
0 

 

 

ММААТТЕЕРРІІААЛЛИИ  

ММІІЖЖННААРРООДДННООЇЇ  ННААУУККООВВОО--ППРРААККТТИИЧЧННООЇЇ  

ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦІІЇЇ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ" 

 

 

 

 

21-23 листопада  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кременчук – 2013 

ISSN: 2310-4503 



1 

ISSN: 2310-4503 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА 

ОСТРОГРАДСЬКОГО (УКРАЇНА) 

АВТОНОМНА НЕКОМЕРЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ОСВІТИ «ПЕРМСЬКИЙ ІНСТИТУТ  

ЕКОНОМІКИ І ФІНАНСІВ» (РОСІЯ) 

МЕЛЕУЗСЬКИЙ ФІЛІАЛ МОСКОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ТЕХНОЛОГІЙ І УПРАВЛІННЯ 

ІМ. К. Г. РАЗУМОВСЬКОГО (РЕСПУБЛІКА БАШКОРТОСТАН) 

БАРАНОВИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (БІЛОРУСІЯ) 

ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. Т. РИКУЛОВА (КАЗАХСТАН) 

ФІЛІЯ ФДАОУ  ВПО "КАЗАНСЬКИЙ (ПРИВОЛЗЬКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ" (РОСІЯ) 

ГРОМАДСЬКИЙ КОЛЕДЖ АМПКВА (ШТАТ ОРЕГОН, США) 

 

 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ 

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах 

глобальної нестабільності" 
(посвідчення  № 609 від 11.10.2012 р.) 

 

МАТЕРИАЛЫ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

"Актуальные проблемы и перспективы развития экономики в условиях 

глобальной нестабильности" 
(свидетельство №609 от 11.10.2012 р.) 

 

MATERIALS 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE 

«Actual problems and prospects of economics in the context  

of global instability» 

 

21-23 листопада  

 

 

 

 

Кременчук – 2013 

 



2 

УДК 330.34 «313» : 338.124.4 (100) 

ББК 65.013.5-971 

ISSN: 2310-4503 

 

Рекомендовано до друку вченою радою Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського, протокол № 2 від 21 листопада 

2013 року 

 

 

Редакційна колегія: 

А. О. Касич– доктор економічних наук (відповідальний редактор); 

С. В. Дідур – доктор економічних наук; 

В.І. Глухова – кандидат економічних наук;  

Л. П. Шаповал – кандидат економічних наук; 

Л.М. Хоменко – кандидат економічних наук; 

І.В. Ховрак – кандидат економічних наук; 

О.В. Волошина – старший викладач 

Адреса редакції: 

39600, м.Кременчук, вул. Першотравнева, 20 

Тел. (05366) 2-42-90 

 

 

 

Матеріали надруковано в авторській редакції 

 

 

 Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні 

проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної 

нестабільності", 21 – 23 листопада 2013 р. – Кременчук 

 

 
У збірці представлено результати дослідження актуальних питань економічного розвитку систем в 

умовах глобальної нестабільності. Розкрито напрямки розвитку фінансово-кредитного механізму 

сталого розвитку суб’єктів господарської діяльності. Визначено джерела, механізми, проблеми та 

перспективи інноваційного розвитку підприємств. Окреслено проблеми та перспективи розвитку 

бухгалтерського обліку, аналізу, менеджменту та маркетингу у контексті Європейської інтеграції. 

Розкрито актуальні питання в сфері міжнародної економіки та зовнішньоекономічної діяльності. 

Визначено особливості та основні тенденції розвитку фінансових ринків, а також правове 

забезпечення економічних процесів. 

 
 

УДК 330.34 «313» : 338.124.4 (100) 

ББК 65.013.5-971 

ISSN: 2310-4503 

 
 Кременчуцький національний університет  

імені Михайла Остроградського, 2013  

 



3 

ЗМІСТ 

 

СЕКЦІЯ 1 ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ……………………………….............................................................. 12 

Арышева М.В.  
Безработица и ее последствия в сфере социально-экономической политики России…………………… 12 

Асфандияров Д.И.  
Применение процедуры банкротства в современных экономических условиях…………........................... 14 

Буряченко А. Є. 

Соціальна нерівність як об`єкт регуляторного впливу місцевих бюджетів ……………………………….. 16 

Верезубова Т.А.  

Особенности развития страхового рынка Республики Беларусь…………………………............................ 17 

Волошина О.В., Гаріпова Л. В. 
Оптимізація тарифів на перевезення маршрутним транспортом ………………………………………… 18 

Гераймович Л.В. Науковий керівник:  Буряченко А. Є. 

Проблемні аспекти функціонування районних бюджетів в Україні (на прикладі районного бюджету 

Малинського району Житомирської області)…………………………………………………………………… 20 

Грицик А.Я. Науковий керівник: Яценко Н.М. 

Безробіття в Україні : сутність та причини……………………………………………………………………. 21 

Йосипенко О.В. Науковий керівник: Ховрак І. В.   

Податкові  надходження  як основне джерело доходів бюджету……………………………………………. 22 

Калуцька К.О. Науковий керівник: Хомеко Л.М.  

Методи оцінки фінансової стійкості……………………………………………………………….………………. 24 

Клєпчева О.В.  
Фінансово-кредитна підтримка підприємництва………………………………………………..………………. 25 

Князева М.В. Науковий керівник: Глухова В. І. 

Диференціація показників пенсійного забезпечення  залежно від його нормативно – правової 

бази…………………………………………………………………………………………......………………………….. 26 

Корнієнко Я.І. Науковий керівник: Клименко С.О.  

Особливості формування місцевих бюджетів в Україні………………………………………..………………. 27 

Кузнецова Н.Ф., Кузнецов А.А.  
Ипотечное жилищное кредитование в Российской Федерации……………………………….………………. 28 

Лактіонова Л.О.  
Оцінка доходів і витрат населення України………………………………………………………………………. 29 

Лук’яненко Я.М. Науковий керівник: Касич А. О. 

Проблеми інвестиційної  діяльності в  Україні……………………………………………………………………. 31 

Пономаренко А.А. Науковий керівник: Глухова В.І. 

Виникнення та оцінка ризиків місцевих бюджетів……………………………………………….………………. 32 

Сакун Л.М., Буханець І.А.  
Розробка стратегії ціноутворення на підприємствах машинобудівної галузі в умовах трансформації 

економіки……………………………………………………………………………..……………….………………….. 34 

Ситкіна М.В. Науковий керівник: Семко Т.В. 

Сутність дефініції фінансової стійкості…………………………………………………………………………. 35 

Садретдинова Расима  
Управление денежными потоками на предприятии……………………………………………………………. 37 

Хоменко Л.М., Білоус А.О., Дідур С.В.  
Фінансування створення нових виробів з використанням системного аналізу…………….………………. 37 

Хоменко Л.М., Шкалабан І.М.  
Фінансова стратегія підприємств нафтопереробної галузі за сезонності споживчого 

ринку……………………………………………………………………………………………………………………….. 39 

Черненко Т.А. Науковий керівник: Шаповал Л.П. 

Дедоларизація української економіки та її сутність…………………………………………….………………. 40 

СЕКЦІЯ 2 ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: ДЖЕРЕЛА, 

МЕХАНІЗМИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ…………………………………………………….. 42 

Акчурина А.М.  
Роль ремонтного производства в химической промышленности……………………………………………. 42 

Волошина О.В. 

Оценка экономической эффективности машиностроительных предприятий с использованием 

современных приемов…………………………………………………………………………………………………. 44 

Бабіченко В.В.  
Проблеми розвитку нафтопереробних підприємств і оновлення їх основного капіталу…………………. 46 

Бондарєв О.І. Науковий керівник: Волошина О.В. 

Сутність понять нематеріальних активів та інтелектуального капіталу: спільне та 

 

 



4 

відмінне…………………………………………………………………………………………………….………………. 48 

Бондарєв О.І. Науковий керівник: Авраменко О.І. 

Методи оцінки інтелектуального капіталу………………………………………………………………………. 49 

Борис О.  
Особенности модели нейронных сетей для целей управления финансовыми рисками……………………. 50 

Василишин М.Б.  
Загальна характеристика торговельної мережі кооперативної торгівлі Тернопільської 

області……………………………………………………………………………………………………………………. 51 

Дмитриєнко Г.В. Науковий керівник: Желєзняк А. М.  

Роль та значення web-сайту в економічній діяльності підприємства………………………………………. 53 

Донченко Ю.С., Дорогокуп Ю.О. Науковий керівник: Клименко С.О. 

Інноваційний розвиток підприємств України, їх перспективи та механізм………………………………. 54 

Дорожкіна Г.М., Коваль Я.О.  
Проблемні аспекти аналізу зовнішнього середовища підприємства за допомогою pest – 

аналізу………………………………………………………………………………………………………………………. 55 

Дружиніна В.В.,  Федишина Л.М.  
Проблеми забезпечення висококваліфікованими кадрами реального сектора економіки.. ………………. 57 

Загорянська О.Л., Кошеленко Д.М.  
Формування конкурентних переваг машинобудівних підприємств……………………………………………. 58 

Ибрагимова Г. М.  
Направления совершенствования деятельности нефтехимических предприятий в современных 

условиях………………………………………………………………………………….……………….………………. 60 

Кірдан О.П.  
Зміст категорії «Продовольча безпека» у сучасному науковому дискурсі…………………………………. 61 

Клименко А. П., Щукіна С. Г. Науковий керівник- Клименко С. О. 

Інноваційний розвиток підприємств України: джерела, механізми, проблеми та 

перспективи………………………………………………………………………………………………………………. 62 

Козлова В.О., Яценко Н.М..  

Економічні показники якості продукції підприємства…………………………………………………………. 64 

Колодійчук А.В.  
Шляхи активізації залучення банківської системи до участі у фінансуванні промислових 

інноваційно-інвестиційних проектів……………………………………………………………….………………. 65 

Коханчук В.С., Науковий керівник: Клименко С.О. 

Управління інтелектуальною власністю в умовах інноваційної економіки…………………………………. 66 

Махмудов М.К., Абдулсамедов Т.А.  
Региональная инновационная политика: проблемы и приоритеты развития……………………………. 67 

Олійник О.О. Науковий керівник Тарханова Н.О. 

Проблеми фінансування інноваційної діяльності підприємств………………………………………………. 68 

Павлов В.П. Научный руководитель – О.А.Еремеева 

Источники экономического поведения человека…………………………………………………………………. 70 

Романишина Т.С.  
Современный взгляд на факторы производства…………………………………………………………………. 71 

Рубан В.В., Алексєєва Н. Ф.  
Оптимізація процедури відбору різних категорій персоналу на підприємстві (на прикладі ПАТ ККУ 

«КВАРЦ»)……………………………………………………………………….. ……………….……………………… 72 

Тристан І.Г., Коваль Є.А. Науковий керівник: Латишев К.О., доцент 

Особливості управління комерціалізацією інтелектуальної власності як умови підвищення 

інноваційного розвитку україни……………………………………………………………………………………… 74 

Фатич В.В. Науковий керівник Крот Л. М. 

Фінансовий лізинг як інструмент інноваційного розвитку аграрних підприємств………………………. 76 

Fomenko G.G. Supervisor О.A. Ignatovа  

Social costs of enterprises and their capitalization…………………………………………………………………. 77 

Шехмаметьєв Т.Р. Науковий керівник: Тарханова Н.О. 

Пошук причин низького рівня інноваційності підприємств України…………………………………………. 78 

Шелудченко Т.В. Науковий керівник: Гноєва І.М. 

Оцінка інноваційної активності підприємств, як основа стратегії розвитку машинобудівної галузі 

України……………………………………………………………………………………………………………………. 79 

Шымшик Р. Б.  
Современные методы оценки финансового риска………………………………………………………………. 81 

СЕКЦІЯ 3 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 

ІНТЕГРАЦІЇ………………………………………………………………………………………………… 82 

Ambarchian M.S. Dissertation superviser: Parasii-Vergunenko I.M 

The method of complex analysis of banking group member activity efficiency………………......………………. 82 



5 

Беседина А.Ю. Научный руководитель: Гевлич Л.Л. 

Доходы предприятия как объекты учетной политики…………………………………………………………. 83 

Гулевич А.Г.  
Проблемы учета основных средств…………………………………………………………………………………. 85 

Гулевич Г.В.  
Проблемы организации электронного документооборота……………………………………………………. 86 

Гулевич Х. П.  
Проблемы учета командировочных расходов……………………………………………………………………. 87 

Дерев’янко К.О. Науковий керівник: Ткаченко І.В. 

Аналітичний огляд показників діяльності ТОВ «АВМ АМПЕР»………………………………………………. 89 

Дерун І.А. Науковий керівник: Гура Н.О. 

Проблеми обліку інвестиційної нерухомості та шляхи їх подолання…………………………………………. 90 

Клочкова Н. П.  
Проблеми обліку в бюджетних установах…………………………………………………………………………. 92 

Костюченко А. І. Науковий керівник: Орєхова А.І.  

Аудит фінансових результатів діяльності господарюючих суб’єктів та напрямки його 

вдосконалення…………………………………………………………………………………………….………………. 93 

Кубрак К. В. Науковий керівник: Орєхова А.І.  

Особливості аналізу ефективності використання нематеріальних активів……………………………… 95 

Ничипорчук В.В.  Науковий керівник: Циган Р.М. 

Особливості  обліку інтелектуального капіталу…………………………………………………………………. 96 

Нікітіна Я.В., Науковий керівник: Клименко С.О. 

Зміни у власному капіталі згідно з планом рахунків……………………………………………..………………. 97 

Новицька А.А.  
Організація обліку основних засобів на підприємстві : проблемні аспекти та шляхи їх 

вирішення………………………………………………………………………………………………….………………. 98 

Початкова С.В., Науковий керівник – Клименко С.О. 

Вдосконалення бухгалтерського обліку в Україні  в контексті європейської інтеграції…………………. 100 

Прокопишин О.С.  
Проблемні моменти обліку і звітності інтелектуального капіталу…………………………………………. 101 

Тімкова О.В. Науковий керівник: Клименко С.О. 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: що змінилось?..............................………………. 102 

Тония Я.О. Научный руководитель: Гевлич Л.Л. 

Основные средства как объекты учетной политики угледобывающего предприятия…………………. 103 

Черевик Н.В., Афоніна І.М.  
Особливості обліку основних засобів в Україні…………………………………………………..………………. 105 

СЕКЦІЯ 4 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ, МЕНЕДЖМЕНТУ І 

МАРКЕТИНГУ……………………………………………………………………………………………… 107 

Ананчик А., Сайчик В. Научный руководитель: Павловская О.В. 

Нейромаркетинг как технология воздействия на потребителя в местах продаж………………………. 107 

Алексеевич В.Н., Алексеевич А.В.  
Проблемы и перспективы проведения маркетинговых исследований в деятельности 

предприятия………………………………………………………………………………………………………………. 108 

Алексєєва Н. Ф , Лініченко А. О.  
Удосконалення системи просування персоналу на підприємтсві (на прикладі ПАТ 

«КВАРЦ»)…………………………………………………………………………………………………………………. 109 

Баженова Е. В., Ахпашева М. А.  
Сохранение и развитие молодежного потенциала региона…………………………………….………………. 111 

Бейня С.А., Антоненко Н.П.  
НЛП-технологии в маркетинге……………………………………………………………………………………….. 113 

Білоус М.М Соколенко А.В.  Науковий керівник: Сокур М.І. 

Маркетингові дослідження виробничо-збутової діяльності підприємства  з виробництва  

будівельних конструкцій……………………………………………………………..………………………………. 115 

Борисов Д.В.  
Маркетинг  в муниципальном управлении………………………………………………………………………….. 116 

Буряк Є.В., Пінчук Д.М.  
Роль корпоративного менеджменту за умов формування іміджової політики вітчизняних 

підприємств……………………………………………………………………………………………….………………. 117 

Вінська П.О. Науковий керівник: Тарханова Н.О.  

Сучасні проблеми та перспективи розвитку українського менеджменту…………………………………. 118 

Внуковская Т.Н. Петухова Е.А.  
К вопросу о риске репродуктивного труда………………………………………………………..………………. 120 

  



6 

Гавва М.А., Смирнова О.В  
Мотивация и стимулирование работников, как способ повышения эффективности 

труда………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

121 

Герасимчук В. В.  
Сучасні тенденції формування маркетингового потенціалу підприємств видобувної 

галузі………………………………………………………………………………………………………..………………. 125 

Гладкая А.Ю., Шуленкова В. В. Научный руководитель: Иванюк О. Л. 

