Представники

Новомосковської екошколи,

детально розповідають студентам про шляхи подолання проблеми побутових
відходів, про сучасні інноваційні технології переробки вторинної сировини та
сміття

та економічну ефективність від їх переробки. Результатом цікавих

тренінгів стало те, що студенти добре запам’ятали, що змішані відходи – це
сміття, а роздільно зібрані відходи – це ресурси, з яких можна виробити нові
корисні речі, паливо, енергію та, врешті-решт, мати високий прибуток від їх
переробки. А, найголовніше, - це збереження екосистеми регіону, яка робить
брендом своєї території - екологічно чистий та привабливий для туристів і
відпочиваючих простір.
Результати дослідження. Для розширення можливостей розвитку і
зростання добробуту

населення Новомосковщини важливо мати навички

залучення інвесторів, потенційних жителів, туристів, а також вміти формувати
чіткий і позитивний бренд своєї території. Територіальний брендинг – це
найбільш

ефективний

інструмент

позиціонування

м. Новомосковськ

та

Новомосковського району, процес побудови, розвитку та управління брендом,
мета якого – створення сильного і конкурентоспроможного регіону. Наявність
позитивного

бренда

дозволить

підвищити

конкурентоспроможність

Новомосковщини, якість життя населення, залучити зовнішні та активізувати
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внутрішні ресурси, сформувати привабливий імідж регіону.
Висновки.

Успішне

просування

бренда

м. Новомосковськ

та

Новомосковського району свідчить про небайдужість адміністрації до долі та
престижу ввіреного їй регіону, про вміння будувати стосунки з бізнесом, а отже,
і про те, що у регіону є шанси на розвиток та процвітання. Сучасні студенти
НККЕП

ім. С. В. Литвиненка,

прикладають

всі

зусилля

для

створення

неповторного бренду свого історичного та неймовірно мальовничого регіону,
щоб він став знаним не тільки в Україні, але й в усьому світі. Ласкаво просимо
до Новомосковську!!! Welcome to Ukraine!!!
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УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Анотація.
Охарактеризовано
досвід
здійснення маркетингової діяльності на
підприємствах-виробниках
продовольчих
товарів. Визначено сутність маркетингової
діяльності та окреслено функції, що реалізує
маркетинг як бізнес-процес у практичній
діяльності
підприємств-виробників
продовольчих товарів. Ідентифіковано основні
фактори впливу на організацію маркетингової
діяльності, наведено комплекс управління
маркетинговою
діяльністю
підприємстввиробників продовольчих товарів Обґрунтовано
ефективність
маркетингової
діяльності
підприємства.
Наведено
найважливіші
напрями
маркетингу
для
ефективної
діяльності підприємства..
Ключові слова: маркетинг; маркетингова
діяльність; маркетингова політика; бізнеспроцес;
підприємства-виробники;
ринок
товарів;
споживачі;
конкурентоспроможність.

Вступ.

Актуальність

теми

Abstract. The experience of marketing
activities at enterprises producing food
products is described. The essence of
marketing activity is defined and the functions
that marketing as a business process in the
practical activity of enterprises producing
food products are outlined. The main factors
influencing the organization of marketing
activities are identified, as well as the
complex of management of marketing
activities of enterprises producing food
products. The efficiency of marketing activity
of the enterprise is substantiated. Also, the
most important directions of marketing for the
effective activity of the enterprise are
presented.
Keywords: Keywords: marketing; marketing
activity; marketing policy; business process;
enterprises-manufacturers; market of goods;
consumers; competitiveness.

дослідження

зумовлена

необхідністю

комплексного підходу до здійснення управління маркетинговою діяльністю, що
дозволить розробити її адекватну систему, визначити та врахувати вплив
дестабілізуючих

чинників

внутрішнього

і

зовнішнього

середовища,

використати можливості, які створюються цими середовищами, для досягнення
інтересів суб’єкта господарювання.
У сучасних підприємствах одним з найбільш ефективних інструментів
впливу на результат компанії є управління маркетинговою діяльністю.
Зважаючи

на

мінливий

бізнес-клімат,

який

відзначається

зростаючою

конкуренцією, необхідним стає вдосконалення діяльності підприємства в

цілому, а зокрема його маркетингової складової, що надасть компаніям
можливості збільшити свої конкурентні переваги на вітчизняному та
зовнішньому ринках.
Загострення конкурентного середовища обумовлює необхідність пошуку
нових підходів до забезпечення конкурентоспроможного розвитку сучасного
підприємства. Нажаль, часто причиною недостатньої прибутковості компаній є
неефективна система управління маркетинговою діяльністю. В зв'язку з цим,
дослідження питань вдосконалення управління маркетингової діяльності
підприємств та вироблення на цій основі необхідних методичних рекомендацій
є досить актуальним.
Метою статті є обґрунтування теоретичних та дослідження практичних
аспектів управління маркетинговою діяльністю підприємства в умовах
конкурентної боротьби.
Відповідно до встановленої мети поставлені і вирішені такі завдання
дослідження сутності управління маркетинговою діяльністю підприємства,
визначено основні методи оцінювання ефективності управління маркетинговою
діяльністю підприємства. Визначено вплив конкурентної

боротьби

на

управління маркетинговою діяльністю підприємства та вплив факторів
маркетингового середовища на підприємство
Предметом дослідження є принципи, методи і інструменти управління
маркетинговою діяльністю підприємства.
Аналіз досліджень та постановка завдання. Дослідження проблем
управління маркетинговою діяльністю знайшло відображення у працях таких
науковців, як І.В. Мосійчук, І.Г. Клімова, А.В. Ткаченко, І.О. Щебликіна,
М.В. Волкова

та ін.

Питання

оцінювання

ефективності

маркетингової

діяльності знайшли відображення у роботах низки вітчизняних вченихекономістів,

серед

В. А Шаповалова,

яких
Н.В.

слід

відзначити

праці

Бутенка,

Н.К.

Моісеєва,

Л.В.
А.Ф.

Балабанової.,
Павленко,

Є.Б. Анфіногенова, В.А. Пархименко, Т.Є. Дерев’янченко, О.П. Лідовської,
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А. Резніченко та ін. Втім, як свідчать результати досліджень, на сьогодні в
вітчизняній науковій літературі відсутнє комплексне вивчення управління
маркетинговою діяльністю в умовах конкурентної боротьби.
Результати дослідження. Процес управління маркетингом

– це

розроблений послідовний комплекс маркетингових дій, спрямованих на
реалізацію маркетингових функцій та принципів, у результаті яких мають бути
виявлені і задоволені потреби споживачів, а фірма повинна отримати
очікуваний прибуток [1].
Проаналізувавши наведені в літературних джерелах поняття управління
маркетинговою діяльністю,запропоновано 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 діяльності підприємства та досягнення його
основної мети – задоволення потреб споживачів товарів і послуг і отримання на
цій основі найбільшого прибутку.
Це поняття враховує складність процесу управління маркетингом, його
призначення і сутність, воно підкреслює системність цього процесу, бо
управління маркетингом має здійснюватись системно і комплексно [2, 3].
Управління маркетингом може здійснюватися з позицій п'яти підходів:
вдосконалення виробництва, товару, інтенсифікації комерційних зусиль,
маркетингу, соціально-етичного маркетингу [4]:
1. Концепція вдосконалення виробництва стверджує, що споживачі
будуть прихильні до товарів, які широко поширені і доступні за ціною, а як
наслідок – компанія повинна зосередити свої зусилля на вдосконаленні
виробництва і підвищенні ефективності системи розподілу. Застосування цієї
концепції підходити в двох ситуаціях: коли попит на товар перевищує
пропозицію і коли собівартість товару дуже висока і її необхідно понизити, для
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чого потрібно підвищити продуктивність.
2. Концепція вдосконалення товару стверджує, що споживачі прихильно
відноситимуться
експлуатаційні

до

товарів,

характеристики

що
і

пропонують
властивості,

найвищу
тому

якість,

компанія

кращі

повинна

зосередити свої зусилля на постійному вдосконаленні товару. Негативний
момент даної концепції є те, що споживачі насправді задовольняють не потребу
в конкретному товарі, а свої потреби, які можуть бути задоволені товарами
іншого роду.
3. Концепція інтенсифікації комерційних зусиль стверджує, що споживачі
не купуватимуть товари компанії в достатній кількості, якщо компанія не
зробить достатніх зусиль у сфері збуту і стимулювання. Сфера застосування
згаданої концепції – просування на ринок товарів так званого пасивного попиту
(страховки, енциклопедичні словники та ін.).
4. Концепція маркетингу стверджує, що запорукою досягнення мети
організації є визначення потреб цільових ринків і забезпечення бажаної
задоволеності ефективнішим і продуктивнішим, ніж у конкурентів способами.
Орієнтація в даній концепції йде на потреби клієнтів.
5. Концепція соціально-етичного маркетингу стверджує, що завдання
компанії – встановлення потреб і інтересів цільових ринків і забезпечення
бажаної задоволеності ефективнішими і продуктивнішими способами з
одночасним зміцненням благополуччя споживача і суспільства в цілому. Дана
концепція намагається вирішити протиріччя між задоволенням справжніх
потреб клієнтів і їх довготривалим благополуччям. [5, 6, 7]
Незалежно від форм власності підприємцями в Україні стають не тільки
окремі громадяни, а й групи осіб, а також колективи державних організацій,
установ.

При

нестійкій

економіці,

фінансовій

кризі

для

розвитку

підприємництва і бізнесу сприяє маркетинг, тому що без його застосування
раціональний бізнес і розумне підприємництво в будь-якій сфері діяльності
неможливі.
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Маркетинг, створюючи стандарти споживчої поведінки, значно впливає
на погляди людей і їх спосіб життя. Виступаючи в якості найважливішого
засобу конкурентної боротьби на сучасних ринках, дана концепція дозволяє
знаходити все нові і нові способи підвищення привабливості своєї продукції за
рахунок надання їй характеристик, орієнтованих на задоволення запитів
певних, попередньо вивчених категорій споживачів (сегментів ринку).
Фактори маркетингу дозволяють зрозуміти поведінку споживачів, а
також

дистриб’юторів,

торгових

мереж,

конкурентів

і

маркетингових

посередників, які є основними учасниками ринку продовольчих товарів (рис. 1).
Підприємства- власники
торгових марок

Посередники, які займаються
просуванням продовольчих
товарів від виробників до
кінцевих споживачів, – оптові
фірми, суб’єкти роздрібної
торгівлі, заклади громадського
харчування тощо

Державні
регулюючі та
контролюючі
органи, органи
сертифікації

Галузеві організації,
що об’єднують
виробників

Кінцеві споживачі
продовольчих товарів

Рис. 1. Учасники ринку продовольчих товарів

Джерело: сформовано автором

Підприємства-виробники продовольчих товарів, які мають регіональне та
національне

покриття

споживчого

ринку,

співпрацюють

з

ринковими

посередниками – великими дистрибуційними фірмами, що працюють на основі
довгострокових договорів з виробниками, які мають, в свою чергу,
субдистриб’юторів, в ролі яких є незалежні торгові посередники і заклади
роздрібної торгівлі. Доходи ринкових посередників, які працюють на ринку
продовольчих товарів, знаходяться у прямій залежності від обсягів реалізації.
281

Це не стосується мереж супермаркетів, більша частина доходу яких складає
орендна плата (оренда торгових площ під власне торгове та холодильне
обладнання; оренда полиць та холодильного обладнання
Споживачами продовольчих товарів є домогосподарства та організації,
що

закуповують

їх

для

забезпечення

харчування

співробітників,

відпочиваючих, пацієнтів.
Комплекс

управління

маркетинговою

діяльністю

підприємств-

виробників продовольчих товарів наведено на рисунку 2.

КІНЦЕВІ

Рис. 2. Комплекс управління маркетинговою діяльністю
підприємств-виробників продовольчих товарів

Джерело: сформовано автором

Щодо державного впливу на виробників ринку продовольчих товарів, то
він в основному проявляється у вигляді стандартизації і сертифікації,
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фіскальної політики, встановлення відповідного зовнішньоторговельного
режиму. Галузеві організації, що об’єднують переробників, існують у формі
об’єднань (асоціацій), основними функціями яких є лобіювання прийняття
певних законодавчих актів, інформаційна підтримка підприємств, організація
семінарів, конференцій, виставок тощо.
Значення і роль маркетингу для ефективного господарювання та способу
досягнення успіхів у бізнесі, чітко визначив відомий бізнесмен Г. Форд, який в
роботі [4] вказував: «Найважливіша частина зубила - вістря. Який зміст ударяти
тупим зубилом з величезним напруженням дій, якщо м'який удар відточеним
зубилом виконує ту ж роботу».
Підтвердженням

значення

даної

концепції

на

сучасному

етапі

економічного розвитку свідчить хоча б те, що в розвинених країнах суттєва
частка (за деякими оцінками 50% і більше) кожного долара, отриманого від
реалізації продукції, йде на покриття витрат на маркетинг.
Маркетинговою діяльністю зайняті цілі галузі економіки, наприклад
реклама і маркетингові дослідження. Загальні щорічні витрати на рекламу
перевищують 100 млрд. дол.
Від однієї четвертої до однієї третьої зайнятих в цивільних галузях
економіки США беруть участь у маркетинговій діяльності. Це працівники
роздрібної та оптової торгівлі, транспорту, складського господарства, засобів
зв'язку, а також ті, хто пов'язаний з аналогічною діяльністю у виробництві,
фінансуванні, сервісі, сільському господарстві, видобувних та інших галузях.
Наприклад, в США, близько 17 млн. Чоловік працюють в маркетингових
підрозділах роздрібної торгівлі, 6 млн. - в оптовій і 5 млн. Прогнози вказують,
що рівень зайнятості в сфері маркетингу і в майбутньому залишиться високим.
Однак роль маркетингу не вичерпується тільки кількісними показниками.
Найважливішим елементом системи маркетингу є її вплив, який чиниться на
споживачів. Оцінюючи значення маркетингу для сучасного суспільства, не
можна не відзначити і таке явище, як політичний маркетинг, який, спираючись
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на інструментарій маркетингу, дозволяє надавати в останні десятиліття
величезний вплив на розвиток політичних процесів в будь-якій демократичній
державі.
Ефективність маркетингової діяльності промислового підприємства
залежить від злагодженої та зрівноваженої діяльності його фахівців у всіх
найважливіших самостійних напрямках маркетингу, до яких відносять такі:
-