Специфика организации маркетинга инноваций с использованием CRM-систем………………………. 126 

Демич Я. В. Науковий керівник – Гура А.М. 

Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств переробної промисловості (на 

матеріалах ТОВ “Білоцерківський молочний комбінат”)……………………………………………………… 127 

Довыденко Е.А., Скаль Ю.В. Научный руководитель: Титоренко А.М.  

Влияние добавочного фонда на производительность труда………………………………….………………. 128 

Догадайло Я.В.  
Обґрунтування виду єдиного бюджетного документу для керівника підприємства……………………. 130 

Загорянська О.Л., Антоненко Р.І.  
Досвід створення сучасних систем менеджменту якості……………………………………..………………. 131 

Загорянська О.Л., Красько К.А.  
Розробка бізнес-стратегії промислового підприємства на базі маркетингових 

досліджень………………………………………………………………………………………………..………………. 132 

Засыпкина А., Внуковская Т.Н.  
Взаимосвязь профессиональных рисков и  рисков репродуктивного труда………………..………………. 134 

Калашина Т.Э. Внуковская Т.Н.  
К вопросу о классификации рисков репродуктивного процесса………………………………………………. 135 

Калугина С.А., Аль-Нсур Л.А  
Целесообразность осуществления рекламно-информационной деятельности в кинотеатрах 

России…………………………………………………………………………………………………….………………. 137 

Ковальов Р.I. Науковий керiвник: Мороз О.В. 

Використання методу он-лайн фокус-груп при дослідженнях студентської та учнівської 

молоді………………………………………………………………………………………………………….…………… 138 

Конова Я.Ю. Збыраннык О.Н. 
Маркетинговый анализ поиска персонала…………………………………………………………………………. 139 

Коливанов О.С., Бузар О.О. Науковий керівник: Клименко С.О. 

Розвиток сучасного маркетингу в Україні, його проблеми і перспективи…………………………………. 141 

Корчинський І. О.  
Інформаційна підтримка виробників сільськогосподарської продукції…………………….……………….. 142 

Костенко Н.В. Науковий керівник Мороз О.В. 

Роль маркетингу в управлінні підприємством…………………………………………………….………………. 143 

Кунец Ю. Д. Научный руководитель: Иванюк О. Л. 

Перспективы использования интернет-технологий в маркетинговой деятельности…………………… 144 

Лук’яненко Д.І.  
Проблеми побудови бізнес-моделі підприємства…………………………………………………………………. 145 

Макаров А.А., Урясьева Т.И.  

Особенности выкладки товаров с собственной торговой маркой  как фактор их продвижения и 

привлекательности……………………………………………………………………………………………………. 147 

Мальцева М. В.  

Економічний світ  дітей молодшого шкільного віку……………………………………………..………………. 148 

Маршина А. Внуковская Т.Н.  
Трудовой риск как социально-экономическая категорія……………………………………….………………. 149 

Мельникова Е.  
Определение приоритетных стратегий маркетинга предприятия на основе swot-

анализа……………………………………………………………………………………………………..………………. 151 

Мякота Ю.О., Шликіна А.В. Збиранник О.М. 
Екологічний маркетинг як необхідність сьогодення……………………………………………..………………. 152 

Олефір В.В., Соколенко А.В. Науковий керівник: Сокур М.І.  

Особливості мотивування персоналу і оплати праці на машинобудівному підприємстві  

ПАТ ’’Кредмаш’’………………………………………………………………………………………………………… 153 

Олійник Т.В.  
Визначення об’єктів стратегічних змін адаптивного підприємства……………………….………………. 155 

Павловская О.В.  
Влияние регионального маркетинга на конурентоспособность региона…………………..……………….. 156 

Петченко М.В.  
Поняття адаптації та адаптивного управління підприємством………………………….………………... 157 



7 

Пінчук Д.М. Науковий керівник: Буряк Є.В. 

Підтримка позитивного іміджу компанії як складова комплексної маркетингової політики на 

прикладі ПАТ «Укртатнафта»……………………………………………………………………………………… 158 

Понамарева И.Н.  

Маркетинг – основа рыночной экономики………………………………………………………….………………. 160 

Попадюк О.О., Яценко Н.М.  
Типологія систем матеріального мотивування працівників малих підприємств……….………………… 161 

Різниченко Н.С.  
Впровадження системи управління ресурсами для стратегічного планування діяльності 

підприємства……………………………………………………………………………………………………………… 163 

Різніченко Л.В., Карпова В.С.  
Стратегічне управління конкурентними перевагами машинобудівних підприємств……………………. 164 

Сабитов И.Н. Научный руководитель –О.А.Еремеева 

Особенности деловой этики в сфере бизнеса……………………………………………………..………………. 166 

Сакун Л.М., Губа Ю.С.  
Дослідження організаційних структур управління машинобудівних підприємств……….………………. 167 

Самойленко І.В. Науковий керівник Сокур М. І. 

Особливості впровадження екологічного маркетингу на вітчизняних підприємствах….………………. 169 

Сафронова М. О.  Науковий керівник: Мороз О. В. 

Маркетингові інструменти в транспортній системі………………………………………….……………….. 170 

Сокур М.І., Божик Д.П.  
Маркетингові дослідження виробництва піску в Україні………………………………………………………. 172 

Сокур М. І., Нестеренко А. О.  

Маркетингові дослідження ефективності банківських послуг на прикладі ПАТ «БАНК 

ФОРУМ»………………………………………………………………………………………………….……………….. 173 

Сосинович М.Ю. Збыраннык О.Н. 

Email маркетинг – лучший инструмент интернет-продаж………………………………………………….. 175 

Суботіна Г.О. Науковий керівник: Сокур М.І. 

Маркетингові дослідження інноваційної діяльності Кременчуцької кондитерської фабрики концерну 

«Рошен», як шлях підвищення конкурентоспроможності її продукції……………………………………… 176 

Сукач Ю.М. Науковий керівник: Сокур М.І. 

Проблеми маркетингового управління в умовах ринкової економіки…………………………………………. 177 

Тетеринец Т.А.  
Управление инвестиционными потоками организации в условиях ускоренной 

амортизации……………………………………………………………………………………………………………. 178 

Фирсов А.В. Научный руководитель: Булеев И.П. 

Рассмотрение вопросов капитализации бизнеса в стратегических планах химических 

компаний…………………………………………………………………………………………………..………………. 180 

Хоменко М.М., Приз М.Ю.  

Удосконалення організаційних структур управління в умовах розвитку ринкових 

відносин…………………………………………………………………………………………………….………………. 181 

Цеменко Н. М.  
Гендерные аспекты восприятия рекламы………………………………………………………………………….. 183 

Чебанов Б.Ю. Науковий керівник: Сокур М.І. 

Концептуальний підхід до формування особистісного брендінгу з акцентом на соціальних 

мережах…………………………………………………………………………………………………….…………… 185 

Черняк М.С.  
Коучинг как элемент  антикризисных программ управления…………………………………………………. 186 

Шкуратов Е.С. Збыраннык О.Н. 

«Вирусные видео» – эффективный инструмент интернет-рекламы………………………………………. 188 

Щербата І. В.  

Диверсифікація підприємництва як напрям забезпечення зрівноваженого розвитку сільських 

територій……………………………………………………………………………………………………………….. 189 

Якоб Ж.А. Збиранник О.М. 
Особливості стимулювання збуту товарів: теоретичні основи……………………………………………. 190 

СЕКЦІЯ 5 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ В СФЕРІ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ…………………………………………………………. 191 

Біла О. В.,  Венгер Н. О.  
Зовнішння заборгованість України…………………………………………………………………………………. 191 

Грек Я. А., Трофимчук Х.В. Науковий керівник : Клименко С. О. 

Проблеми зовнішньої заборгованості України……………………………………………………………………. 192 

Дорогокупля С. В. Научные руководители: Глухова В.И., Конюхова Н.И. 

Система пенсионных фондов Германии…………………………………………………………….………………. 193 



8 

Дударєва Т.О. МНУ імені В. О. Сухомлинського 

Проблеми розвитку аудиту в умовах глобалізації……………………………………………….……………….. 194 

Живилова Ю. С., Олейникова А. О. Науковий керівник : Клименко С. О. 

Митний союз – щось нове чи повернення до старого?.........................................................………………... 195 

Жилин И.Е. Научный руководитель:  Борисова О.В. 

Проблеми формирования регионального рынка одежды в Сибирском федеральном округе 

Российской федерации……………………………………………………………………………………………….. 196 

Діордіца І.В.  
Вдосконалення аналізу обсягу і структур грошових коштів на підприємстві…………….………………. 197 

Козич В.В., Медведская С.А. Научный руководитель: Филипчик А.Л. 

Инфляция республики Беларусь……………………………………………………………………….………………. 198 

Козменко А.В. Харюк К.Б.  
Інтеграційні передумови співробітництва Чернівецької області з регіонами суміжних 

країн……………………………………………………………………………………………………….………………. 200 

Кондра В.І. Науковий керівник : Яценко Н.М. 

Проблеми європейської інтеграції України……………………………………………………….……………….. 201 

Лебедик А., Скуміна М. Науковий керівник : Клименко С. О. 

Грузія як приклад залучення інвестицій……………………………………………………………..………………. 203 

Макар А.В., Фандеева Д.И. Научный руководитель Филипчик А.Л. 

Некоторые вопросы потребительского кредитования строительства и приобретения жилья в 

республике Беларусь………………………………………………………………………….……………………….. 204 

Макар А.В., Фандеева Д.И. Научный руководитель Бычинская В.Д. 

Анализ иностранных инвестиций в республике Беларусь………………………………………………………. 205 

Макаров А.А.  
Аспекты государственного регулирования торговли – как важнейшей отрасли национальной 

экономики Республики Беларусь: российское мнение………………………………………………………….... 206 

Мартиросян Г.В.  
Проблемы развития инновационной деятельности в России…………………………………………………. 208 

Махмудов М.К., Абдулсамедов Т.А.  
Основные тенденции инновационного развития экономики региона……………………….……………….. 209 

Мельник Ю.В.  
Канали розподілу на світовому арт-ринку…………………………………………………………………………. 211 

Павлова О.Н.  
Синергетический поход к экономике……………………………………………………………………………….. 213 

Сачек Т.П. Научный руководитель: Верезубова Т.А. 

Совершенствование таможенного законодательства Республики Беларусь в соответсвии со 

стандартами Европейского Союза………………………………………………………………………………… 214 

Симонова Т.И.  
Проблемы обеспечения устойчивого развития малых городов России………………………………………. 215 

Скаль Ю.В., Довыденко Е.А. Научный руководитель: Титоренко А.М. 

Белорусско-китайские отношения: проблемы и перспективы развития………………………………….… 219 

Петрик Ю.О. Науковий керівник: Ульяницька О.В. 

Удосконалення стратегії залучення іноземних інвестиції в Україну…………………………………………. 221 

Стирська О.І. Науковий керівник: Пшик Б.І. 

Особливості співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями у сфері інвестиційного 

кредитування……………………………………………………………………….…………………………………... 222 

Соколовська К.Ю., Штанько Т.В. Науковий керівник : Клименко С. О. 

Підписання асоціації з Європейським союзом…………………………………………………….……………….. 224 

Щирба І. М.  
Досвід Німеччини  та Франції у сфері оплати праці……………………………………………………………. 225 

СЕКЦІЯ 6 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВИХ 

СИСТЕМ……………………………………………………………………………………………………... 227 

Бут А.Р. Науковий керівник: Олійник Т.В.  

Проблеми та перспективи розвитку податкової системи України……………………………………….… 227 

Глухова В.И. Братишко Н.П.  
Влияние льготного налогообложения на социально-экономическое развитие 

государства……………………………………………………………………………………………….………………. 228 

Демченко Т.М  

Роль бюджетоутворюючих податків  у наповненні бюджету та фактори, що впливають на їх 

обсяг………………………………………………………………………………….……………………………………. 229 

Ларцева О.М.   
Зарубіжний досвід  оподаткування   економічно розвинених країн…………………………………………... 231 

  



9 

Лук’яненко К.С.  
Оцінка результативності спрощеної системи оподаткування……………………………………………….. 

 

233 

Ординська В.О., Задорожній О.О.  

Проблеми та перспективи розвитку податкової системи…………………………………………………. 234 

Палійчук Т.В. Науковий керівник: Яременко О.М. 

Зарубіжний досвід податкового регулювання трансфертного ціноутворення та можливість його 

імплементації у вітчизняну практику……………………………………………………………………………... 235 

Пелих Р.С. Науковий керівник: Хоменко Л.М. 

Вплив прийняття податкового кодексу України на оподаткування прибутку 

підприємств……………………………………………………………………………………………….………………. 236 

Репетило А.Ю. Науковий керівник: Авраменко О.І.  

Податковий контроль в Україні: сучасний стан та напрями вдосконалення…………….……………...…. 238 

Рябченко А.А. Научный руководитель: Карпухно И.А. 

Особенности  налогообложения предприятий………………………………………………………………….… 239 

Славкова А.А.  

Проблеми бюджетного відшкодування податку на додану вартість в Україні………….………………. 240 

Урман Н.А.  
Проблемы системы налогообложения малого предпринимательства и пути их 

решения…………………………………………………………………………………………………….………………. 242 

Черненко Т.А. Науковий керівник: Олійник Т.В. 

Сучасний стан податкової системи України, тенденції та перспективи розвитку……………………. 243 

Щитнік Ю.О. Науковий керівник: Хлівний В.К. 

Податок на нерухомість: варто чи ні?..................................................................................……………….. 244 

СЕКЦІЯ 7 ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ТА ІНШИХ 

СЕГМЕНТІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ……………………………... 246 

Алексєєва В.Є. Науковий керівник Тарасова О.В. 

Електронні платіжні системи у міжнародній практиці та їх застосування в Україні.. ………………. 246 

Алексєєва Н. Ф., Тронько К. В.  
Управління фінансовими ресурсами комерційного банку……………………………………………………….. 247 

Алешко М.С., Морозова М.И. Научный руководитель: Филипчик А.Л. 

Банковская система Республики Беларусь…………………………………………………………………………. 249 

Астафьева М. В. Научный руководитель: Красовская Т. В. 

Оценка ипотечного кредитования в современных условиях………………………………….……………….. 250 

Бондаренко К. Ю. Науковий керівник: Тарасова О.В 

Тенденції дедоларизації економіки  України………………………………………………………………………... 251 

Безугла В.О. Шевчук Д.  
Вплив фінансових ризиків на стійкість банку………………………………………………………………….… 253 

Вербицкая Е. Н., Борковский А. А. Научный руководитель: Филипчик А.Л. 

Некоторые аспекты степени защиты белорусских денег……………………………………………….……. 254 

Веремчук А.А., Смолич Т.М. Науковий керівник: Клименко С.О. 

Особливості функціонування банківського капіталу в глобальному економічному 

просторі……………………………………………………………………………………………………………….…… 255 

Вірбулевська О. В., Корніяш В. С., Вірбулевська І. Ф.  
Перспективи розвитку медичного страхування в Україні……………………………………..………………. 256 

Вирбулевская Е.В., Князева М.В.,  Вирбулевская И.Ф.  
Корпоративные пенсионные программы как средство социально – экономического развития 

организации……………………………………………………………………………………………………………… 258 

Вірбулевська О.В., Савицька В.К., Вірбулевська І.Ф.  
Проблеми екологічного страхування і шляхи його вирішення…………………………………………………. 259 

Вірбулевська О.В., Яковенко Я.Ю., Вірбулевська І.Ф.  
Проблеми перестрахування в Україні………………………………………………………………………………. 261 

Григорик Н.Ю. Науковий керівник Крот Л. М. 

Особливості функціонування валютного ринку України……………………………………….………………. 262 

Грицик Н.В., Соколенко  А.В. Науковий керівник: Сокур М.І. 

Дослідження функцій маркетингу в Райффайзен Банк Аваль…………………………………………………. 263 

Дружиніна В.В. Тимофєєва К.Є.  
Деякі аспекти підвищення ефективності діяльності комерційного банку……………….………………… 264 

Дяченко Г.О. Науковий керівник Шаповал Л.П. 

Формування системи кредитного ризик-менеджменту в банківській установі……………………….…. 265 

Журід Д.С. Науковий керівник: Ізюмцева Н.В. 