маркетинг-менеджмент

(організація

маркетингової

діяльності

підприємства);
- маркетингове планування, що включає в себе формування бізнес-плану
підприємства та вибір стратегії маркетингу;
- проведення маркетингових досліджень;
- формування та реалізацію комунікаційної політики підприємства;
- розподіл та налагодження збуту виготовленої продукції;
- формування та підтримку діяльності інформаційних маркетингових
систем;
- маркетинг науково-дослідних робіт та інноваційного процесу;
- логістику промислового підприємства. [8, 9, 10]
Для реалізації кожного з цих напрямків промислового маркетингу на
підприємстві формуються окремі спеціальні підрозділи, або ж відповідальність
за виконання функцій по кожному напрямку покладається на окремих фахівців,
які співпрацюють для ефективної реалізації концепції маркетингу на
промисловому підприємстві.
Висновки. Управління маркетингом та управління маркетинговою
діяльністю на підприємстві варто розрізняти. Перше поняття стосується лише
спеціального відділу, який застосовує принципи та методи маркетингу для
проведення аналізу ринку, удосконалення збуту та визначення ринкової
орієнтації підприємства. Управління маркетинговою діяльністю – це поєднання
різних інструментів та комплексів стратегічних заходів, направлених на
максимізації прибутку та підвищення конкурентоздатності та задоволення
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потреб споживачів. На управління маркетинговою діяльністю впливає характер
конкурентної боротьби, яка за декілька років збільшилась майже вдвічі. Саме в
таких умовах управлінці вимушені шукати нові способи до підвищення
ефективності маркетингу, для того, щоб зберігати та покращувати позиції на
ринку та бути впевненими, що споживачі мають лояльне відношення до
продукції підприємства.
Обґрунтована маркетингова політика є інструментом забезпечення
ефективності господарської діяльності, її відповідності ринковій кон’юнктурі.
Для підприємств-виробників продовольчих товарів несвоєчасне виявлення та
неподолання проблем у маркетинговій діяльності можуть призвести до втрати
ринкової частки, зменшення обсягів реалізації продукції та кризового стану
протягом

короткого

періоду

господарювання.

Відповідно

ефективно

спланована та реалізована маркетингова діяльність таких підприємств сприяє
збільшенню ринкової частки, росту обсягів реалізації продукції, прибутку та
формуванню нових підходів щодо збереження дистриб’юторської мережі й
залучення нових споживачів, що забезпечує функціонування та розвиток
підприємств-виробників

продовольчих

товарів

навіть

у

несприятливих

ринкових умовах.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЦІНИ ТА ЦІНОВОЇ СТРАТЕГІЇ
ПІДПРИЄМСТВА
Анотація.
Досліджено
особливості
децентралізованого ціноутворення в умовах
ринку. Визначено, що ціноутворення лежить в
основі прийняття управлінських рішень щодо
стратегій та перспектив функціонування
суб'єкта
в
економічному
середовищі,
спрямування
діяльності
на
найбільш
перспективні напрямки. Розглянуто цінову
політику підприємства як основу для розробки
його стратегії ціноутворення. Означено
можливі
помилки
цінової
політики
підприємства.
Розглянуто
та
надано
характеристику
основних
стратегій
ціноутворення: високих, середніх та низьких
цін, цільових та пільгових цін, «зв'язаного»
ціноутворення, «проходження за лідером».
Означено дії конкурента при зміні ціни
підприємством. Установлено, що послідовна
реалізація глибоко обґрунтованої цінової
стратегії є необхідною передумовою успішної
діяльності комерційного підприємства в
жорстких умовах ринкових відносин.
Ключові слова: ціна, цінова політика, цінова
стратегія, ринкове ціноутворення.

Вступ.

Функціонування

Abstract. The features of decentralized
pricing in the market conditions are
investigated. It is determined that pricing is
the basis of making managerial decisions
about strategies and perspectives of the
subject's functioning in the economic
environment, focusing on the most promising
directions. The pricing policy of the company
is considered as the basis for developing its
pricing strategy. Possible errors of the
company's pricing policy are indicated. The
main pricing strategies are described and
described: high, medium and low prices,
target and preferential prices, "bound"
pricing, "passing by the leader". The
competitor's actions are marked when the
business price changes. It is established that
the consistent implementation of a deeply
grounded pricing strategy is a prerequisite
for the successful operation of a commercial
enterprise under harsh conditions of market
relations.
Keywords: price, price policy, price strategy,
market pricing.

суб'єктів

господарювання

у

ринковому

середовищі вимагає перегляду принципів та підходів до ведення господарської
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діяльності. Особливої уваги заслуговують питання довгострокового розвитку
підприємств, в основі якого лежить їх зростання та розширення сфер впливу за
рахунок отриманих прибутків. Ціна відіграє центральну роль у системі
ринкових відносин і є інструментом, який функціонує тільки на основі
економічних законів. Ціноутворення лежить в основі прийняття управлінських
рішень щодо стратегій та перспектив функціонування суб'єкта в економічному
середовищі, спрямування діяльності на найбільш перспективні напрямки і
потребує подальших досліджень.
Аналіз досліджень та постановка завдання. Сучасні підходи щодо
трактування економічної категорії «ціна» досліджували вітчизняні та іноземні
науковці, серед яких І.А. Брижань, А.О. Ватуля, О.Ю. Радченко. Еволюцію
теорій ціноутворення та проблемні аспекти ціноутворення у сучасних
вітчизняних підприємствах розглядали Н. Я. Тимофєєва, І. Омецінська, Н.
Починок, С. В. Шевченко. В сучасних умовах дослідження цінової стратегії
підприємства залишається актуальним.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є
дослідження економічної сутності ціни та цінової стратегії підприємства.
Результати дослідження. В умовах ринкової економіки комерційний
успіх будь-якого підприємства або підприємця багато в чому залежить від
правильно обраної стратегії ціноутворення на товари й послуги.
Ціноутворення – це процес формування цін на товари та послуги.
Характерні дві основні системи ціноутворення: ринкове і централізоване
державне ціноутворення (формування цін державними органами) [6].
В

умовах

ринку

превалює

децентралізоване

ціноутворення,

яке

функціонує на базі взаємодії попиту і пропозиції. В цьому випадку повністю
відсутнє директивне планування, а ціноутворення являє собою багатогранний
процес, який підкоряється впливу багатьох факторів. Основним регулятором
являється ринок, затвердження цін відсутнє, базою цін стають світові ціни.
Формування цін здійснюється на рівні підприємства-виробника, а узгодження
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їх з замовником (споживачем) здійснюється в завершальний момент з ним
прямого договору чи в момент акту купівлі-продажу. При вільних цінах
надлишок доходів спочатку знаходить відображення на рівні цін, відбувається
перерозподіл доходів, змінюється напрямок інвестицій і, таким чином,
встановлюється рівновага в економіці [7].
Цінова політика є важливим елементом загальної стратегії підприємства.
Суть цінової політики полягає у встановленні на товари фірми таких цін і
вмінні так варіювати ними залежно від попиту на ринку, щоб оволодіти його
певною часткою, забезпечити намічений обсяг прибутку і вирішувати інші
стратегічні та оперативні завдання [8].
Проте, при розробці цінової політики слід уникати помилок, серед яких:
надмірна орієнтація на витрати, ігнорування змін ринкових умов та інших
елементів системи маркетингу.
Визначення чітких цілей, які фірма планує досягти за допомогою
продажу конкретного товару, є запорукою правильно сформульованої цінової
політики. Визначаючи цінову політику, слід розуміти, що одержання прибутку
є основною, але не єдиною метою діяльності підприємства.
При виборі цінової політики варто також враховувати, що хоча
глобальною метою будь-якого підприємства є одержання прибутку, однак у
якості проміжних можуть бути висунуті такі цілі, як захист своїх інтересів,
придушення конкурентів, завоювання нових ринків, вихід на ринок з новим
товаром, швидке відшкодування витрат, стабілізація доходів. Досягнення цих
цілей можливо в короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій
перспективі. Натомість той або інший рівень ціни може по-різному впливати на
досягнення тих або інших результатів, наприклад, на величину прибутку,
обороту, на долю участі в ринку. Формування цінової політики та її реалізація
завжди пов'язані з загальною політикою підприємства, кінцевою метою якої є
прибуткова реалізація продукції.
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Цінову політику розробляють та реалізують на підприємствах постійно
діючі

структурні

підрозділи,

відповідальні

за

питання

ціноутворення.

Діяльність цінових підрозділів здійснюється в тісному взаємозв'язку з
маркетинговою і збутовою службами підприємства і може входити до складу
або цих підрозділів, або планово-економічного відділу.
При різних варіантах цінової політики робота з ціноутворення
проводиться разом з підрозділами підприємства, що відповідають за оцінку і
прогнозування

собівартості

продукції,

враховується

виробничо-збутова

політика, необхідність обґрунтування фінансових показників, на досягнення
яких вона спрямована. При розробці цінової політики налагоджується тісний
зв'язок зі структурними підрозділами, що відповідають за збір інформації про
поточну ринкову кон'юнктуру, визначається реальна структура (сегментація)
ринку продукції підприємства, прогнозуються обсяги збуту, можливі при
різних рівнях цін, дається оцінка можливих дій конкурентів при тих або інших
варіантах цінової політики, досліджуються можливості збільшення збуту,
поліпшення фінансових показників підприємства без зміни цін на продукцію.
Необхідні в таких випадках і зв'язок з підрозділами, відповідальними за
проведення рекламної кампанії, формування іміджу товарної марки і
поширення інформації, що дозволяє впливати на комерційні рішення
конкурентів.
Політика цін підприємства є основою для розробки його стратегії
ціноутворення. Цінові стратегії є складовою частиною загальної стратегії
розвитку підприємства.
Стратегія ціноутворення – це набір практичних факторів і методів, яких
доцільно дотримуватись при встановленні ринкових цін на конкретні види
продукції, що випускаються підприємством.
Основними видами стратегії є наступні: стратегія високих цін, стратегія
середніх цін, стратегія низьких цін,

стратегія пільгових цін, стратегія

«зв'язаного» ціноутворення, стратегія «проходження за лідером» [9].
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Ціль стратегії високих цін – одержання надприбутку шляхом «зняття
вершків» з тих покупців, для яких новий товар має велику цінність, і які готові
заплатити за виріб, що купується, більше нормальної ринкової ціни. Стратегія
високих ринкових цін застосовується тоді, коли підприємство переконане, що є
коло покупців, які пред'являть попит на дорогий товар. Це застосовується до
нових товарів:
– які вперше з'являються на ринку, захищених патентом і немаючих
аналогів;
– орієнтованих на багатих покупців, яких цікавить якість, унікальність
товару;
– по яких фірма немає перспективи довгострокового масового збуту, у
тому числі через відсутність необхідних потужностей.
Ця стратегія виправдана у випадках, коли існує гарантія відсутності
найближчим часом помітної конкуренції на ринку, коли для конкурентів
занадто високими є витрати освоєння нового ринку, коли для виробництва
нового виробу вихідна сировина, комплектуючи матеріали існують в обмеженій
кількості, коли важким виявляється збут нових товарів. Цінова політика в
період застосування високих цін спрямована на максимізацію прибутку доти,
доки ринок нових товарів не стане об'єктом конкуренції.
Стратегія середніх цін (нейтральне ціноутворення) використовується на
всіх стадіях життєвого циклу, крім занепаду, і найбільш типова для більшості
фірм, що розглядають одержання прибутку як довгострокову перспективу.
Багато підприємств вважають таку стратегію найбільш справедливою, оскільки
вона виключає «цінові війни», не призводить до появи нових конкурентів, не
дозволяє підприємства наживатися за рахунок покупців, дає можливість
отримувати справедливий прибуток на вкладений капітал.
Стратегія низьких цін (стратегія цінового прориву)

може бути

використана на будь-якій фазі життєвого циклу товару. Особливо ефективна
при високій еластичності попиту за ціною. Застосовується з метою:
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проникнення на ринок, збільшення частки ринку свого товару (політика
витіснення, політика недопущення); довантаження виробничих потужностей;
для запобігання банкрутства. Стратегія низьких цін має на меті одержання
довгострокових, а не «швидких» прибутків. При стратегії цільових цін як би не
змінювалися ціни, обсяг продажів, маса прибутку повинна бути постійною,
тобто прибуток є цільовою величиною. Застосовується в основному великими
корпораціями.
Ціль стратегії пільгових цін – збільшення обсягу продажів. Вона
використовується наприкінці життєвого циклу товару і виявляється в
застосуванні різних знижок.
Використовуючи стратегію «зв'язаного» ціноутворення при встановленні
ціни орієнтуються на «ціну споживання», рівну сумі ціни товару і витрат по
його експлуатації.
Суть стратегії «проходження за лідером» полягає в тім, щоб враховувати
політику цін лідера в галузі або на ринку. Ціна на новий товар може
відхилятися від ціни компанії-лідера, але в межах, що диктуються якісною і
технічною перевагою.
Рідше застосовуються наступні стратегії [9]:
– незмінних цін (підприємство прагне до встановлення і збереження
незмінних цін протягом тривалого періоду, однак внаслідок того, що витрати
виробництва збільшуються або можуть збільшитися, фірма замість перегляду
цін зменшує розмір упакування, змінює склад товару);
– не округлених, або психологічних, цін (зниження ціни проти якоїнебудь круглої суми);
– цінові лінії (діапазон цін, де кожна ціна показує визначений рівень
якості однойменного товару).
Час від часу підприємства відчувають необхідність у зміні цін на свою
продукцію.