Сучасні методи забезпечення надійності персоналу в банку……………………………………………….…. 267 

Захаренко С. Ю. Науковий керівник: Тарасова О.В 

Регулювання інфляційних процесів на сучасному етапі в Україні…………………………….………………. 268 

http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=14388


10 

Кожуховская А. И., Коба А. И. Научный руководитель: Баженова Е В  

Потребительское кредитование: современные тенденции и перспективы…………………………….… 270 

Кравченко Ю.М. Науковий керівник: Глухова В.І. 

Стан та перспективи розвитку банківської системи України……………………………….………………. 271 

Курилович В.А. Научный руководитель: Филипчик А.Л. 

Государственный долг республики Беларусь………………………………………………………………….…… 272 

Лактіонов Ю.Г.  
Перспективи розвитку страхового ринку України…………………………………………………………….…. 274 

Нестеренко А.О. Науковий керівник: Сокур М.І. 

Маркетингові дослідження впливу кризових явищ на ефективність функціонування банківського 

сектору України…………………………………………………………………………………………………………. 275 

Радченко Л. І. Науковий керівник: Волошина О. В. 

Сутність валютного ризику банків………………………………………………………………………………….. 276 

Сайчик В.В., Ананчик А.С. Научный руководитель: Филипчик А.Л. 

Некоторые аспекты использования электронных денег………………………………………………………... 277 

Смоляніна Н.О. Науковий керівник: Тарасова О.В 

Рефінансування банків у посткризовий період…………………………………………………………………….. 278 

Сніщенко Р.Г.  
Банківські ризики, їх вплив на фінансову безпеку……………………………………………………………….… 280 

Тронько О. В., Брус Ю. П.  
Актуальні проблеми розвитку вітчизняного банківського сектору в умовах ринку………………………. 281 

Фокина Н. С. Научный руководитель: Красовская Т. В. 

Перспективы развития рынка кредитования бизнеса…………………………………………………………... 282 

Khovrak І. Martha Joyce  
Information asymmetry on the stock market…………………………………………………………………………... 283 

Чорноус О.И., Гетьманская В.Л. 
К вопросу валютного регулирования валютных отношений в Украине………………………………..……. 285 

Шуленкова В.В, Гладкая А.Ю Научный руководитель: Иванюк О.Л. 

Влияние глобализации на основные параметры банковской деятельности…………………………….….. 286 

СЕКЦІЯ 8 МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ НА 

МІКРО- ТА МАКРОРІВНІ………………………………………………………………………………… 288 

Рутко Д.Ф.  
Туристические кластеры в развитии индустрии гостеприимства……………………………………….… 288 

Кыдырбек-улы Д.А.  

Состояние развития гостиничного бизнеса Казахстана………………………………………………………. 289 

СЕКЦІЯ 9 ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ АПК…………………………………………………………….. 291 

Бондаренко Е.,Ткачук М. Науковий керівник: Клименко С.О.  

Сучасна криза агропромислового комплексу України та шляхи її подолання…………………………….. 291 

Буряк Є.В., Буряк М.Є.  
Особливості застосування кластерного підходу на регіональних галузевих ринках……………………. 292 

Галиахметова А.М.  

Перспективы развития АПК  в условиях присоединения россии к ВТО………………………………….… 294 

Жегунова А. С., Малюк С.О.  

Використання трудового потенціалу в АПК: галузеві особливості……………………………………….… 295 

Карманова Д.В. Научный руководитель: Ульяницкая О.В. 

Инвестирование в АПК  Украины………………………………………………………………………………….… 297 

Килинич М. Ю., Дорожкіна Г. М.  

Особливості  мотивації праці  на підприємствах АПК………………………………………..………………. 298 

Крот Л.М., Продан В.В.  
Кредитні спілки як джерело фінансування підприємств АПК……………………………………………….… 299 

Круглякова  Г. В. Титоренко А. М.  

Продовольственная безопасность республики Беларусь……………………………………….……………….. 301 

Кузьменок З.И.  

Тенденции развития фермерских хозяйств в республике Беларусь……………………………………………. 302 

Мельникова И.П., Назаров Е.А. 

Эффективность             производства           сельскохозяйственной продукции в       

 ООО «АГРОФИРМА «ВАМИН АКСУ» Республики Татарстан……………………………...……………… 304 

Микитенко А.М.  
Залучення позикових ресурсів з позиції формування капіталу підприємств кондитерської 

промисловості……………………………………………………………………….................................................... 305 

Перепелиця І.С. Науковий керівник: Шаповал Л.П. 

Прогнозування прибутку сільськогосподарських підприємств та напрями його 

зростання…………………………………………………………………………………………………. 306 

http://bookclub.in.ua/book_70_page_2


11 

Почтовюк А.Б. Лянна А. С.  
Виділення постійних і змінних витрат агропромислового підприємства непрямим 

методом……………………………………………………………………………………………………………………. 308 

Черникова С.А.  

Особенности  учетных систем как инстумент повышения конкурентоспособности предприятий 

агропромышленного комплекса  Пермского края в условиях ВТО……….…………………………………….. 309 

Шинкевич М.Н.  
Социально-экономическое развитие АПК  Республики Беларусь: проблемы и пути 

решения…………………………………………………………………………………………………………………….. 311 

Якимчук Т.В.  

Характеристика стану інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості 

України………………………………………………………………………………………………….……………….... 312 

СЕКЦІЯ 10 ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ………………………………………. 315 

Баранова Е.С., Баранов А.Г.  

Оценки и перспективы новой контрактной системы…………………………………………………………… 315 

Бігоцька І.О. Науковий керівник: Сусіденко Ю.В. 

Удосконалення бюджетного законодавства України на прикладі Європейського досвіду………………. 317 

Гвасалія Д.С.  
Нові підходи до класифікації  нормативно-правових актів в соціальній сфері………………………….… 318 

Кузнецов А.А. Научный руководитель: Коршунова И.В. 

Анализ процедуры заключения и прекращения договора ипотеки в РФ…………………………………….. 319 

Орєхова А. І.  
Податкове законодавство України в контексті європейської інтеграції………………………………….. 321 

Прокопенко Т.Ю. Науковий керівник: Клименко С.О.  

Ринок праці молодих спеціалістів в умовах становлення ринкової економіки України…………………… 322 



12 

СЕКЦІЯ 1 

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Арышева М.В. 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Россия 

 

БЕЗРАБОТИЦА И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИИ 

 

В 2011 году по указу Правительства Российской Федерации была подготовлена Стратегия 2020-

Концепция долгосрочного социально-экономического развития страны до 2020 года. Ее главной целью 

является повышение уровня жизни населения и улучшение социальных гарантий. 

При осуществлении социально-экономической политики государство ставит перед собой основные 

цели, такие как: 

1. Улучшение экономической ситуации, рост экономики. 

2. Модернизация государства. 

3. Повышение конкурентоспособности производимых товаров. 

4. Уменьшение напряженности в обществе. 

5. Уменьшение социального расслоения общества и уменьшение дифференциации доходов 

населения. 

Безработица является одной из главных проблем современной экономики. Это экономическая 

ситуация, при которой часть трудоспособного населения не может найти соответствующую их образованию и 

квалификации работу и, соответственно, не имеет постоянного дохода. 

Международная организация труда (МОТ) относит к безработные всех лиц старше установленного  

возраста, которые в период обследования: 

1. Не имели работы. 

2. Были готовы выполнять работу. 

3. Предпринимали действия для поиска и начала работы по найму. 

Согласно закону «О занятости населения в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу 

с 01.09.2013) Безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, 

зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы 

приступить к ней. При этом в качестве заработка не учитываются выплаты выходного пособия и сохраняемого 

среднего заработка гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации либо прекращением 

деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников 

организации, индивидуального предпринимателя. (в ред. Федеральных законов от 30.04.1999 N 85-ФЗ, от 

10.01.2003 N 8-ФЗ, от 27.12.2009 N 367-ФЗ) [1].  

В связи с географическим положением и размерами государства, его темпами экономического 

развития, системой коммуникаций и политической ситуацией, в каждом государстве складывается 

индивидуальный естественный уровень безработицы. Согласно международным наблюдениям и 

исследованиям, принято считать, что нормальный уровень естественной безработицы составляет 5-6%.Тем не 

менее, безработица для любого государства остается острой социальной проблемой. 

 Безработица, с экономической точки зрения, показывает согласование спроса и предложения на 

рабочую силу. 

Степень воздействия безработицы на отдельного человека и на положение в стране в целом зависит от 

вида и причин  ее возникновения. Для того, чтобы правильно оценить влияние и последствие безработицы 

принято разделять ее на структурную, фрикционную, циклическую, сезонную, институциональную. 

Среди экономистов нет одинаковой точки зрения на причины безработицы. Можно выделить 

следующие основные причины безработицы в целом[2]: 

 Стремительный рост население. Переизбыток рабочей силы. 

 Несоответствие спроса и предложение на труд по видам экономической деятельности 

 Под воздействием профсоюзов устанавливаются ставки заработной платы выше равновесного 

уровня  

 Наличие на рынке труда монопсонии  (установление условий оплаты труда предприятиями-

монопсонистами, и снижение объема занятости); 

 низкий платежеспособный спрос.  

Уровень безработицы по регионам России 

Безработица на современном этапе развития России порождена в процессе развития и становления 

рыночных отношений. Независимо от особенностей безработицы в России, ей присущи общие  характеристики 

других стран. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в июне 2013г. Уровень 

безработицы в России составил 5,4%, или  4 млн 89 тыс. человек. По сравнению с июнем 2012г. безработица 

увеличилась на 2,7%, по сравнению с маем 2013г. - на 4,7%.  
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В Москве наблюдается самый низкий уровень безработицы по России на протяжении последнего 

десятилетия, на конец 2012 года около 1%. Высокий уровень безработицы остается в Северо-Кавказском 

федеральном округе — Ингушетия (45-50%) и Чечня (27-32%) .  

В таблице 1 показана экономическая активность населения в возрасте трудоспособного населения  в 

процентах на конец каждого года. 

 

Таблица 1. Численность экономически активного населения, занятых и безработных [7] 

Года 

Численность 

экономически 

активного 

населения - 

всего, тыс. 

человек 

в том числе: 

занятые в 

экономике, 

тыс. чел 

безработные, 

тыс. чел 

уровень 

безработицы 

(%) 

1995 70740 64055 6684 9,4 

2000 72770 65070 7700 10,6 

2005 73432 68169 5263 7,2 

2006 74167 68855 5312 7,2 

2007 75159 70570 4589 6,1 

2008 75757 70965 4791 6,3 

2009 75658 69285 6373 8,4 

2010 76440 69804 5636 7,5 

2011 75752 70732 5020 6,6 

2012 75866 71559 4306 5,7 

 

Закон Оукена. Издержки безработицы можно рассмотреть, опираясь на закон Оукена, который 

рассматривается с двух позиций. Первая показывает, каким должен быть экономический рост для решения 

проблемы безработицы.  Другая выражает зависимость изменения ВВП и уровня безработицы. Оукен 

установил, что, если уровень безработицы увеличивается на 1%, по сравнению с ее естественным уровнем, то 

происходит спад ВВП на 3%.[3]. 

Последствия безработицы неоднозначны и разнообразны. 

Издержки безработицы преимущественно рассматриваются  на уровне национальной экономики так, 

как увеличиваются государственные расходы. К потерям государства, к которым относят: суммы выплат по 

безработице, уменьшение отчислений в бюджет, организация новых рабочих мест,  расходы на переподготовку 

кадров и пр. К потерям также относят объем потенциальной продукции, не произвели безработные.  

Социальные последствия безработицы. Безработица уничтожает уверенность в полной занятости, 

стабильности и наличии интересной, хорошо оплачиваемой работы. В настоящее время подавляющая часть 

населения из всех социально-экономических проблем наиболее остро ощущает проблему занятости, заработной 

платы и цен. Наиболее остро эту проблему ощущают лица, оставшиеся без постоянного дохода. В этой связи 

имеют место неконтролируемые доходы от самостоятельной занятости, многие вовлекаются в сферу теневой 

экономики. 

Одним из наиболее значимых  социальных последствий является потеря квалификации. Исследования 

показывают, что человек, не работающий более года, практически не в состоянии быстро и качественно 

выполнить тот объем и сложность работ, который он выполнял при нормальной занятости. При более 

длительном перерыве человек теряет приобретенные раннее профессиональные навыки и нуждается в 

профессиональной переподготовке. 

Безработица может привести к  деградации личности. Согласно исследованиям, отсутствие постоянной 

трудовой деятельности и стабильного дохода связана с депрессией - угнетенным, подавленным психическим 

состоянием. Потеря работы и заработка наносят удар по  нервной системе. Увеличивается число обратившихся 

за психологической помощью. В тяжелых случаях требуется психиатрическое обследование и соответствующее 

лечение. Возрастает уровень наркомании, алкоголизма и токсикомании. 

Еще одним социально опасным последствием роста безработицы является обострение криминогенной 

ситуации. Продолжительная безработица усиливает социальное расслоение и маргинализацию общества. У 

малообеспеченной части населения появляется неприязнь или ненависть к обеспеченным людям, возникает 

желание «восстановить социальную справедливость». Кроме того, безработные морально и психически 

неустойчивые используют образовавшееся свободное время во вред обществу, себе, родным и близким, 

пополняя ряды наркоманов и алкоголиков. По данным социологических исследований, среди людей, хотя бы 
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раз употреблявших наркотики, оказалось около 20% безработных. Согласно статистике преступлений, 39% 

зарегистрированных правонарушений совершают лица, не имеющие постоянного источника дохода. [4] 

Экономические последствия безработицы 

Население ассоциирует безработицу с экономическими реформами. Как следствие, негативное 

отношение населения к ней может отразиться в непринятии экономических изменений в стране. А это 

сдерживает осуществление реформ и, как следствие, застой роста экономики. 

Главным экономическим последствием является потеря стабильного источника дохода. Увеличивается 

социальная дифференциация общества, что свидетельствует о ненормальном уровне жизнедеятельности части 

населения страны. Это так же связано с низким уровнем социальных пособий по безработице. 

Усиление конкуренции так же считается последствием так, как возникает борьба за престижную 

работу. Некоторым людям приходится занимать низкооплачиваемые, неинтересные рабочие места, тем самым 

понижается их мотивация. Это связано с тем, что характер выполняемых работ будет носить  вынужденный 

характер, снижается мотивация и эффективность  и качество работы. В таких ситуациях можно говорить о 

ситуации вынужденной привязанности работника к работодателю, что выгодно для работодателя. 

У предпринимателей, особенно во время продолжительной безработицы, появляется возможность 

снижения цен рабочей силы, периодическое игнорирование законов Трудового кодекса (увеличение 

продолжительности рабочего дня, сверхурочная работа, проблема с отпуском) 

Безработица – это сложное социально-экономическое явления, поэтому ее последствия нельзя 

оценивать только как однозначно негативные. Она является важным условием нормального функционирования 

экономики, обеспечивая формирование резерва рабочей силы.  

При оценке ситуации важно обратить внимание на разнообразное положение регионов России. Так как 

на развитие регионов влияют разные экономические, демографические и географические факторы. Для каждого 

региона складывается свой уровень безработицы, основываясь на вышеперечисленных фактор[6]. 

Неотъемлемым элементом государственной политики является защита от безработицы. Данная 

политика предполагает содействие  в материальной поддержке, переподготовке кадров, обеспечению занятости. 

Она направлена на решение проблем, связанных с безработицей, уменьшение социальной напряженности в 

стране, правильным использованием трудовых ресурсов. Формы, методы и степень вмешательства разных 

государств в решение такого рода проблем отличаются. В странах с развитой рыночной экономикой данное 

направление социально-экономической политики очень развито. [5] 

Государство осуществляет необходимые преобразования при помощи социальных, административных 

и экономических рычагов согласно поставленным целям. В России осуществляется введение национальных 

социальных проектов и программ, охватывающих всю территорию страны. 

Важным условием экономической и социальной стабильности государства является устранение 

причин, которые вызывают безработицу. Преодоление безработицы возможно разными путями, как 

экономическим, так и социальным. Необходимо более полное информирование о вакантных рабочих местах 

лиц, оставшихся без работы, предоставление возможности профессиональной переподготовки, освоение новых 

специальностей, необходимых государству,  повышение пособия по безработицы. А так же регулирование на 

макроэкономическом уровне, путем регулирования безработицы и экономики в целом государством. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ 

 

Возникновение проблемы восстановления платежеспособности предприятия в российской экономике 

напрямую связано с введением правового регулирования деятельности хозяйствующих субъектов, 

характеризуемой явлениями финансовой несостоятельности (банкротства). Закон «О несостоятельности 
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(банкротстве)» 2002 г. призван способствовать стимулированию платежеспособности и оздоровлению нашей 

экономики. 

Конкурсное производство в деле о признании должника банкротом не является новой для российского 

законодательства о несостоятельности. Эта процедура имеет целью за счет реализации имущества должника 

распределить полученные средства в определенной законом очередности. Одновременно конкурсное 

производство охраняет имущественные интересы участников процесса банкротства от неправомерных 

действий в отношении друг друга.  

Основанием открытия конкурсного производства является признание должника банкротом по решению 

арбитражного суда. Закон о банкротстве 2002 г. вводит определенные сроки проведения конкурсного 

производства, но то же время не фиксирует предельно допустимой продолжительности данной процедуры.  Он 

четко закрепляет правовые последствия открытия конкурсного производства, которые в значительной степени 

изменяют правовое положение должника. 

Во-первых, с открытием конкурсного производства наступает срок исполнения всех денежных 

обязательств и обязательных платежей.  

Во-вторых, после открытия конкурсного производства прекращается начисление неустоек (штрафов, 

пени), процентов и иных финансовых (экономических) санкций по всем видам задолженности должника.  

В-третьих, сведения о финансовом состоянии должника прекращают относиться к категории сведений, 

носящих конфиденциальный характер либо являющихся коммерческой тайной.  

В-четвертых, вводятся ограничения на совершение сделок, связанных с отчуждением имущества 

должника либо влекущих передачу его имущества в пользование третьим лицам. 

В-пятых, при открытии конкурсного производства снимаются ранее наложенные аресты на имущество 

должника и иные ограничения по распоряжению имуществом должника.  

В-шестых, с момента открытия конкурсного производства все требования к должнику могут быть 

предъявлены только в его рамках.  

В-седьмых, открытие конкурсного производства влечет определенные правовые последствия для 

руководителя должника: с момента принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и 

открытии конкурсного производства руководитель должника не вправе осуществлять какие-либо функции, 

отнесенные к ведению руководителя. В связи с открытием конкурсного производства прекращаются и 

полномочия собственника имущества должника - унитарного предприятия. Прекращение полномочий 

собственника не означает прекращения права собственности, которое существует до появления нового 

собственника.  

Закон о банкротстве 2002 г. также содержит положение, в соответствии с которым управляющий 

принимает в ведение имущество должника, проводит его инвентаризацию (п. 2 ст. 129). Данный закон 

принципиально изменил подход к очередности, установив три очереди кредиторов: 1) граждане с требованиями 

из причинения вреда жизни и здоровью, а также с требованиями по компенсации морального вреда; 2) 

работники с требованиями по выплате выходных пособий и по оплате труда, а также кредиторы с требованиями 

по выплате авторских вознаграждений; 3) остальные кредиторы (ст.134). Конкурсное производство считается 

завершенным с момента внесения указанной записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

Мировое соглашение состоит в заключении должником и кредиторами на любой стадии рассмотрения 

арбитражным судом дела о банкротстве добровольного соглашения об улаживании имущественного спора на 

определенных ими условиях. 

Заключение мирового соглашения, предусматривающего отсрочку или рассрочку исполнения 

обязательств, уступку прав требования должника, исполнение обязательств должника третьими лицами, скидку 

с долгов и т.п., является, безусловно, наиболее желательным для должника способом окончания дела о 

банкротстве. Мировое соглашение может быть предпочтительнее конкурсного производства, когда должник 

находится в процедурах банкротства по законодательству сразу нескольких стран.  

По Закону о банкротстве 2002 г. мировое соглашение может быть заключено на любой стадии 

рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве (п. 1 ст. 150). Сторонами мирового соглашения являются 

должник, конкурсные кредиторы и уполномоченные органы. Закон допускает участие в мировом соглашении 

третьих лиц. Мировое соглашение заключается в письменной форме.  

Содержание мирового соглашения определяется характером тех договоренностей, которые были 

достигнуты между должником и кредиторами, а в некоторых случаях - и третьими лицами. Мировое 

соглашение вступает в силу немедленно после его утверждения; с этого момента начинается и его реализация, 

т.е. погашение задолженности в соответствии с условиями мирового соглашения. 

Делая вывод, можно отметить, что сфера применения Закона о банкротстве 2002 г. более широка, 

поскольку его действие распространяется на все юридические лица, за исключением казенных предприятий, 

учреждений, политических партий и религиозных организаций. Вместе с тем следует заметить, что 
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соответствующие нормы Закона о банкротстве 2002 г. не конструируют новые процедуры банкротства. Они 

лишь устанавливают особенности применения уже регламентированной процедуры - конкурсного 

производства. По сути дела, упрощенная процедура банкротства представляет собой сокращенный порядок 

применения специальных мер к должнику, имеющему признаки банкротства.  
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СОЦІАЛЬНА НЕРІВНІСТЬ ЯК ОБ`ЄКТ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ  
 

Нерівність в соціальному плані – явище, що полягає у неоднакових можливостях доступу до влади, 

престижу, а також до матеріальних і нематеріальних благ, і тому подібних речей, породжених розвитком 

цивілізації. Сьогодні поняття «соціально справедливе суспільство»  (таке положення речей, коли суспільство 

сприймається громадянами як   «природне», адекватне їх становищу, потребам, інтересам), 

середньостатистичний житель України поставить на противагу соціальній нерівності. Ти мне менш, проблема 

соціальної справедливості є більш складною та неоднозначною.  

Сучасні науковці виділяють чотири підходи до категорії справедливості:  

 Утилітаризм («найбільше благо для найбільшої кількості людей») ; 

 Егалітаризм («справедливості в розподілу талантів немає, тому на благо морально заслуговує 

кожен»)); 

 Лібералізм («враховувати інтереси меншості, бо так чи інакше кожна людина може опинитися 

в меншості»); 

  Лібертаріанство («кожна людина має право на життя, свободу, та приватну власність»); 

Звичайно, що ті чи інші умови життєдіяльності суспільства сприймались громадянами як «природні» 

тільки на певному історичному відрізку часу. Сучасний етап цивілізаційного прогресу характеризується 

передусім зміною структури чинників розвитку, зокрема домінуванням інтелектуальних технологій та 

людського фактору. У визначенні стратегічних напрямів розвитку на перший план виходить концепція 

пріоритетної необхідності забезпечення розвитку людини в інтересах людини та її власними силами. Для цього 

необхідно створити рівні можливості формування освітнього, творчого, трудового і людського потенціалу та 

умови для його реалізації. А це означає подолання всіх виявів нерівності – регіональної, етнічної, соціальної, 

гендерної і т.і. 

На масштаби соціальної нерівності та рівень фінансування соціальної сфери,  зокрема і на місцевому 

рівні, значний вплив має економічна ситуація в країні в цілому. Тому, для аналізу соціальної нерівності як 

об’єкту регуляторного впливу місцевих бюджетів, необхідно проаналізувати не лише економічний клімат 

відповідної території, а й  основні макроекономічні показники фінансового стану України, а також деякі інші 

чинники, що мають суттєвий вплив на соціальну сферу. 

Офіційні дані свідчать, що в Україні за підсумками 2012 року дефляція становила 0,2%. Але, якщо навіть 

ситуація справді така, то це тривожний сигнал, оскільки падіння споживчого попиту свідчить про зростання 

показника бідності в країні та зміні структури споживання. Населення змушене купувати дешеві товари. 

Іншими словами, для розрахунку ІСЦ Державна служба статистики використовує деякий зважений набір 

товарів, що покликаний репрезентувати споживчий кошик пересічного українця. Приблизно 60% від нього 

складають продукти харчування та одяг. Саме в цих двох категоріях товарів і відбулося зниження цін - 

відповідно, на 2% та на 2,5% у порівнянні з груднем 2011 року. Проте в усіх інших категоріях зростання 

продовжувалося - наприклад, вартість освітніх послуг зросла на 4,2%, а ресторанних та готельних - на 2,7%. 

З іншого боку, рятуючи стабільність курсу валюти і проводячи більш жорстку монетарну політику, НБУ 

пригнічує економічне зростання в країні. В свою чергу пригнічення цін та дефляція погано відбиваються на 

виробниках, які втрачають прибутки та стимули для виробництва продукції. 

В умовах, коли економічна ситуація нестабільна, населення бідніє, тягар відповідальності за 

забезпечення населення все більше лягає на плечі держави. Видатки на соціальний захист зростають. Тим не 

менш, значну частку в них становлять видатки на пенсійне забезпечення, які, в зв’язку зі старінням нації та 

солідарною системою пенсійного забезпечення постійно зростають.  
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Основні макроекономічні показники по Україні показують, що економічна ситуація невтішна. 

Найлогічніше припустити, що буде нова хвиля економічної кризи, яка, в першу чергу, охопить малий та 

середній бізнес (МСБ в структурі бізнесу в Україні становить близько 65-70%). Малий та середній бізнес, по-

перше, створює більшу частину робочих місць (зменшує бідність), по-друге – формує середній клас (тобто 

знижує соціальну нерівність).  

Звичайно, уряд та місцеві органи влади не могли не помітити всі масштаби проблем. Тим не менш, 

ситуація вимагає докорінних структурних перетворень, в той час як на даному етапі ми маємо лише 

компенсації та пільги, що ніяким чином не знищує причини проблем, а лише нівелює наслідки.  

На нашу думку, не потрібно ставити за мету ліквідувати соціальну нерівність зовсім, оскільки, в деякій 

мірі, саме вона є невід’ємною складовою розвитку. Тому, першочергова задача – ліквідувати бідність не 

зашкодивши при цьому розвитку.   
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Одной из неотъемлемой частей мирового финансового рынка является и национальный страховой 

рынок Республики Беларусь. В соответствии с данными мировой статистики он занимает 88 место по объему 

мобилизованных страховых премий и его доля составляет всего  0,01 % общего рынка мира. Относительно 

низкой является и величина страховых премий на одного жителя республики, которая составляет 54,6 долл 

США, т.е. в 137 раз ниже, чем у лидеров мирового страхового рынка. Эти данные свидетельствуют об 

относительно слабом развитии страхового рынка и недостаточном его влиянии на социально-экономическую 

сферу страны.  

Следует признать, что такая позиция белорусского страхового рынка в мировом сообществе является 

следствием ряда объективных причин. В определенной мере она обусловлена уровнем развития рыночных 

отношений и соответствующей инфраструктурой, а также спецификой организации страхового дела, 

доставшейся в наследство от административно-командной экономики советского периода. В настоящее время 

на страховом рынке республики работает 25 страховщиков, которые проклассифицированы нами по 5-ти 

критериям (рис.1). 

Данные официальной статистики за последние 10 лет о страховых премиях в Республике Беларусь 

показывают, что в абсолютном выражении в национальной валюте они увеличились в 20 раз (с 215,4 трилл.бел 

руб в 2003 году  до 4 337,6 трилл.бел.руб в 2012 году), а в долларовом эквиваленте в 5 раз (со 100 до 500 млн 

долл.США). В структуре форм страхования за этот период преобладала доля обязательного страхования, 

которым охвачены владельцы строений, транспортных средств, а также несчастные случаи на производстве, 

урожай сельскохозяйственных культур и др. В соответствии с законодательством Республики Беларусь только 

государственные страховые организации обладают правом предоставления всех видов обязательных страховых 

услуг. Кроме того, в их полное ведение переданы все виды страхования разнообразных государственных 

предприятий. Уделом страховщиков другой формы собственности остается только добровольное страхование, 

что в определенной мере ограничивает поле их деятельности. Неравные условия отрицательно сказываются на 

скорости развития страхового рынка. Это естественно отражается и на динамике финансовых ресурсов: 

страховых премий, мощности капитала и конечных финансовых результатов.  

Действующая в настоящее время институциональная система национального страхового рынка в целом 

приспособлена к выполнению возложенных на него задач по страхованию на начальной стадии развития. 

Исследование проблем становления страхового рынка в республике, его функционирования, а также анализ 

ключевых финансовых параметров и их динамики за длительный отрезок времени позволяют сделать основной 

вывод о том, что активность и результативность этих процессов в некоторой  степени ограничивают 

законодательные акты, отрицательно сказывающиеся на инициативе и активности участников страхового 

рынка [2], а также нерациональное построение институциональной системы, характеризующейся деформацией 

технологической и организационной  структуры страхового сектора. Это приводит к доминирующей роли 

крупных государственных компаний, монополизации ими обязательных видов страхования и перестрахования. 

Тем самым, ограничивается сфера и объем услуг средних и малых страховых организаций, что нарушает 

равноправие участников страхового рынка и не содействует расширению ассортимента и улучшения качества 

страховых продуктов. 

В принятой программе развития страхования на 2011-2015 гг декларируются весьма ценные 

предложения, направленные на устранение ряда недочетов и проведение мер по развитию национального 

страхового рынка. 
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Рисунок 1 – Классификация страховых организаций Республики Беларусь по данным 2012 года. 
Источник – Собственная разработка на основании [1] 

К сожалению, несмотря на почти  завершенное время реализации данной программы, основные ее 

предложения остаются пока не выполненными и поэтому актуальными и сегодня. Это касается, прежде всего, 

улучшения правого обеспечения процесса регулирования страхового рынка, адаптированного к современным 

условиям хозяйствования, учитывающего международный опыт, национальные особенности и потребности 

инновационного развития экономики и модернизации организации управления страховым сектором на макро- и 

микроэкономическом уровне, направленной на применение прогрессивных методов и инструментов, 

содействующих повышению результативности страхового сектора. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ МАРШРУТНИМ ТРАНСПОРТОМ 

 

Організація міських пасажирських перевезень на сьогодні повністю покладена на місцеві органи влади. 

В кожному місті це питання вирішується по-різному.  Міська транспортна політика в сфері пасажирського 

транспорту реалізується відповідно до Законів України «Про транспорт», «Про автомобільний транспорт», 

«Про дорожній рух», «Про державні соціальні стандарти й державні соціальні гарантії», «Стандартів роботи 

міського пасажирського транспорту і вимог до рухомого складу», нормативних актів органів місцевого 

самоврядування, чинного законодавства України, що регулює відносини в цій сфері. 

Аналіз стану міських пасажирських перевезень в місті Кременчуці показав, що існує ряд проблем: 

нераціональне співвідношення між різними видами і типами рухомого складу, які обслуговують міські 

автобусні маршрути, відсутність динаміки нарощування кількості рухомого складу автотранспорту великої і 

http://www.minfin.gov.by/
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середньої  місткості, недостатнє оновлення рухомого складу електротранспорту; зниження безпеки та якості 

пасажирських перевезень, зростання дорожньо-транспортних пригод; не ефективність механізму управління 

транспортними підприємствами (відсутність єдиної диспетчерської служби та Управління транспортним 

комплексом). Проте, з точки зору виконання соціальної функції, основною проблемою міської транспортної 

системи є недосконалість тарифної політики. Автоперевізники постійно наполягають на здорожчанні 

перевезень в той час, коли частка витрат домогосподарств на проїзд постійно зростає. 

Тарифи  на  послуги  з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 

користування,  які здійснюються  у режимах експресного  та  маршрутного  таксі,  розраховуються  за 

формулою  

п

пп

О

ПС
Т        (1) 

де: Т -  тарифи  на  послуги  з  перевезення  пасажирів  на міських   автобусних   маршрутах   загального   

користування,  які здійснюються у режимах експресного та маршрутного таксі; 

пС  - планова собівартість Послуг на маршруті на рік, грн; 

пП   - плановий прибуток на маршруті на рік, грн; 

пО  -  запланований  на  рік  обсяг  перевезень  пасажирів на маршруті, пас.; обґрунтовується 

Перевізником на підставі фактичних показників  роботи  або  встановлюється за результатами обстеження 

пасажиропотоків. [2] 

Отже, використання даної формули обумовлює етапи дослідження: 

1 етап - необхідно оцінити рівень собівартості послуги перевезень; 

2 етап – визначення планового прибутку; 

3 етап  - обстеження пасажиропотоку. 