Зниження

цін

може

відбутися

по

наступних

причинах:

недовантаження виробничих потужностей, скорочення частки ринку під
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впливом сильної конкуренції, прагнення фірми домогтися домінуючого
положення на ринку.
Слід зазначити, що споживачі можуть розглядати це як майбутню заміну
товару новим, як погану якість товару, фінансове неблагополуччя фірми, знак
того, що ціна буде знову знижуватися і треба не поспішати з покупкою.
Підвищення цін звичайно відбувається внаслідок стійкої інфляції або
наявності надмірного попиту. Підвищення цін може бути пояснено покупцем як
у позитивному, так і в негативному значенні. У першому випадку покупець
припускає, що товар став особливо ходовим або має особливу значимість, отже,
його варто купувати, поки він не став недоступним. У другому – продавець
прагне установити максимальну ціну, з яким товар може вийти на ринок.
Дії конкурента при зміні ціни підприємством залежать від кількості
продавців даного товару, його фінансового положення, чутливості ринку до
зміни ціни, динаміки витрат виробництва і обігу і т.п. Активніше за все
конкуренти будуть реагувати в тих випадках, коли число продавців невелике,
їхні товари схожі між собою, а покупці добре інформовані. У той же час
підприємству необхідно визначитися й у такому питанні: яка буде зворотна
реакція при зміні цін конкурентами. У цьому випадку варто мати відповідь на
такі питання:
–

чому конкурент змінив ціну: для завоювання ринку, компенсування

витрат, що змінилися, використання вільних потужностей або щоб покласти
початок зміні цін у галузі;
–

чи планує конкурент тимчасову зміну цін або це довгострокова

політика;
–

що відбудеться з долею його ринку і його доходами, якщо воно не

прийме відповідних мір;
–

чи збираються вживати відповідних заходів інші підприємства;

–

якими можуть бути відповіді конкурента й інших підприємств на

відповідну реакцію цього підприємства.
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Висновки. Ціна в умовах ринкової економіки є найважливішим
економічним параметром, що характеризує діяльність підприємства. Саме ціни
визначають структуру виробництва, впливають на рух матеріальних потоків,
розподіл товарної маси, рівень прибутковості підприємства. Правильна
методика встановлення ціни, розумна цінова тактика, послідовна реалізація
глибоко обґрунтованої цінової стратегії складають необхідні компоненти
успішної діяльності комерційного підприємства в жорстких умовах ринкових
відносин.
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ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА
Анотація. В статті проаналізовано сучасний
стан розвитку та впровадження комплексу
маркетингу
виробничо-торговельного
підприємства «Насолода». Беручи до уваги
особливості існування на сучасному ринку, до
виробників ставляться ряд умов, які йому
потрібно
виконувати,
починаючи
від
виготовлення товару, до його просування та
продажу. Адже саме дотримання правильно
підібраної маркетингової стратегії при
врахуванні
ключових
вимог
комплексу
маркетингу
дозволить
виробнику
втриматися на ринку кондитерських виробів,
а також вести конкурентну діяльність.
Важливою умовою при цьому є вивчення та
врахування попиту споживача на конкретний
товар. Саме тому аналіз комплексу
маркетингу
компанії
«Насолода»
з
подальшими
рекомендаціями
щодо
оптимізації окремих елементів даного
комплексу є актуальним питанням.
Ключові слова: маркетинг, підприємство,
комплекс маркетингу, продукція, борошняні
кондитерські
вироби,
транспортування,
цінова політика, конкурентна боротьба.

Abstract. The article analyzes the current state
of development and implementation of the
marketing complex of the production and
trading enterprise "Nasoloda". Taking into
account the peculiarities of existence in the
modern market, the manufacturers are subject
to a number of conditions that he needs to
perform, from the manufacture of goods, to its
promotion and sale. After all, it is precisely the
observance of a properly selected marketing
strategy, taking into account the key
requirements of the marketing complex, which
will allow the producer to stay in the
confectionery market, as well as to conduct a
competitive business. An important condition
for this is the study and consideration of
consumer demand for a particular product.
That is why the analysis of the marketing
complex of the company "Nasoloda" with
further recommendations on the optimization of
individual elements of the complex is a very
topical issue.
Keywords: marketing, enterprise, marketing
complex,
products,
flour
confectionery
products,
transportation,
price
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competitive struggle.

Вступ. Як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринку кондитерських
виробів успішність діяльності залежить від продуктивної діяльності його
відділів, проте найбільший вплив завдає відділ маркетингу, зокрема і комплекс
маркетингу підприємства. За умов гармонізованого виконання завдань та
функцій кожного елементу стає можливим просування на ринку кондитерських
виробів, а також успішна конкурентна боротьба.
Маркетингова діяльність компанії на сьогоднішній день повинна
відповідати важливим вимогам, що пред'являються сучасним бізнесом, – вона

повинна бути результативною та ефективною, іншими словами, забезпечувати
досягнення необхідних цілей компанії розумними засобами. Певною мірою,
відділ маркетингу має здійснювати управління діяльністю, а не просто
реалізовувати набір часто необґрунтованих або неузгоджених маркетингових
заходів.
Комплекс сучасного маркетингу має гармонічно поєднувати всі заходи,
які запроваджує підприємство для формування й активізації попиту на свій
товар. Це планування та розробка продукції, забезпечення цінової політики,
формування каналів розподілу продукції, інформаційне супроводження
продукції, створення товарних знаків та брендів, забезпечення відповідної
упаковки, налагодження та підтримування взаємовигідних стосунків із
партнерами, клієнтами тощо. Як універсальний маркетинговий інструментарій
комплекс маркетингу служить своєрідним «ключем» практично до будь-якого
ринку.
Сучасні тенденції розвитку ринку показують, що споживачі з кожним
роком все більше потребують якісної продукції з високими смаковими
властивостями. Тому, щоб задовольнити потреби споживачів виробники
постійно

оновлюють

асортимент

борошняних

кондитерських

виробів,

розробляють та впроваджують різноманітні новинки, які були б здатні
витримати конкурентну боротьбу. Тому дослідження комплексу маркетингу
компанії «Насолода» є на даний час актуальним питанням.
Проведення аналізу комплексу маркетингу підприємства дасть змогу
виконати ключове завдання, а саме виявити основні зони відхилення та
запровадити