Мінімальна сума витрат, що несеться власниками транспортних засобів для здійснення пасажирських 

перевезень за даними дослідження складає майже 265,3 тис. грн. на рік на 1 автобус. Тут з урахуванням 

стовідсоткової завантаженості транспорту. 

Згідно чинного законодавства плановий рівень рентабельності перевезень повинен складати 15 % [2]. 

Зважаючи на це, рівень планового прибутку складає 39795 грн. Отже загальна сума грошового потоку, яку 

повинен заробити один автобус, що слідує  маршрутом складає 305,1тис. грн. на рік. 

За даними обстеження пасажиропотоку виявлено, що за 1 день одним транспортним засобом за всі 

рейси перевозиться 199 осіб прямим напрямком та 139 зворотнім. Загальний пасажиропотік, що забезпечує 

надходження коштів складає 338 осіб на день. Відповідно, за умови стовідсоткового навантаження 

транспортного засобу, яка використовувалася у попередніх розрахунках, річний пасажиропотік складає 123370 

осіб. 

Таким чином, використовуючи формулу 1 розрахуємо мінімальну вартість проїзду пасажирів за 

маршрутом: 

Т  = (265,3 тис + 39,8 тис) / 123370 = 2,47 грн. 

Фактична вартість проїзду на обстежуваному маршруті складає 2,5 грн.  

Отже, вартість проїзду на маршруті можна було б вважати обґрунтованою, однак спостерігаються певні 

перекоси. Власнику автотранспортного засобу закладається нормативними актами лише 13,2 тис.грн. на 

відновлення, тоді як 55 тис. грн. вноситься як плата за маршрутні листи. Обґрунтованих витрат, які б 

покращували якість пасажирського перевезення зі сторони АТП 15307 не виявлено, а грошові потоки на їх 

рахунки більші ніж до власників транспортних засобів. Тому вважаємо, що основним резервом скорочення 

вартості проїзду є саме скорочення вартості маршрутних листів. При цьому контроль за кількістю маршрутних 

таксі на маршруті здійснює диспетчер, робота якого оплачується окремою статтею. Контроль за дотриманням 

трудової дисципліни також не втрачається, бо послуги медика та механіка, котрі надають дозвіл на виїзд також 

сплачуються окремою статтею. 

Розрахунок тарифу з урахуванням резерву складає: 

Тр =(265,3-55+39,8) / 123370 = 2,02 

Таким чином, дослідження дало змогу виявити резерви скорочення вартості проїзду до 2 грн. 

Також необхідно зазначити, що в галузі пасажирського перевезення з метою підвищення контролю за 

кількістю перевезених пасажирів діє система планів. Водію доводиться план, на одну зміну і фактично він 

значно вищий від задекларованих нормативних показників. На обстежуваному маршруті для досягнення 

нормативного прибутку на рівні 39,8 тис.грн план повинен складати 109 грн. на день, а фактично він складає 

350 грн., тобто в 3,2 рази вище. Така система планування підштовхує водіїв до порушень: провіз стоячих 

пасажирів, порушення графіку проїзду, перевищення допустимої швидкості, надання послуг перевезення в 

позанормативний час за підвищеними тарифами. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РАЙОННИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ (НА 

ПРИКЛАДІ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ МАЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

 

Місцеві бюджети є основою фінансової бази органів місцевого самоврядування. Саме з них 

здійснюється більшість видатків на фінансування соціальної сфери та благоустрій населених пунктів. На 

сучасному етапі для України досить гостро постає проблема реформування бюджетної системи, так як наявний 

бюджетний механізм не дозволяє ефективно акумулювати та розподіляти бюджетні кошти з метою надання 

якісних суспільних товарів і послуг населенню,  здійснювати комплексне управління соціально-економічним 

розвитком територій на місцевому рівні. 

 З метою виокремлення типових проблем, притаманних місцевим бюджетам в Україні в ході 

дослідження було здійснено аналітичну оцінку складу, структури та динаміки дохідної  і видаткової частини 

районного бюджету у 2008-2012 роках (на прикладі районного бюджету Малинського району) та проведений 

кластерний аналіз соціально-економічного розвитку районів Житомирської області (в т.ч. Малинського 

району).            Аналіз абсолютних та відносних показників фінансового стану Малинського 

району у 2008-2012 роках дозволив виявити ряд тенденцій, притаманних формуванню та функціонуванню 

районних бюджетів:   

1. Податкові надходження в загальній величині доходів є незначними і становлять близько 25% від 

загальної суми всіх доходів, що свідчить про низьку фінансову самостійність місцевих бюджетів; 

2. Обсяги трансфертів у структурі доходів бюджету складають приблизно 73%, що говорить про 

значну дотаційність районних бюджетів та залежність від бюджетів вищих рівнів. Це вказує на те, що місцева 

влада не має достатніх фінансових ресурсів для проведення власної політики і залежить від центральної влади; 

3. Фінансове навантаження на місцеві бюджети в частині видатків не відповідає їх реальній 

спроможності, в наслідок чого виникає ситуація, коли левова частка фінансових ресурсів (50 - 70 %) 

спрямовується на виплату заробітної плати працівникам бюджетної, соціальної сфери та управління, тобто 

спрямовується на поточне.  

4. В контексті вищеописаного, гостро постає проблема так званих «непрофінансованих мандатів», 

коли центральні органи влади законодавчо підвищують стандарти надання суспільних благ та послуг, але 

делегуючи їх реалізацію місцевим органам влади не надають фінансування в необхідних чи мінімально 

достатніх обсягах. 

5. Неефективна система планування доходів і видатків місцевих бюджетів та непрозора система 

розподілу міжбюджетних трансфертів  не дає змогу враховувати особливості та проблеми розвитку кожної 

території та фінансувати відповідні потреби.  

Метою проведення бюджетної політики на місцевому рівні є забезпечення збалансованого соціально-

економічного розвитку кожної адміністративно-територіальної одиниці. Тому оцінка ефективності 

функціонування місцевого бюджету, зокрема районного, може бути здійснена шляхом оцінки соціально-

економічного становища певного регіону. Використання кластерного аналізу соціально-економічного розвитку 

(економічний розвиток, інвестиційна діяльність, державні фінанси, освіта та охорона здоров’я, житлово-

комунальне  господарство, рівень злочинності і т.і.) районів Житомирської області, дав змогу узагальнити та 

порівняти велику кількість різнорідної інформації та дійти висновку, що проблеми, притаманні районному 

бюджету Малинського району є актуальними і  для інших районних бюджетів, так як за рівнем соціально-

економічного розвитку більшість районів Житомирської області є дуже подібними, про що свідчить 

дендрограма кластеризації, представлена на рис.1. 

Для того, щоб розв’язати проблеми, окреслені вище, необхідно здійснити комплексну реформу 

бюджетної системи з метою реалізації потенціалу кожної адміністративно-територіальної одиниці та надання 

ширших повноважень місцевим органам влади для управління муніципальним економічним розвитком. На 

нашу думку, в першу чергу вдосконалення потребує система оподаткування та система міжбюджетних 

відносин. 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1282-13
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Рис. 1. Дендрограма кластеризації районів Житомирської області. 
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БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ : СУТНІСТЬ ТА ПРИЧИНИ 

 

В сучасних умовах розвитку економіки особливої уваги набувають проблеми ефективної зайнятості 

населення України, створення ринку робочої сили і запобігання масовому безробіттю. 

Безробіття – це соціально-економічне явище, за якого частина осіб не має змоги реалізувати своє право 

на працю та отримання заробітної плати (винагороди) як джерела існування. Відповідно до закону України 

«Про зайнятість», безробітними вважаються громадяни, які по-перше, з незалежних від них причин не мають 

відповідної роботи , по – друге зареєстровані у державній службі зайнятості, по – третє дійсно шукають роботу 

і бажають приступити до праці [1] . 

Розглянемо причини безробіття. Виділяють екзогенні (зовнішні) та ендогенні (внутрішні) причини 

безробіття. До екзогенних причин безробіття відносять: фінансово-економічну кризу, трудову міграцію, 

нерівномірність розвитку продуктивних сил у національному господарстві, тощо. 

Розглянемо фінансову-економічну кризу. Безробіття пов’язане із циклічними коливаннями економіки, в 

умовах кризи зростає рівень безробіття. Фінансово-економічна криза призводить до скорочення виробництва та 

збільшення кількості підприємств банкрутів, а отже й до масового скорочення персоналу на підприємствах. 

Аналіз впливу фінансово-економічної кризи на стан безробіття в країнах Європи за період серпень 2008 – 

серпень 2013 рр., показав, що найменший рівень безробіття у 2008р. був у Норвегії – 2,4%, Нідерландах – 3,0%, 

Австрії – 4,0, у Німеччині – 8,1%. Найвищий рівень безробіття був у Іспанії – 12,6%, Греції – 11,0%. У серпні 

2013 р. найменший рівень безробіття становив у Австрії – 4,4%, у Німеччині – 4,8%. Найвищий рівень 

безробіття 2013 р. був зафіксований у Греції – 26,6% та в Іспанії – 26,8 %[2]. При цьому, рівень безробіття в 

Україні у серпні 2013 склав 2,6%[3]. 

До екзогенних причин безробіття також відносять трудову міграцію у 2013 році з України, станом на 

серпень, виїхало закордон 14745 осіб [3]. Поза межами України на заробітках перебуває понад два з половиною 

мільйони українців, з них більше половини – нелегали. Цю інформацію 27 травня оприлюднили експерти 

Міжнародної організації міграції[4]. 

Також до екзогенних причин відносять нерівномірність розвитку продуктивних сил в національному 

господарстві, що зумовлює низький рівень залучення трудових ресурсів до виробничого процесу, тощо. 

До ендогенних причин безробіття відносять: відсутність постійної перекваліфікації кадрів, структурні 

зміни в економіці, диференціацію попиту на робочу силу, технологічне, трансформаційне безробіття. 

На нашу думку, однією з основних причин безробіття в Україні є відсутність постійної перекваліфікації 

кадрів і освіти у сфері нових технологій. В Україні дефіцит талантів у нових спеціальностях. Ситуація з 

попитом на ринку затребуваних вакансій міняється залежно від трендів, за якими не встигає освіта, за якими не 

встигають люди. Найбільша потреба у найближчі роки буде в ІТ-спеціалістах, девелоперах, працівниках 

торгівлі та аграріях. 

Важливою причиною безробіття є структурні зміни в економіці. Структурне безробіття зумовлене 

змінами у структурі попиту на працюючих у зв'язку зі змінами структури економіки. Ця форма безробіття 

виникає у зв'язку з тим, що певні професії "старіють" і потреба в них значно зменшується або й зовсім зникає. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zhitomir-region.gov.ua/
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Разом з тим виникають галузі та види виробництв, які потребують нових навичок, кваліфікацій, знань, 

професій. Тобто не кожна людина може знайти роботу за професією, або навпаки має надто малий рівень 

кваліфікаційних знань[5]. 

Важливою причиною безробіття є диференціація попиту на робочу силу. В Україні, в період з вересня 

2008 до вересня 2013 року, спостерігалося значне переважання серед безробітних – жінок. Також в Україні 

присутня диференціація попиту за місцем проживання, за даними держкомстату України, за період з вересня 

2008 до вересня 2013 рр., серед безробітних більше саме міського населення[3]. 

До ендогенних причин безробіття також відносять і технологічне безробіття, яке виникає із-за 

запровадження нової високопродуктивної техніки, та нових технологій, що вимагають вдосконалення знань та 

вмінь, або перекваліфікацію персоналу, внаслідок чого і виникає безробіття. 

Трансформаційне безробіття характеризується перебігом потоків робочої сили з офіційної в неофіційну 

зайнятість.  

Основними шляхами подолання безробіття є: запровадження захисту внутрішнього ринку праці; 

сприяння стабільній діяльності стратегічно важливих підприємств, які створюють можливість створення нових 

робочих місць за рахунок розширення підприємств; розвиток нових видів діяльності, які б дали змогу 

створювати нові робочі місця. 
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ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ 

 

Своєчасне наповнення дохідної частини Державного бюджету України є визначальною основою для 

розбудови економіки держави, адже саме бюджет характеризує рівень економічного розвитку країни в цілому. 

Завдяки правильному здійсненню бюджетного процесу забезпечується економічна стабільність, соціальне 

забезпечення та належний рівень життя населення.  

Важливу роль у наповненні дохідної частини Державного бюджету України  відіграють податкові 

надходження. Саме це джерело надходжень складає значну частину доходів бюджету та відіграє головну роль у 

системі бюджетно-податкового регулювання. Податки є важелем котрий регулює перерозподіл ВВП, вони 

значною мірою впливають  на економічні процеси в державі, також податки визначають характер майбутніх 

взаємовідносин між підприємцями та підприємствами усіх форм власності з державним та місцевим 

бюджетами, державними органами виконавчої влади, банківськими установами, тощо [1, с.127-129]. За рахунок 

податків відбувається формування фінансових ресурсів, котрі в подальшому будуть необхідні для здійснення 

державних видатків, що в свою чергу вимагає побудову ефективної податкової системи, яка б з часом 

забезпечила потрібний та достатній фіскальний рівень бюджетних доходів навіть при економічно 

несприятливих умовах. 

Процес вдосконалення управління оподаткуванням та  контролю за податковими надходженнями від 

платників податків потребує проведення прогнозування податкових надходжень, на базі  чого розробляється 

поточне планування податкових надходжень до бюджету за їх видами. Від рівня прогнозованості податкових 

надходжень, а також від ступеня керованості  процесу їх формування залежить збалансованість фінансово-

бюджетної системи, ефективність бюджетної політики та її значення у системі держаного регулювання 

економіки. 

В Україні відсутня раціональна система прогнозування та  планування податкових надходжень котра б 

мала основуватися на використанні теорії експертних оцінок, кореляційних та регресивних моделей та інших 

методів оптимізації планових рішень. Тому перед суспільством стоїть проблема визначення оптимального рівня 

перерозподілу бюджетних фінансових ресурсів, щоб не існувало таких проблем, як високий рівень вилучення 

коштів у підприємств та населення, та встановлення низького рівня вилучення коштів  у  юридичних та 

фізичних осіб [3, с.192-202]. Податкові надходження складають близько 85 % надходжень до Державного 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.newsru.ua/ukraine/27may2013/zaribitku.html
http://www.newsru.ua/ukraine/27may2013/zaribitku.html
http://www.newsru.ua/
http://www.newsru.ua/ukraine/
http://www.newsru.ua/arch/27may2013/index.html
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бюджету України (Рис.1). Зменшення їхньої частки в загальному обсязі надходжень призводить до дефіциту 

бюджету, а як наслідок – до проблем у фінансуванні бюджетної сфери держави. 

 а)                                                                          б)           

 
Рис. 1. Структура податкових надходжень Державного бюджету: а) 2012 р., б) 2013 р.                                                          

 

Проводячи аналіз даних поданих у таблиці, можна зробити  наступний  висновок, що у структурі 

податкових надходжень зведеного бюджету порівняно з даними 2012 року спостерігається збільшення частки 

податків з доходів фізичних осіб на 0,8 %,  частки податку на прибуток підприємств на 0,9 %, частки збору за 

спеціальне використання природних ресурсів на 2,5 % , із них з надходження плати за землю на 0,2 %, а також 

частки інших податкових надходжень на 0,7 %. Що стосується податку на додану вартість він скоротився на 

3,3%,  акцизний податок на 0,1%,  податок  на міжнародну торгівлю та зовнішні операції також скоротився  на 

0,1% , рентна плата та збори на паливно-енергетичні ресурси скоротилися на 3,3% (табл. 1). 

 

Таблиця 1 Структуру податкових надходжень зведеного та державного бюджетів у січні-червні 2012-

2013 років [2,с.24], (%) 

Податкові надходження 
Зведений бюджет  Державний бюджет 

2012  2013 2012 2013 

- податок на доходи фізичних осіб 15,3 16,1 2,0 2,2 

- податок на прибуток підприємства 13,7 14,6 17,6 18,8 

- збори за спеціальне використання природних ресурсів,із 

них: 

4,0 6,5 0,7 4,0 

- плата за землю 2,8 3,0 - - 

- податок на додану вартість 32,4 29,1 41,7 37,9 

- акцизний податок 8,8 8,7 11,0 11,1 

- податок на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 3,0 2,9 3,8 3,8 

- рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси 4,8 1,5 6,2 2,0 

- інші податкові надходження 2,4 3,1 1,0 1,3 

Всього: 84,4 82,5 84,0 81,1 

Аналізуючи дані  податкових надходжень державного бюджету можна побачити , у порівнянні  з 

даними 2012 року спостерігається  збільшення части податку на доходи фізичних осіб на 0,2%, частки податку 

на прибуток підприємств  на 1,2%, частки збору за спеціальне використання природних ресурсів  на 3,3 %, 

також частки акцизного податку на 0,1%, та частка інших податкових надходжень на 0,3%. Частка податку на 

міжнародну торгівлю та зовнішні операції залишилася незмінною. А такі статті податкових надходжень,як 

податок на додану вартість зменшився на 3,8%, рентна плата та збори на паливно-енергетичні ресурси 

зменшилися відповідно на 4,2%. 

Отже, як висновок можна зазначити, що податки є одним із найважливіших видів формування  

державних доходів, їх одержує держава на підставі своїх владних повноважень. Подальший процес зростання  

розмірів податкових надходжень буде тільки позитивно впливати на соціально-економічне життя держави. Для 

цього слід ретельно слідкувати за обсягом їх надходжень. Процес наповнення державної скарбниці повинен 

відбуватися стабільно та систематично. 
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МЕТОДИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 

 

Для забезпечення стабільного розвитку підприємства та високої його конкурентоспроможності 

важливо дотримуватися заздалегідь продуманої та чітко визначеної стратегії. 

Фінансова стійкість підприємства є надзвичайно важливим показником. Недостатня фінансова 

стійкість призводить до дефіциту засобів для розширення виробництва, неплатоспроможності підприємства, а 

надлишкова свідчить про нераціональне використання фінансових ресурсів. Фінансова стійкість ілюструє 

фінансовий стан підприємства та дає змогу обрати напрям розвитку підприємства в довгостроковій 

перспективі, тому її аналіз є одним із першочергових завдань в аналізі діяльності підприємства. 

Розгляду питань щодо фінансової стійкості підприємств та обґрунтуванню теоретико-методологічного 

підходу щодо її оцінки присвячено праці таких українських та зарубіжних науковців; М, Баканова, А. Жилкіної, 

В. Ковальова, М. Крейніної, а Шермета, Е. Негашева та інших. 

Фінансова стійкість підприємства є досить складною категорією, тому не існує єдиного визначення 

цього поняття. Досі не визначено чітких меж між категоріями «фінансова стійкість підприємства» та 

«фінансовий стан». 

Фінансову стійкість вважають важливим критерієм забезпечення стабільного функціонування та 

ефективного розвитку фінансово-кредитного механізму підприємств у ринкових умовах, тому необхідним є 

досягнення достатньої, а краще – високої фінансової стійкості. 

Науковці А. Шермет, М. Баканов та Є. Негашев розглядають фінансову стійкість як одну з підсистем 

фінансового стану підприємства. Г. Савицька стверджує, що фінансова стійкість є більш широким поняттям ніж 

фінансовий стан.  

Узагальнивши інформацію, отриману з різних джерел можна зробити висновок, що фінансова стійкість 

-  це сукупність показників фінансового стану підприємства, що характеризує фінансові ресурси підприємства, 

їх стан та динаміку.  

У фінансовій теорії виділяють такі типи фінансової стійкості [4]:  

- абсолютна фінансова стійкість 

- нормальна фінансова стійкість 

- нестійкий (передкризовий) фінансовий стан 

- кризовий фінансовий стан. 

У сучасному фінансовому аналізі виділяють такі методи оцінки фінансової стійкості [3]:  

- оцінка за допомогою абсолютних і відносних показників; 

- застосування методів бальної оцінки для інтегральної оцінки фінансової стійкості підприємства 

- рейтингова оцінка 

- визначення показників загрози банкрутства на базі дискримінант них моделей. 

Оцінка фінансової стійкості за допомогою абсолютних і відносних показників являється одним із 

найпоширеніших способів оцінки. Недоліком цього методу є невизначеність коефіцієнтів, що 

використовуються в цьому виді аналізу. 

Метод застосування бальної оцінки для інтегральної оцінки фінансової стійкості підприємства є більш 

комплексним ніж попередній метод. У межах цього методу підприємства класифікуються за ступенем ризику, 

виходячи з експертних оцінок. 

Рейтингова система оцінки фінансової стійкості базується на визначенні певних показників та 

наявності шкали оцінювання в балах. Залежно від значення показника, йому присвоюється певна кількість 

балів,  сумуючи бали визначається інтегральне значення показника фінансової стійкості. 

В основі використання моделей діагностики настання банкрутства є дискримінант ний аналіз. 

Найбільш відомими і поширеними моделями є моделі Ліса, Альтмана, Таффлера і Тішоу, Спрінгейта. 

Аналіз фінансової стійкості дає змогу виявити слабкі та сильні сторони в діяльності підприємства. 

Оскільки методологічна база оцінки фінансової стійкості не до кінця розроблена, необхідно проводити 

дослідницьку роботу щодо виведення її алгоритму, який забезпечував би найбільш повну, комплексну та 

всеохоплюючу оцінку фінансового стану підприємства. 
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ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Фінансова державна підтримка сільськогосподарських підприємств є однією із ключових проблем 

розвитку економіки України. Це пояснюється тим, що сільське господарство займає одне із перших місць щодо 

забезпечення розвитку переробних галузей держави, а також є важливим стратегічним та економічних базисом 

для вирішення продовольчої проблеми та забезпечення стійкості регіональних економічних систем. 

Фінансова політика держави здійснюється через фінансово-кредитний механізм, який формується на 

основі сукупності фінансових методів, інструментів і важелів впливу на економічний розвиток суб’єктів 

господарської діяльності. 

У Національній програмі сприяння розвитку  підприємництва в Україні одним із головних напрямів 

визначено створення умов  для ефективної фінансово-кредитної підтримки діяльності суб’єктів підприємництва 

шляхом: 

• побудови небанківського фінансово-кредитного сектора, спрямованого виключно на малий бізнес і 

самозайнятість населення; 

• формування мережі регіональних фондів підтримки підприємництва;  

• розробки та запровадження ефективних кредитно-гарантійних механізмів мікрокредитування 

суб’єктів малого підприємництва. 

У фінансово-кредитному механізмі можна виділити дві підсистеми: фінансового забезпечення і 

фінансового регулювання. Фінансове забезпечення суб’єктів господарювання може відбуватися в різних 

формах: самофінансування, кредитування, акціонування та бюджетного асигнування. Підсистема фінансового 

державного регулювання з боку держави має в сучасних умовах такий набір інструментів: податки, внески, 

відрахування до бюджету та фондів цільового призначення. 

Пріоритетність надання певних форм державної фінансової підтримки має базуватися на обґрунтуванні  

доцільності зменшення потреб у бюджетних коштах на основі узгодження з комплексом заходів інших політик 

за умови дотримання принципу мінімальної достатності державного втручання у ринкові процеси.  

Фінансово-кредитна підтримка підприємництва має будуватися на принципах:  

• системності та комплексності механізмів державного й недержавного фінансування розвитку 

підприємництва;  

• цілеспрямованості та адресності фінансової підтримки суб’єктів підприємництва. 

Логіка розвитку ринкових відносин вимагає поєднання різних форм державного фінансового 

регулювання й підтримки підприємництва, основними серед яких є:  

• державна фінансово-кредитна підтримка, що передбачає прямі гарантовані позики, цільове 

субсидіювання, цільове бюджетне фінансування за умови пріоритетності власних коштів підприємців;  

• сприятлива податкова політика, що передбачає пільгове оподаткування як комерційних банків, так і 

суб’єктів господарювання, зокрема надання підприємцям права прискореної амортизації; 

• сприяння розвитку недержавних фондів кредитної підтримки вітчизняних товаровиробників, системи 

гарантування та страхування кредитів, кредитної кооперації [3,с.9-19]. 

Мобілізація достатніх фінансових ресурсів та їх ефективне розміщення неможливі без розвитку 

інфраструктури ринку кредитно-фінансових послуг, розширення лінійки фінансових інструментів, а також 

інтенсифікації конкуренції серед учасників кредитно-фінансового ринку.  Це визначає такі напрями 

вдосконалення фінансово-кредитної підтримки підприємництва: 

• цілеспрямоване формування системи кредитних установ з різною організаційною базою, об’єднаних 

загальною метою фінансування товаровиробників: складі Державного банку розвитку, комерційних та 

спеціалізованих банків, регіональних фондів підтримки підприємництва, кредитних спілок, товариств 

взаємного гарантування та кредитування, лізингових і факторингових фірм, інноваційних та інвестиційних 

фондів, рейтингових агенцій, аудиторських компаній, консалтингових організацій, а також міжнародних 

фінансових організацій, що мають прямий чи опосередкований вплив на реалізацію програм кредитування 

вітчизняних товаровиробників; 

• поліпшення умов для взаємовигідної співпраці комерційних банків та підприємців через 

стимулювання комерційних банків до розробки та реалізації програм кредитування малого й середнього бізнесу 

та широких верств населення; 

• активізація процесу створення системи гарантування і забезпечення страхового обслуговування 

підприємництва; 

• сприяння процесу самоорганізації суб’єктів малого підприємництва у розв’язанні фінансово-

кредитних проблем за допомогою створення фондів взаємного фінансування [2,с.47-53]. 

Отже, проблема фінансування суб’єктів господарської діяльності в Україні є досить актуальною на 

сьогодні. Підвищення ефективності державної підтримки господарюючих суб’єктів у сфері АПК (особливо для 

малого бізнесу) дасть змогу стабілізувати фінансовий стан сільськогосподарських підприємств, забезпечити 

можливості зростання обігових коштів, впровадження інновацій. Стійкість розвитку господарської діяльності 



26 

забезпечить додаткові можливості до підвищення економічних показників на мікро- та макрорівнях країни, що 

в кінцевому підсумку створить умови до зростання соціально-матеріального забезпечення суспільства. 
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ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ЗАЛЕЖНО ВІД ЙОГО 

НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЇ БАЗИ 

 

Після розпаду СРСР Україна була проголошена незалежною державою. У 1996 році була прийнята 

Конституція, згідно з якою «людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в 

Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком 

держави» [1]. 

На жаль, держава на забезпечує у повному обсязі соціальні гарантії. Велика частина населення перебуває 

за межею бідності, преважна більшість якого  -  особи  пенсійного віку.  Згідно даних офіційної статистики [2], 

у 2012 році  1011,0 тис. осіб отримували  пенсію нижче розміру  мінімальної пенсії, 122596 осіб менш 500 грн., 

в той час як щомісячна пенсія депутатів складала 15427,3 грн. 

Основні показники зростання пенсій, кількості пенсіонерів, а також коефіцієнт заміщення по окремих 

категоріях населення представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1Основні показники пенсійного забезпечення окремих категорій населення 

Категорії згідно Законам України 

Темп росту 

середнього 

розміру  пенсій 

2012/2000 

Темп росту 

кількості 

пенсіонерів 

2012/2000 

Коефіцієнт 

заміщення згідно 

даних 2012 року, 

% 

«Про підвищення престижності шахтарської 

праці» 
0,79 0,91 35 

«Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» 
3,48 0,98 46 

«Про пенсійне забезпечення 

військовослужбовців та осіб начальницького 

і рядового складу органів внутрішніх справ» 

19,42 0,16 67 

Митний кодекс 24,2 16,86 71 

«Про прокуратуру» 16,6 3,62 74 

« Про державну підтримку засобів масової 

інформації та соціальний захист 

журналістів» 

12,4 2,75 79 

«Про кабінет Міністрів Україні» 1,53 0,02 86 

«Про державну службу» 13,9 2,94 88 

«Про статус народного депутата» 13,9 2,77 89 

Отже, як свідчать дані табл. 1, найбільш коефіцієнт заміщення мають народні депутати – 89%. Також 

досить високий рівень коефіцієнта заміщення у державних службовців та міністрів України. Згідно даних 2012 

року, пенсія міністра складає 14984,3  грн. а державного службовця 3030 грн. Коефіцієнт заміщення 

журналістів складає 79% ,   прокурорів – 74%. Для пенсіонерів, які отримують  пенсію гідно Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», коефіцієнт заміщення - лише 46%.  Таким чином, 

можливо зробити висновок, що досить високий коефіцієнт заміщення характерний  для владних структур. Крім 

того, що посадові особи мають досить високу пенсію, темп росту їх чисельності значно випереджає темп  
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зростання числа осіб, які  отримують пенсію згідно закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування». 

Таким чином, питання про соціальний захист стає з кожним днем надзвичайно актуальним. Основною із 

соціальних проблем сучасного суспільства є величезна прірва між бідними і багатими, середній клас практично 

відсутній, який в найбільш розвинених країнах становить більшу частину населення (той клас, який створює 

основну частину ВВП). 

Нарахування пенсій стає питанням не  стільки  фінансово – економічним, скільки політичним. Пенсія 

стає засобом політичних маніпуляцій держави, в силу економічної, а в даному випадку, пенсійної 

безграмотності населення. 

Пенсія як засіб підвищення репутації певної правлячої партії йде корінням в історію. В кінці 19 століття 

канцлер Німеччини Отто фон Бісмарк вперше використав пенсію, яка була частиною передвиборчої компанії: 

пенсія була встановлена з досягненням пенсійного віку 65 років, враховуючи, що середня тривалість життя 

становила 45 років. 

Таким чином, нарахування пенсій сьогодні є предметом лобіювання інтересів керівників вищих органів 

влади, а також професій, які тим чи іншим чином відносяться до влади. Кричуща несправедливість у 

нарахуванні пенсії не відображає у повному обсязі реальний трудовий внесок у систему пенсійного 

страхування кожного з учасників системи.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ 

 

На сьогодні в Україні не існує механізму, який би забезпечував розробку бюджетів усіх рівнів, а також 

регулював би відношення між ними.Місцеві бюджети завжди були важливим знаряддям впливу на розвиток 

економіки і соціальної сфери. З їх допомогою держава, через розподіл і перерозподіл валового внутрішнього 

продукту, здійснює вплив на формування структури виробництва, результати господарювання, проведення 

соціальних перетворень. Саме в бюджеті переплітається великий спектр різнорівневих інтересів та 

суперечностей; у бюджетній сфері концентруються найгостріші проблеми економічного й соціального життя 

держави. 

До найбільш гострих проблем у сфері формування місцевих бюджетів, а також їхніх відношень із 

держбюджетом України, у першу чергу, варто віднести використання вільних бюджетних коштів, 

нестабільність доходної бази, неефективну систему вилучення надлишків загальнодержавних податків, 

недостатнє фінансування з держбюджету. Так, відповідно до ст. 65 закону України “Про місцеве 

самоврядування”, прибутки, отримані додатково в ході виконання місцевих бюджетів, а також суми 

перевищення прибутків над витратами, що утворилися в результаті збільшення надходжень у бюджет або 

економії витрат, вилученню не підлягають, крім випадків, передбачених законодавством. Рішення про 

використання цих коштів приймається відповідною радою. Метою прийняття цієї статті було забезпечення 

зацікавленості регіонів у збільшенні доходної частини місцевих бюджетів. Проте, в зв’язку із відсутністю 

прозорої системи норм вилучення надлишків бюджетних надходжень з місцевих бюджетів у державний і 

чіткого механізму їхнього перерозподілу стаття практично не виконується. При цьому є неузгодженими 

надходження місцевих бюджетів та суми, що відраховуються ними до державного бюджету. Це позбавляє 

органи місцевого самоврядування стимулів для збору державних податків. 

Ще один аспект цієї проблеми – нестабільність нормативів у системі відрахувань загальнодержавних 

податків із місцевих бюджетів у державний. Відповідно з чинним законодавством, нормативи відрахувань від 

загальнодержавних податків щорічно визначає вищий орган місцевого самоврядування. При цьому щорічно 

змінюються види податків, які належать зарахуванню в місцеві бюджети, що порушує стабільність доходної 

бази останніх.Ще однією проблемою є невідповідність повноважень, покладених на місцеві органи влади, і 

виділених коштів на ці цілі. Ситуацію ускладнює центральна влада, яка при складанні бюджету і визначенні 

розмірів трансфертів “забуває” забезпечити фінансуванням усі передані на місця повноваження. Крім того, 

регіони України дуже різняться за рівнем життя, промислового виробництва, розвитку підприємництва. А 

вітчизняна бюджетна система передбачає вирівнювання бюджетних витрат.  