шляхи

для

поліпшення

даного

процесу

на

виробничо

торговельному підприємстві, за допомогою ретельного вивчення даного
процесу та діяльності служби маркетингу в ТОВ «Насолода».
Аналіз досліджень та постановка завдань. Поняття "комплекс
маркетингу" вперше було науково закріплено в 1964 р професором
Гарвардської школи бізнесу H. Борденом. Однак ще у 40-х рр. XX ст.,
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Д. Каллітоп вперше застосував так званий рецептний підхід у вивченні витрат
на маркетинг. У 1960р. Дж. Маккарті запропонував комплекс маркетингу, як
синтез елементів: товар, ціна, розподіл і просування, створивши модель
"4Р" [1].
Метою написання статті є дослідження процесу формування комплексу
маркетингу в ТОВ «Насолода».
Результати дослідження. Перш за все, для того аби запропонувати
шляхи покращення окремих елементів комплексу маркетингу підприємства
ТОВ «Насолода» слід узагальнити, що саме означає дане поняття та відповідно,
з яких елементів воно складається.
Комплекс маркетингу – це набір маркетингових засобів (інструментів),
певна структура яких забезпечує досягнення поставленої мети і вирішення
маркетингових завдань на цільовому ринку. Поєднання таких засобів формує
маркетингові зусилля підприємства ТОВ «Насолода» на цільовому ринку. В
кожному окремому випадку маркетингові засоби підбираються таким чином,
щоб забезпечувався їх оптимальний вплив у рамках обраних маркетингових
цілей маркетингового відділу даного підприємства [1].
До

найпершої

складової

комплексу

маркетингу

торговельного

підприємства можна віднести товарну політику, яка пов’язана перш за все із
формуванням

торговельного

асортименту,

наповнення

якого

повинне

відповідати потребам та очікуванням ринку кондитерських виробів.
На даний момент товарний асортимент виробничо торговельного
підприємства ТОВ «Насолода» формується за рядом наступних ознак:
товарною,

спільності

споживчого

призначення.

Саме

вид

групування

асортименту впливає на розміщення товарів на прилавках роздрібних
торговельних точок підприємства, яке в подальшому має сприяти збільшенню
обсягів продажу кондитерських виробів. Тому сьогодні маркетологи компанії
«Насолода» значну увагу приділяють мерчандайзингу. Метою дій у сфері
мерчандайзингу слід вважати формування бажання до купівлі продукції за
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рахунок свідомого формування елементів процесу, від яких залежить подальше
прийняття рішення, аби значно обмежити його зміну у клієнта за допомогою:
– надання відповідної інформації, яка бере участь при формуванні оцінки;
– формулюванню готових варіантів (наприклад, за рахунок певної
викладки товару);
– зміні сприйняття можливостей даного підприємства;
– створенню потреби у покупця на конкретний товар.
Таким чином перед мерчандайзингом постає ряд завдань для кожного
елементу комплексу маркетингу. Стосовно товару це є ухвалення рішення про
торговий асортимент (адаптація асортименту до потреб покупців), методи
представлення, розміщення та викладання товарів у торговельному залі.
Гарантія якості товарів, що пропонуються для продажу. Удосконалення
дизайну упаковки товарів з метою збільшення обсягів продажу [2- 4].
Ціни – удосконалення цінової стратегії, запровадження гнучкої цінової
політики

та

умов

закупівлі

для

магазинів.

Поліпшення

виробником

(постачальником) логістичного сервісу для магазинів.
Місця, розподілу – створення індивідуальної атмосфери магазину,
використання комбінації засобів архітектури, дизайну та сенсорної стимуляції.
Удосконалення планування магазину, розміщення відділів і різних груп товарів
для створення максимальної привабливості місця продажу для покупця.
Ефективна система навігації у торговельному залі [4].
Просування представляє собою удосконалення видів і засобів реклами й
інформації у місці продажу. Підготовка та розміщення рекламних матеріалів,
що містять інформацію про товар безпосередньо там, де споживач здійснює
вибір і перед купівельну оцінку варіантів. Консультування щодо властивостей і
переваг товарів відповідно до специфіки обслуговування у місці продажу.
Діяльність з популяризації конкретних товарів у магазині й участь у
формуванні попиту [4-6].
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З метою оптимізації товарного асортименту фахівці відділу маркетингу
використовують один із найпоширеніших для цього методів, а саме АВСаналіз. Приклад проведеного АВС-аналізу наведено у табл. 1.
Таблиця 1
АВС-аналіз продажів продукції за 4 квартал 2018 року

Джерело: систематизовано автором

Враховуючи

межі

маркетингової

товарної

політики

виробничо

торговельно підприємства ТОВ «Насолода» важлива є і якість товарів.
Останній фактор залежить від того, з якими постачальниками співпрацюють
працівники відділу закупівлі підприємства, чи дотримується ним належних
умов зберігання та реалізації продукції, чи контролює товари за терміном їх
реалізації.[7]
Цінова політика даного підприємства є не менш важливою складовою
маркетингової діяльності компанії «Насолода», оперативний контроль за
доходами, доволі важливим фактором гарантії конкурентоспроможності
підприємства на ринку кондитерських виробів. Однак, потрібно врахувати, що
до предмету ціноутворення товарів виробничо торговельного підприємства є
загальний розмір торговельної надбавки, за рахунок якої підприємство здатне
покривати витрати транспортування кондитерських виробів, зберігання після
виготовлення та при перевезенні, та інших видів витрат наявних при веденні
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даної підприємницької діяльності й отримання прогнозованого прибутку.
Підвищення прибутковості ТОВ «Насолода» може забезпечуватись за рахунок
зниження витрат у зв’язку з зростанням обсягів продажу кондитерських виробів
та супутніх витрат зокрема на оренду та утримання приміщень, які
використовуються для зберігання та реалізації продукції.
Збільшити обсяги реалізації товарів при веденні торговельної діяльності
допомагає широке використання знижок до ціни у межах цінової тактики.
Станом на сьогодні при реалізації кондитерських виробів працівники ТОВ
«Насолода» використовують різноманітні знижки та акційні пропозиції,
зокрема сюди можна віднести знижки на день народження покупця, при
наданні паспорту при покупці, періодичні знижки, які встановлюються на
зазначений виріб, програма лояльності, яка передбачає використання карткової
системи з індивідуальним призначенням. Тобто відділ маркетингу даного
підприємства розробив програму лояльності відповідно до якої, щоб отримати
картку для накопичення бонусів, необхідно здійснити покупку на суму від 200
грн. У якості подарунку та стартового нарахування покупцю нараховується 10
бонусів, які він вже може використати починаючи з наступної покупки. Також
було розроблено порядок додаткових дій, по яких клієнти можуть отримувати
додаткові бонусні бали. В подальшому ж бонуси споживач може отримувати за
покупки продукції компанії та в подальшому розраховуватися накопиченими
бонусами за продукцію. Проте крім зменшення вартості по даній програмі
лояльності, маркетинговий відділ за допомогою програмного забезпечення веде
облік діючих учасників програми та періодично між ними проводяться
розіграши цінних призів та подарунків.
У