Тому вже сьогодні назріла необхідність визначення обґрунтованого нормативу бюджетної 

забезпеченості кожної області, району, міста з урахуванням економічного, соціального, природного й 

екологічного стану відповідних територій. Існування таких показників дасть змогу визначити реальний розмір 

фінансових ресурсів для задоволення необхідних потреб регіонів, а також значно вдосконалити процедуру 

бюджетного планування. 
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ИПОТЕЧНОЕ ЖИЛИЩНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Приобретение жилья в кредит является распространенной практикой во многих странах мира. Выплаты 

по кредиту, отложенные на многолетний период, включаются в текущие расходы, что дает возможность 

населению эффективно планировать семейный бюджет и направлять часть средств на другие долгосрочные 

цели: крупные покупки, образование своих детей, лечение и отдых. Ипотечное кредитование становится все 

более распространенным явлением и в России. Во всех регионах Российской Федерации сегодня  растет 

количество выдаваемых ипотечных кредитов. 

На 01.01.2009 г. во всех субъектах РФ банками и другими кредитными организациями было выдано 

332041 ипотечных жилищных кредитов на сумму 560670,9 млн. руб. [1], что составляет 14,9% от всего объема 

потребительских кредитов [2]. Средняя сумма ипотечного кредита тогда составила 1,689 млн. руб. В 2013 г. 

(данные на 1 августа) во всех субъектах РФ банками и другими кредитными организациями было выдано 

409735 ипотечных жилищных кредитов на сумму 654622 руб., что составляет 13,9% от общего объема потре-

бительских кредитов. Т.е. количество выданных кредитов в 2013 г. в 1,23 раза больше, чем к началу 2009 г. Но 

при этом на 1% снизился удельный вес ипотечных кредитов в общей массе потребительских кредитов, а также 

на 0,091 млн. руб. уменьшилась средняя сумма ипотечного кредита, которая составила 1,598 млн. руб.  

Вероятно, это уменьшение вызвано некоторым снижением цен на жилье во многих субъектах РФ, а 

также усилением социальной поддержки  населения со стороны государства, расширением программ 

социальной ипотеки для молодежи, военнослужащих, отдельных категорий работников, например, врачей, 

учителей и т.п., введением жилищных сертификатов для работников МВД РФ, военных пенсионеров, 

участников и инвалидов Великой Отечественной войны и др.  

Подобные тенденции наблюдаются и в Сибирском федеральном округе (СФО). В 2009 г. в указанном 

округе было выделено 59298 ипотечных кредитов на сумму 94830,1 млн. руб. В общем объеме кредитов, 

выданных физическим лицам, удельный вес ипотечных кредитов составил 11,6%., что меньше, чем в целом по 

РФ. Средняя сумма ипотечного кредита почти равнялась среднероссийской и составляла 1,6 млн. руб. В 2013 г. 

в Сибирском федеральном округе также отмечается рост выдачи указанных кредитов, но в основном 

показатели роста здесь немного ниже среднероссийских. В 2013 г. в СФО было выделено 65768 ипотечных 

кредитов на сумму 91 624 млн. руб. Это 13,6 % от общего объема кредитов, выданных физическим лицам, т.е. 

примерно на уровне России. Количество указанных кредитов в 2013 г. выросло по сравнению с началом 2009 г. 

на 11%. А  средняя сумма ипотечного кредита составила 1,394 млн. руб. Это меньше на 12,7%, чем в 

Российской Федерации в целом.  

Иная динамика прослеживается в Республике Хакасия, которая входит в состав Сибирского 

федерального округа. В 2009 г. в Хакасии было выдано 1 645 ипотечных кредитов на сумму 1 955,1 млн. руб. 

Доля указанных кредитов в общей сумме выданных кредитов физическим лицам составила 20,7%., что 

значительно больше, чем в среднем в РФ и СФО. А средняя сумма ипотечного кредита по Республике Хакасия 

составила 1,189 млн. руб., что на 25,6% меньше, чем в СФО и на 29,6% меньше, чем в РФ.  В 2013 г. в 

республике Хакасия было выдано 1 403 ипотечных кредитов на сумму 1 854 млн. руб., что на 17% меньше, чем 

к началу 2009 г. В то же время в РФ и СФО наблюдается устойчивый рост выдачи указанных кредитов. Доля 

ипотечных кредитов в общей сумме выданных кредитов физическим лицам составляет 13,9 %., как и в 

Российской Федерации и Сибирском федеральном округе. Средняя сумма ипотечного кредита по Республике 

Хакасия выросла по сравнению с началом 2009 г. и составляет 1,322 млн. руб. В то время как в среднем по 

России и Сибири она наоборот уменьшилась.  

Причиной и в то же время следствием роста выдачи ипотечных кредитов в стране является снижение 

ставок и либерализация условий их предоставления физическим лицам.  

Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам в 2009 г. в Российской Федерации 

составляла 12,95%. В 2013 г. она уменьшилась на 0,25% и в итоге составила 12,7%. В Сибирском федеральном 

округе средневзвешенная процентная ставка в 2009 г. составляла 12,9%, что даже несколько ниже, чем в целом 

по России. А в 2013 г. указанная ставка в Сибири также снизилась и составила, как и в России в целом, 12,7%. В 

Хакасии в 2009 г. средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам составила 12,8%, что чуть 

больше российского и сибирского показателей. А в 2013 г. в республике Хакасия эта ставка в отличие от РФ и 

СФО, где она понизилась, наоборот выросла и составила 13,2%. 

Более высокие размеры процентных ставок выдаваемых ипотечных кредитов на территории Хакасии 

по сравнению с другими регионами объясняются относительно небольшими объемами их выдачи, поскольку 

величина средневзвешенной ставки напрямую зависит от объема выдаваемых кредитов. Поэтому минимальная 

процентная ставка характерна для регионов с наибольшими в СФО объемами выдачи кредитов. К ним 

относятся Томская область – 11,8% [3] , Алтайский край – 12,4%,  Республика Бурятия – 12,5 %,  Забайкальский 

край – 12,5%, Иркутская, Кемеровская и Омская области – 12,6%. А наибольшие процентные ставки в тех 
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регионах, где невысокие объемы выдачи. Среди них Республика Хакасия – 13,2%, Республика Алтай – 13,1%, 

Республика Тыва - 12,9%. Объемы выданных кредитов напрямую зависят и от численности населения региона. 

Поэтому малочисленные регионы, которые не могут создать больший спрос на кредиты, имеют самые высокие 

процентные ставки. Исключением в этом плане является Красноярский край, где большая численность 

населения, но данный показатель тоже высок – 13,1%. На размер ставки влияет и доля условно-постоянных 

расходов коммерческих банков, которая понижается с увеличением объема деятельности.  

Наряду с ростом выдачи ипотечных жилищных кредитов в России растет и задолженность по ним, том 

числе и просроченная. В 2009 г. в РФ задолженность  по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным 

кредитными организациями физическим лицам, составила 838 942 млн. руб. В том числе просроченная – 5 

255,9 млн. руб., что составляет 0,007% от общего объема задолженности. В 2013 г. в РФ задолженность по этим 

кредитам составляет 2 221 143 млн. руб., в том числе просроченная – 27325 млн. руб., т.е. уже 0,013%. В СФО 

указанная задолженность, составила в 2009 г. 156 879 млн. руб. В том числе просроченная - 874,6 млн. руб. или 

0,006%. А в 2013 г. в СФО - 339 169 млн. руб. В том числе просроченная - 3832 млн. руб. или 0,012%. В 

республике Хакасия  в 2009 г. эта задолженность составила 3 739,6 млн. руб. В том числе просроченная - 16,7 

млн. руб., т.е. 0,005%. В 2013 г. она составила в республике Хакасия  7645 млн. руб. В том числе просроченная - 

63 млн. руб. или 0,009%. Это меньше, чем в среднем по России и Сибири. 

Положительная динамика объемов ипотечного кредитования и усиление конкуренции из-за увеличения 

количества банков будут способствовать постепенному снижению уровня процентных ставок в Российской 

Федерации в целом и ее отдельных субъектах. А это приведет к еще большему спросу на ипотечные жилищные 

кредиты. 
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ОЦІНКА ДОХОДІВ І ВИТРАТ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

 

Найважливішим показником добробуту суспільства служить рівень доходів населення, що визначає 

фінансові можливості громадян як для придбання товарів і послуг, проведення дозвілля, створення додаткового 

комфорту, так і по задоволенню потреб у галузі освіти, підтримки здоров'я тощо. Сьогодні ситуація в Україні 

характеризується досить високим рівнем диференціації доходів і поширеною бідністю. З одного боку, певний 

рівень диференціації доходів є необхідним стимулом підвищення кваліфікації і прагнення до пошуку 

оптимальної самореалізації. З іншого боку, надмірна нерівність доходів порушує елементарні стандарти 

справедливості, і, отже, руйнує основи громадянського суспільства. 

Структура доходів та витрат населення України за 2010-2012 роки наведена в табл.1. 

Аналіз доходів населення України за 2010-2012 роки, проведений на основі статистичних даних [1], 

показав, що доходи населення щорічно збільшуються, але темп їх зростання щороку уповільнюється та є значно 

меншим, ніж в попередні роки.  

У 2010 році, порівняно з попереднім роком намітилося зростання – доходи населення збільшилися на 

23,1 % та склали 1101175 млн. грн. 

Однак починаючи з 2011 року темпи зростання доходів населення щорічно знижуються: у 2011 році 

доходи збільшилися на 15 % до 1266753 млн. грн., в 2012 році – на 11 % до 1407197 млн. грн., за перше півріччя 

2013 року – всього на 5 % [1]. Друге півріччя 2013 року є ще менш оптимістичним, оскільки багато 

промислових підприємств України не працювали або працювали неповний робочий тиждень у зв'язку зі 

зниженням обсягів реалізації своєї продукції як усередині країни, так і закордоном, зокрема, на ринках країн 

СНД.  

У структурі доходів населення (табл.1) заробітна плата з урахуванням усіх премій та бонусів довгі роки 

стабільно складала найбільшу частку (42-44 %), але з 2008 року її питома вага щорічно зменшувалася, тим не 

менш вона залишається одним з головних джерел доходу українців. У 2010 та 2011 роках частка заробітної 

плати складала 41,7%, а у 2012 році спостерігалося незначне збільшення її питомої ваги – до 42,2 %, що було 

викликано підвищенням розміру заробітних плат протягом року.  

Другим за значенням джерелом доходів населення України є соціальні допомоги та інші одержані поточні 

трансферти, які українці отримують за рахунок держбюджету. Протягом 2010-2012 рр. їх сума щорічно 

збільшувалася (на 16,2%, 10,8% та 12,3% відповідно до попередніх років), а питома вага в доходах українців 

дещо зменшувалася та складала 38,5%, 37% та 37,4%. При цьому питома вага саме соціальної допомоги (це 

пенсійні виплати, стипендії, різні соціальні допомоги на період тимчасової непрацездатності, компенсація 

вартості послуг ЖКГ тощо) залишається майже незмінною – майже 21%. 

 

http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=ipoteka
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Таблиця 1. - Структура доходів та витрат населення України  

за 2010-2012 роки 

(відсотків до підсумку) 

Показник 
Роки 

2010 2011 2012 

Доходи – всього 100 100 100 

1. Заробітна плата  41,7 41,7 42,2 

2. Прибуток та змішаний доход  14,6 15,9 15,1 

3. Доходи від власності (одержані)  5,2 5,4 5,3 

4. Соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти  38,5 37 37,4 

в тому числі: 

соціальні допомоги  21,6 21,0 21,3 

інші поточні трансферти  3,0 2,7 2,4 

соціальні трансферти в натурі  13,9 13,3 13,7 

Витрати та заощадження – всього  100 100 100 

1.1 Придбання товарів та послуг  76,2 81,9 83,8 

2. Доходи від власності (сплачені)  2,7 2,3 2,0 

3. Поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти  6,9 6,7 6,8 

в тому числі: 

поточні податки на доходи, майно тощо  4,7 4,9 4,9 

внески на соціальне страхування  1,3 1,1 1,1 

інші поточні трансферти  0,9 0,7 0,8 

4. Нагромадження нефінансових активів  2,1 2,5 1,3 

5. Приріст фінансових активів  12,1 6,6 6,1 

з них: 

приріст грошових вкладів та заощаджень в цінних паперах  7,5 3,4 4,8 

заощадження в іноземній валюті  7,1 6,5 4,1 

позики, одержані за виключенням погашених (–)  -2,9 -0,7 -1,0 

 

Настільки високий відсоток соціальних допомог у складі доходів населення не може оцінюватися 

позитивно, оскільки свідчить про велике соціальне навантаження на державу. Світова практика свідчить, що 

основну частину доходу (до 90%) повинні складати зарплата і доходи від власності, а соціальні виплати з 

бюджету максимум до 20 % усіх доходів. 

Так, наприклад, в Німеччині та США близько 30 % у структурі доходів населення займають доходи від 

інвестицій (маються на увазі і банківські депозити, і дивіденди по акціях), і ще близько 15-20 % складають 

доходи від нерухомого майна. В Україні частка доходів фізичних осіб за рахунок інвестицій складає всього 

10%, основне джерело доходів від інвестицій в Україну – це насамперед відсотки за депозитами. У Росії чи 

Білорусі структура доходів населення фактично дуже схожа з українською структурою. Щодо частки доходу, 

яку отримують українці від здачі в оренду нерухомості, то згідно з офіційними даними ця частка в структурі 

доходів становить трохи більше 5%. Але це багато в чому приблизна цифра. Дуже складно об’єктивно оцінити, 

скільки отримують українці доходу від здачі в оренду нерухомості, адже податки з цього доходу сплачує 

далеко не кожний. 

Питома вага прибутку та змішаного доходу в доходах населення практично постійна і складає 14-15 %, 

у першому півріччі 2013 року цей показник знизився до 13,1%. 

Аналіз витрат населення свідчить про те, що основними витратами українців є витрати на купівлю 

товарів та оплату послуг. Ще 10 років тому, у 2003 році, частка витрат на купівлю товарів і послуг у витратах 

населення була 90,6%, а сучасні українці на ці ж потреби витрачають майже 84% доходів. Ситуація змінилася 

за рахунок зростання накопичень населення, насамперед розміщення грошей населення на банківські депозити. 

Але частка приросту фінансових активів (заощаджень в грошових вкладах, цінних паперах та іноземній валюті) 

у 2010-2012 роках щорічно зменшується (12,1%, 6,6%, 6,1%) відповідно на придбання товарів та послуг 

населення щорічно витрачає все більше (76,2% у 2010 році, 81,9% у 2011 та 83,8% у 2012 роках), тобто 

економічна криза та політичні катаклізми в останні роки не сприяють створенню накопичень населенням. 

Питома вага податкового навантаження на населення є майже незмінною та складає близько 8% 

протягом досліджуваного періоду. 
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ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ В  УКРАЇНІ 

 

Інвестиції є рушійною силою розвитку економіки оскільки забезпечують оновлення основних фондів, 

розвиток технології. Проблема інвестування є актуальною для багатьох країн і, особливо, для України. 

Над питаннями, пов’язаними з дослідженням умов активізації інвестиційної діяльності та визначенням 

головних напрямків інвестування в економіку України працювали такі відомі учені-економісти як: І. Бланк [1], 

А. Гальчинський [2], І. Шарп, Дж. Бейлі[3], С. Реверчук [5] та ін. 

На даний час розвиток інвестиційної діяльності в Україні не відповідає потребам. Обсяги інвестицій 

значно нижчі від показників розвинутих країн та країн, що розвиваються (Табл.1). Такі явища  підсилюються 

відсутністю достатнього рівня інвестиційних ресурсів, а також ускладнюються кризовими явищами у світовій 

економіці.  

Таблиця 1. Валові інвестиції на душу населення  в України та світі (дол. США) [6] 
                     Рік 

 Країна 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Україна 579 864 1087 437 594 775 

Польща 1886 2723 3323 2301 2560 2924 

Росія 1470 2191 2962 1615 2364 3248 

США 8956 8856 8177 6357 7075 7142 

Японія 8208 8197 9080 8028 8701 9233 

Південна 

Корея 

5966 6505 6096 4566 6143 6799 

Німеччина 6373 8756 8512 6626 6914 8008 

 

В якості основних показників інвестиційної діяльності держави використовують такі показники, як 

обсяг інвестицій в основний капітал та прямих іноземних інвестицій.  