рамках

маркетингової

політики

розподілу

даному

виробничо

торговельному підприємству необхідно залучати нових покупців та утримувати
наявних, брати на виконання та безпосередньо виконувати замовлення покупця,
забезпечувати необхідні умови та обсяги зберігання товарів на виробничому
складі [8-10]. При цьому до важливого рішення керівництва підприємства є
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рішення стосовно саме зберігання та перевезення продукції. Ці послуги на
даний момент здійснює підприємство самостійно, однак для збільшення
загального товарообороту підприємства рекомендується також скористатися
послугами посередників, так як, при мінімальних доплатах можна значно
збільшити власний максимальний дохід ТОВ «Насолода».
Таблиця 2
Складові обслуговування споживача у роздрібних магазинах
ТОВ «Насолода»

№
з/п

Складова

1

Наявність товару

2
3
4
5

6

Опис

Типові критерії

% наявних запасів деяких
товарів стосовно попиту на
нього
Час на отримання необхідної
інформації

% наявності основних одиниць
товарів

Очікування
консультанта
Очікування на
обслуговування
касиром
Обслуговування
при розрахунках

Час на розрахунок на куплені
товари

Термін очікування на
розрахунок

Якість, компетентність та
ввічливість касира

Надання
додаткових послуг

Терміни приготування та
доставки товару

% скарг клієнтів на
обслуговування
Час, протягом якого товар має
бути приготований та
доставлений

Можливість швидкого розгляду
та реагування на скарги й
вимоги
Джерело: систематизовано автором

Термін очікування після
звернення

Розгляд скарг і
вимог

Термін та ефективність
реагування

Стандарти обслуговування клієнтів слід вважати важливою передумовою
ефективної реалізації власної продукції на ринку кондитерських виробів. При
цьому,

у

даному

процесі

необхідно

приділяти

чималу

увагу

саме

обслуговуванню покупців, оскільки даний процес складається не з одного
етапу, тому, відповідно, потребує ретельного контролю за належним
виконанням. Зокрема у роздрібних магазинах ТОВ «Насолода» дотримуються
основних складових обслуговування покупців, детальніше у таблиці 2.
При коректному дотриманні поставлених вимог даного процесу,
працівниками ТОВ «Насолода» формується позитивний імідж компанії серед
споживачів.
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Висновки.

Відповідно,

враховуючи

вище

наведені

дані,

можна

стверджувати, що комплекс маркетингу компанії «Насолода» знаходиться на
високому рівні. Проте аби покращити даний комплекс слід понизити витрати на
транспортування товарів шляхом залучення посередників, за рахунок яких
зменшення навантаження на логістичну систему підприємства, а також
дозволить розширити територіальне покриття ТОВ «Насолода».
Ще одним заходом для оптимізації елементів комплексу маркетингу
компанії є впровадження у роздрібні точки кондитерських магазинів-кафе
персонального

продажу

продукції

для

виявлення

актуальних

потреб

споживачів.
Реалізація даних компонентів при торговельній діяльності даного
виробничо торговельного підприємства надасть змогу покращити споживчу
цінність товарів як для споживача, так і для компанії, а також задоволеність
ними.
Таким чином при задоволенні кінцевих покупців якістю товарів для
постачання та реалізації, а також рівнем обслуговування можна на постійні
основі підтримувати лояльність споживача до ТОВ «Насолода».
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Abstract. The role of innovations in activity of
enterprises has been considered in the article. An
algorithm over of advancement of innovative
commodities has been brought. The groups of
innovative commodities depending on the degree of
highly sought and time, that necessity for the
conquest of liking of customers, have been
considered. The categories of consumers after
perception of innovations have been considered. The
separate psychological aspects of making decision in
relation to acquisition of innovative commodities
have been investigated. Reasons of consumer
resistance to the innovations have been investigated.
Marketing decisions over in relation to his
overcoming have been offered.
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innovations,
innovation
activity,
resistance to innovations, marketing, consumer
behavior.

Вступ. Мінливість зовнішнього середовища в цілому та запитів
споживачів зокрема, зумовлюють необхідність цілеспрямованого впровадження
інновацій. Лише за таких умов для підприємств є можливим забезпечення
достатнього рівня прибутковості сьогодні і сталого розвитку у майбутньому.
Але, досить часто виникає проблема несприйняття нововведень або опору
інноваціям з боку споживачів. Зокрема, досвід США свідчить, що нововведення
не виправдовують себе у понад 40 % випадків. Така тенденція спостерігається
понад 20 останніх років. Щодо товарів масового споживання – життєвий цикл
70-90 % новинок триває не довше двох років [1; 2; 3].
Аналіз досліджень та постановка завдання. Питання маркетингу в
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інноваційній діяльності розглядали у своїх роботах такі зарубіжні та вітчизняні
вчені, як Р.Роджерс [1], Дж. Ворас, Ф. Котлер [4], Ю.В. Каракай [3],
С. М. Ілляшенко [2], Є. І. Нагорний, Т. П. Радіщук, Н. І. Чухрай. Проте, питання
успішного впровадження інновацій залишаються актуальними та потребують
подальших досліджень.
Метою є дослідження причин споживчого опору інноваціям та
обґрунтування маркетингових рішень щодо його подолання.
Результати

дослідження.

Тривалий

час

вважалося,

що

досить

запропонувати ринку новий товар з більшою цінністю або корисністю, ніж у
аналогів, і люди без сумнівів виберуть саме його. Тобто, для розвитку бізнесу
треба просто створювати нові, більш гідні лінійки товарів, і попит сформується
сам собою. Стандартна схема просування інноваційних товарів в такому разі
передбачає:
а) аналіз ринкових позицій і визначення ймовірних напрямків розвитку
підприємства, прийнятних з погляду зовнішніх умов господарювання і його
наявного потенціалу;
б) розроблення на цій основі нових товарів, які користуватимуться
попитом у споживачів;
в) оцінка ринкових перспектив нових видів продукції (оцінка достатності
ринкового потенціалу як здатності ринку сприйняти конкретні інновації,
наявності попиту або можливості його сформувати);
г) розроблення заходів з формування й стимулювання споживчого попиту
на нову продукцію (просування інновацій на ринок);
д) управління життєвим циклом товарної інновації. [5; 6; 7].
Але виконання зазначених задач не завжди забезпечує отримання
бажаних результатів. Адже, достатньо поширеними є приклади продуманого
виведення на ринок нових товарів, які перевершували за своїми параметрами
існуючі, але не сприймалися споживачами. Основною причиною є те, що не
враховувались психологічні аспекти ухвалення рішень споживачем.
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Споживачі нерідко відкидають інноваційні товари. І причина цього не в
ціні товарів, а в свідомості людей. Поки підприємства не почнуть боротися з
психологічними бар'єрами, з якими стикаються як покупці, так і менеджери,
нові товари не будуть користуватись попитом.
Залежно від ступеню затребуваності і часу, необхідного для завоювання
симпатії покупців, можна виділити наступні групи інноваційних товарів:
– швидкої реалізації – ті, які недалеко пішли в еволюції від базових
виробів і не вимагають від людей нових навичок;
– тривалої реалізації – керівникам підприємств, які хочуть отримати
вигоду від таких новинок, слід пам'ятати: споживачеві потрібно дуже багато
часу на прийняття такої інновації;
– хіти продажів – інновації, які дають споживачам безліч переваг, але
при цьому їм не потрібно міняти свої звички;
– явний провал – товари, будь-яка модифікація яких не приносить
споживачеві вигоди і до того ж змушує відмовитися від багатьох звичок. [8].
Крім того, будь-який інноваційний товар може зіштовхнутись з опором
переконань, коли споживач впевнений у неприпустимості використання такого
товару (рис. 1).
Новатори
Ранні послідовники

• перші покупці товару-новинки, стаючи
прикладом для наступних груп
• обережні в експериментах і купують товариновинки вже тоді, коли почули відгуки перших
споживачів

Рання більшість

• вагаються під час прийняття рішення щодо
покупки, потребують додаткової інформації з
різних джерел

Пізня більшість

• повільно сприймають інновації, на момент
прийняття ними рішення щодо купівлі, лідери
можуть повторно купувати цей товар

Відстаючі

• купують товар, коли він вже став традиційним

Рис. 1. Категорій споживачів за сприйняттям інновацій

Джерело: сформовано автором
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Кожна з цих груп має різний рівень опору інноваціям, і цей рівень
впливає на час придбання товарів-новинок. Беручи до уваги основні
характеристики цільової аудиторії та критерії, якими керується споживач у
своєму виборі, можна запропонувати методику ефективного впливу на вибір
споживача.
Крім того, сприйняття інновацій споживачем варіюється в залежності від
оточення. Опір існує в суспільстві, збільшуючись від пасивного опору або
інерції до активного опору.
Таким чином, опір інноваціям здається нормальним інстинктивним
відповіддю споживачів. Тому нам потрібно зрозуміти процес.
З метою обґрунтування програми дій щодо просування інноваційних
товарів доцільно розглянути більш докладно такі психологічні аспекти
ухвалення рішень щодо придбання інноваційних товарів споживачем, як:
–

ціна змін;

–

суб’єктивна цінність товару;

–

прихильність поточним позиціям;

–

минулий досвід;

–

"ефект володіння". [1; 9]

З психологічної точки зору, новинка – це вимога змінити звичну
поведінку, пристосуватися до нових правил. Час і сили, необхідні для вивчення
новинок, нехай і більш зручних, розглядається людьми як додаткова вартість.
Таким чином, подібні зміни призводять до зростання економічної вартості
переходу. Вважається, що для швидкого просування продукту на ринку його
переваги повинні в десять разів перевищувати властивості вже існуючих
альтернатив.
Іншою проблемою розповсюдження інноваційних товарів є переконання
виробників у тому, що корисні властивості їх винаходів значно переважають
усі існуючі альтернативи. Але, споживачі схильні до ірраціонального
завищення вартості того, чим вони вже користуються на даний момент, та
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заниження цінності речей, які їм не належать.
Оцінка привабливості товару споживачами здійснюється виходячи не з
об'єктивних і актуальних відомостей про його властивості, а на основі
суб'єктивної, сприйманої цінності. Покупці формують думку про товар,
порівнюючи його з іншими, відомими їм продуктами, якими вони вже
володіють або користуються. Будь-які відхилення від звичних речей в кращу
сторону розцінюється як вигода, а в гіршу – як втрата. Але, можливі втрати
роблять набагато більший вплив на людей, чим навіть рівна їм за розміром
вигода: феномен, який Канеман і Тверски [7] назвали "острах втрати".
Наслідком такої ситуації є програш і покупців, що відштовхнули від себе
можливо

кращий

продукт,

і

підприємців,

які

понесли

збитки

із-за

невиправданих сподівань.
Ефект володіння – це стан споживача, при якому він наділяє річ більшою
цінністю після того, як отримує її у володіння, хоч би і короткочасне [1; 10].
При цьому дискомфорт від втрати цієї речі сильніший, ніж задоволення від її
придбання. Тобто, отримуючи щось, людина швидко звикає до почуття
володіння і відчуває себе власником речі. Тепер вона не хоче відмовлятися від
речі і починає мислити в категоріях придбання або втрати власності.
Для багатьох компаній тривалий період просування продукту на ринку
здається неприйнятним. Новинки, які в десять разів краще існуючих товарів,
зустрічаються вкрай рідко. Тому підприємствам потрібно звести опір покупців
до мінімуму.
Виробникам для успішної діяльності на ринку слід будувати свою
стратегію так, щоб плюси інноваційних продуктів покупець прирівнював до
прибутку. При цьому, новинки повинні доставити споживачеві мінімум
незручностей.
З огляду на психологічні аспекти ухвалення рішень щодо придбання
інноваційних товарів, доцільним є реалізація інноваційних товарів, які не
змусять користувачів радикально змінити свій спосіб життя. Зокрема, звична
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споживачів

сприймається краще, ніж принципово нова, навіть за умов низки переваг
останньої.
Необхідним є пошук клієнтів, які не мають прихильності до існуючих
товарів, що значно спрощує прийняття інноваційних товарів. В даному випадку
споживач не порівнює товар-новинку з вже існуючими, тобто відсутній ефект
ціни заміни.
Достатньо поширеним прийомом впливу на вибір споживачів є
«комплімент» від продавця і бонуси. Це зазвичай заздалегідь відомий
подарунок, "лотерея" або сюрприз, нарахування балів та бонусів.
Ще одним з основних завдань підприємств на стадії впровадження
інновацій є пошук споживачів, які оцінять всі переваги нового товару. Так,
останнім часом поширюється метод продаж «Try & Buy». Цей метод є
популярним серед споживачів, але достатньо ризикованим для продавців, яким
слід бути готовими до масового повернення товарів, які не підійшли покупцям.
У випадках з реалізацію дорогої техніки, доцільною є своєрідна оренда. Якщо
клієнт після тестування протягом визначеного періоду купує цей товар – ціна
зменшується на суму оренди, якщо відмовляється – продавець не втрачає
кошти.
Необхідно пам’ятати, що купують не товари, а результати, які
забезпечить цей товар. До споживачів важливо доводити інформацію щодо всіх
переваг, які він отримає від використання даного товару.
Висновки. Для багатьох компаній тривала адаптація є неприйнятною,
тому оптимальним рішенням у такому разі буде мінімізація опору. Цього
можна досягти за рахунок поєднання в нових товарах звичних споживачеві та
інноваційних рис; зосередження зусиль на пошуку покупців, які ще не мають
сталих звичок в якійсь ніші; пошуку людей, для яких переваги інноваційного
продукту є по-справжньому значимими, а вірогідні втрати – несуттєвими
(особливо актуально для екологічних проектів); використання ефекту володіння
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у просуванні товарів або послуг, що зміцнює почуття власності і покращує
сприйняття інноваційних продуктів.
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