Обсяг інвестицій залучених в основний капітал в період 2008-2011 рр. має значну амплітуду коливань. 

Слід зазначити, що різке зниження інвестицій  в 2009-2010 рр. зумовлене світовою кризою, проте показник 

2011 р. має позитивну тенденцію до збільшення, однак на докризовий рівень не повернувся (Рис.1). 

Загалом за 2001-2011 роки середній темп росту валових інвестицій в Україну становить 22,6 %, 

порівнюючи з середнім темпом за 1991-2000 рр. – -11,04 % [8]. 

 

 
Рис. 1. Обсяг залучених інвестицій в основний капітал 2008-2011рр.[7] 

 

Щодо прямих іноземних інвестицій, то спостерігається: 

- сповільнення темпів росту іноземних інвестицій; 

- збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій; 

- відсутність докризових темпів приросту.  

Все це свідчить, про зменшення інвестиційної привабливості країни. 

Головною функцією прямих іноземних інвестицій є підсилення міжнародної інвестиційної позиції 

України та запобіганню збільшенню зовнішнього боргу, але, проаналізувавши статичні дані, стає зрозуміло, що 

інвестиційна позиція країни ще не досягла бажаного рівня. 
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Так, за дослідженнями компанії  Research & Branding Group (українська неурядова компанія 

маркетингових і соціологічних досліджень)  проведеними в травні 2013 р. оцінки якості інвестиційного клімату 

та рівня інвестиційної активності в Україні склала  4,4 бали за 10-бальною системою. 

В дослідженні прийняли участь 250 керівників українських, європейських та американських компаній-

інвесторів, які оцінили інвестиційний клімат України так: 

- 11,4% інвесторів схильні оцінювати інвестиційний клімат в Україні як хороший; 

-  10,7% інвесторів стверджують, що інвестиційний клімат в Україні дуже поганий, ще 30,3% опитаних 

оцінюють його як близький до дуже поганого; 

- 47,6% інвесторів оцінюють інвестиційний клімат в Україні як нейтральний [8]. 

Отже, проаналізувавши інвестиційний клімат України, виявили проблеми, які є бар’єром до 

покращення інвестиційного клімату в країні. Основними проблемами є: 

- недосконалість законодавчої бази; 

- непривабливий інвестиційний клімат; 

- відсутність належної підготовки інвестиційних проектів і програм та їх недієвість; 

- корупція, судова система і адміністративні бар'єри; 

- недостатній розвиток інвестиційних інструментів та інвестиційного ринку; 

-  відсутність у вітчизняних інвесторів бажання вкладати гроші у власну економіку. 

Подолання всіх цих проблем призведе до збільшення вітчизняних інвестицій, які створять привабливий 

інвестиційний клімат та зумовлять зростання іноземних інвестицій 
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ВИНИКНЕННЯ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

 

Розвиток сучасної системи державних фінансів в Україні характеризується динамічністю, схильністю до 

трансформацій і переходом на новий етап розвитку системи. Крім податкових нововведень та реформ у 

казначейської системі, важливою особливістю сучасного етапу реформування державних фінансів є перехід до 

ризикоорієнтованої моделі управління. У цьому аспекті особливу увагу слід приділяти питанням, пов'язаними з 

фінансовою безпекою регіону, основною складовою якої є бюджетна складова. Доходи місцевого бюджету є 

основним джерелом фінансового забезпечення розвитку регіону. Тому проблема розробки методологічних 

основ оцінки ризиків місцевих бюджетів та подальшого ефективного управління ними є особливо актуальною. 

У науковій літературі ризик визначається як можливість чогось небажаного (наприклад, втрати), як 

можливість відхилення фактичного результату від запланованого або ймовірність настання певної небажаної 

події. Отже, ризик – це невизначеність щодо можливих втрат, а ризикованість – умова, яка може створити або 

збільшити (зменшити) можливість втрат. Тому під ризиком у бюджетній сфері можна розуміти сукупність 

можливих несприятливих наслідків реалізації прийнятих рішень, які можуть призвести до втрат в ефективності 

при формуванні, розподілі та використанні державних і місцевих централізованих фондів грошових ресурсів. 

Процес оцінки ризиків являє собою визначення ймовірності виникнення факторів ризику – певних подій 

чи ситуацій, які можуть негативно вплинути на досягнення запланованих результатів. Сучасна фінансова наука 

має достатню кількість методів для оцінки ризиків у фінансах. У той же час, при їх виборі слід враховувати, що 

методи оцінки повинні відповідати наступним вимогам: достовірність і об'єктивність висновків, точність, 

економічна доцільність (витрати на проведення аналізу не повинні перевищувати додаткових доходів від 

використання результатів оціночної діяльності). Оцінка ризиків передбачає визначення небажаних негативних 

http://ukrstat.org/uk/operativ/menu/menu_u/ibd.htm
http://rb.com.ua/rus/marketing/research/8795/
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факторів і ситуацій, виникнення яких теоретично можливо (якісний аналіз) і кількісну оцінку ймовірності їх 

виникнення (кількісний аналіз)[1]. 

Доходи місцевого бюджету є основним джерелом фінансового забезпечення розвитку регіону. Більшість 

податків, які формують регіональні та місцеві бюджети, віднесені до державних. У результаті влада на місцях 

практично позбавлена можливості впливати на наповнення місцевих бюджетів відповідними податками. Тому 

ризики недоотримання доходів місцевими бюджетами є первинними порівняно з ризиками видатків, так як 

недовиконання видаткової частини є, як правило, результатом недоотримання доходів. 

Для кількісного виміру ризику, доцільно використати метод статистичної оцінки ризику, суть якого 

зводиться до визначення показників стандартного відхилення, дисперсії та коефіцієнта варіації. Коефіцієнт 

варіації стандартизує середньоквадратичне відхилення і дозволяє розрахувати ризик, що змінюється від 0 до 

100%. Чим більший коефіцієнт, тим сильніші коливання, тим, відповідно, вище бюджетний ризик. Встановлена 

наступна якісна оцінка різних значень коефіцієнта варіації:  

- до 10% - слабке коливання, мінімальний розмір ризику;  

- 10-25% - помірне коливання, ризик у межах норми;  

- понад 25% - високе коливання, високий рівень ризику[2]. 

Проаналізувавши структуру доходів бюджету міста Кременчука, індустріального центра Полтавщини та 

одного із високорозвинених податкоспроможних регіонів України, можна стверджувати, що основним 

джерелом наповнення бюджету є податкові надходження (табл. 1.1). Їх питома вага в доходній частині бюджету 

становить найбільшу частку, яка складає більше 80%. 

Таблиця 1. Структура доходів місцевого бюджету м. Кременчука, млн. грн. 

Показники 

2009 2010 2011 2012 

С
у

м
а 

%
 

С
у

м
а 

%
 

С
у

м
а 

%
 

С
у

м
а 

%
 

1. Податкові надходження 290,3 83,17 357,8 84,98 521,4 87,4 577,1 86,3 

2. Неподаткові надходження 56,1 16,06 57,8 13,74 52,1 8,8 77,6 11,6 

3. Доходи від операцій з 

капіталом 
0,8 0,22 2,3 0,55 7,1 1,73 8,6 1,29 

4. Цільові фонди 1,9 0,55 3,1 0,73 12,3 2,07 5,5 0,82 

Всього 349,1 100 421,0 100 592,9 100 668,8 100 

Оскільки податкові надходження складають найбільшу частку в доходах місцевого бюджету, тому в цій 

частині простежуватиметься найбільша ймовірність виникнення бюджетних ризиків. 

Таблиця 2.Оцінка ризиків податкових надходжень бюджету м.Кременчука 

Показник 

Середнє 

математичне 

сподівання 

Дисперсія 

Середнє 

квадратичне 

відхилення 

Коефіцієнт 

варіації 

1. Податок з доходів фізичних 

осіб 0,9700 0,0004 0,0192 1,98% 

2. Плата за землю 1,0694 0,0324 0,1800 16,84% 

3.Єдиний податок для суб’єктів 

малого підприємництва 1,0742 0,0204 0,1428 13,30% 

4.Місцеві податки і збори 1,0204 1,0412 1,0204 100,00% 

5.Інші податки 0,8316 0,0368 0,1917 23,05% 

Аналіз даних таблиці 1.2, отриманих при застосуванні статистичного методу, показує, що бюджетні 

ризики по основних статтях доходів в цілому знаходяться в межах помірного рівня і можуть вважатися 

нормальними. Найвищий ризик по розглянутих статтях податкових надходжень спостерігається в місцевих 

податках і зборах, що пов'язано з нормативними відрахуваннями до державного бюджету. Можливості 

місцевого самоврядування у сфері встановлення, скасування або коригування нормативів відрахувань 

обмежені. Тому існує тенденція централізації дохідних повноважень бюджетів муніципальних утворень та 

зниження самостійності місцевих бюджетів. Відповідно, обсяг місцевих податків незначний, і більшу частину 

податкових доходів місцевих бюджетів складають їх частки у загальнодержавних податках.  

Отже, процес оцінки ризикованості бюджету регіону має стати однією з основних функцій органів 

місцевого самоврядування в системі реалізації ризик-менеджменту на місцевому рівні з метою попередження 

виникнення ризиків та уникнення їхнього негативного впливу. 
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РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДІВНОЇ 

ГАЛУЗІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 
 

На сучасному етапі розвитку економіки України, коли ціноутворення можна вважати одним із 

ключових факторів, які безпосередньо впливають на результати господарської діяльності, багато підприємств 

займаються впровадженням нових підходів у цій сфері, але цього недостатньо. Ціноутворення має стати 

невід'ємною частиною стратегічного управління машинобудівним підприємством. У системі ціноутворення 

продукції враховуються загальноекономічні умови, ситуація на ринку, відповідні стратегічні рішення, 

фінансові, організаційні і технологічні обмеження [1]. 

На політику цін великий вплив справляють керівники службою збуту, завідуючі виробництвом, 

керівники фінансових відділів, бухгалтерія. Тому питаннями розробки цінової політики підприємства 

займаються поряд із планово-економічними службами й маркетингові відділи, і, по суті, деякі з наведених нами 

нижче етапів формування цінової політики підприємства являють собою етапи маркетингових досліджень, в 

ході яких виявляється інформація за трьома блоками. Перший блок передбачає визначення основних факторів 

збуту даного товару (його найбільш важливих характеристик). Другий блок пов'язаний із отриманням 

інформації про конкурентів, особливо з вибором конкуруючих товарів і визначенням їх параметрів за 

основними факторами. У третьому блоці концентруються дані про споживачів, під час обробки яких 

складається вибірка для проведення опитування, яка включає декілька категорій покупців за найбільш 

контрастними ознаками. 

У ПАТ «АвтоКрАЗ» прийнято використовувати такий алгоритм розрахунку ціни, який можна подати у 

такій послідовності дій: 

1. Постановка завдань ціноутворення. Передусім керівництво ПАТ «АвтоКрАЗ» має вирішити, яких 

саме цілей підприємство прагне досягнути за допомогою конкретного товару. Якщо вибір цільового ринку і 

ринкове позиціонування ретельно продумані, тоді підхід до формування комплексу маркетингу, включаючи і 

проблему ціни, досить ясний. Найбільш поширені цілі цінової політики такі: забезпечення виживання 

(існування фірми на ринках); максимізація поточного прибутку; максимальне розширення обороту; оптимальне 

розширення збуту; зняття вершків”; лідерство у якості. 

2. Визначення попиту. Ціна і попит перебувають у зворотній залежності один від одного. Важливою 

характеристикою попиту є його еластичність, тобто чуттєвість споживачів до зміни цін наданий товар.  

3. Оцінка витрат. Мінімальна ціна визначається витратами підприємства. ПАТ «АвтоКрАЗ» прагне 

призначити на товар таку ціну, щоб вона повністю покривала всі витрати з його виробництва, розподілу і збуту, 

включаючи прибуток. Тому в процесі формування цінової політики важливого значення набуває процес 

формування прогнозної величини витратної частини ціни. Спростити виконання цього процесу можна шляхом 

використання результатів стратегічного аналізу собівартості продукції. Під час проведення такого аналізу 

відбувається прогнозування кожної витратної складової частини собівартості, аналізуються її прогнозні рівні та 

плануються заходи щодо зниження витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції в 

прогнозованому періоді. За умов самофінансування зниження собівартості є основним джерелом зростання 

прибутку підприємства.  

Розглянемо фактичні витрати на виробництво одного умовного автомобіля КрАЗ за 2011-2012 роки по 

калькуляційним статтям, оскільки для управління виробництвом важливо знати розмір витрат у розрахунку на 

одиницю продукції (таблиця 1). 

Середня собівартість одного автомобіля за 2012 рік складає 648451 грн. проти 582654 грн. в 2011 році. 

Приріст витрат склав 11% в основному за рахунок подорожчання цін на матеріали основні і допоміжні (+2165 

грн.) та паливо і енергія (+16153 грн.), по всім іншим статтям витрат сумарний приріст дорівнює 47 589 грн. 

Систематичне зростання цін на матеріали та покупні напівфабрикати призводить до збільшення цін на 

готову продукцію і робить автомобілі КрАЗ неконкурентоспроможними по ціні на ринках збуту. Тому 

підприємство не може підвищувати ціни на автомобілі пропорційно зростанню цін на матеріали та 

напівфабрикати і продає автомобілі по цінам, нижчим за собівартість. Протягом усього звітного року 

підприємство систематично займалося економією всіх видів ресурсів (питання зниження матеріальних витрат 

вирішувалися на етапі укладання договорів, за енерговитратами було посилено контроль з метою зменшення їх 

витрат і втрат, мінімізувалися витрати по фонду оплати праці та інших ресурсів), але, незважаючи на вжиті 

заходи, підприємству не вдалося отримати прибуток від реалізації основної продукції. 

4. Аналіз цін і витрат конкурентів. На встановлення підприємством середнього діапазону цін 

впливають ціни конкурентів та їх ринкові реакції. Необхідно знати ціни і якість товарів своїх конкурентів. 
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Таблиця 1 Середня собівартість  та відпускна ціна автомобіля КрАЗ, грн. 

Найменування статті 2011 рік 2012 рік Рез. (+,-) 

Матеріали основні та допоміжні  54 152 56 317 +2 165 

Покупні напівфабрикати  279 672 280 118 +446 

Зворотні відходи 1 789 1 889 + 100 

Транспортно-заготівельні витрати 13 406 15 241 +1 835 

Основна і додаткова заробітна плата виробничих робочих 13 709 17 959 +4 250 

Відрахування на соціальне страхування 5 229 7 110 +1 881 

Паливо та енергія на технологічні цілі 23 043 39 396 +16 353 

Накладні витрати (витрати на утримання і експлуатацію обладнання, 

загальновиробничі витрати, витрати на обслуговування виробництва) 
123 260 127 143 +3 883 

Втрати внаслідок браку 890 843 - 47 

Виробнича собівартість 511 577 542 239 +30 662 

Нерозподілені витрати  2 840 26 779 +23 939 

Адміністративні витрати 48 147 52 105 +3 958 

Витрати на збут 20 031 27 328 +7 297 

Повна собівартість 582 654 648 451 +65 797 

Середня відпускна ціна  491 865 502 363 * 

5. Вибір методу ціноутворення. Знаючи попит, витрати і ціни конкурентів, підприємство готово до 

вибору ціни власного товару. Ціна буде знаходитись приблизно у проміжку між надто низькою, що не 

забезпечує прибутку, і надто високою, яка перешкоджає формуванню попиту. 

Таким чином, при формуванні цінової політики насамперед потрібно враховувати вимоги, які 

ставляться до продукції та постійну зміну кон’юнктури ринку. Необхідно так розрахувати ресурси і сам 

потенціал підприємства, аби в майбутньому не виникло непередбачуваних обставин, які могли б позначитись 

на прибутку чи місці підприємства на ринку. Тому керівництву слід уважно ставитись до заходів, які воно хоче 

впроваджувати в якості цінової політики та більш детальніше сплановувати стратегію ціноутворення, особливо 

в такій галузі як машинобудування. 
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СУТНІСТЬ ДЕФІНІЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 

 

Значення дефініції «стійкість», як правило, досить часто трактується залежно від виду та рівня систем, 

що розглядаються, а тому характеризується відсутністю чіткого визначення. Разом з тим існує безліч 

суперечностей щодо тлумачення фінансової стійкості. 

Для формування визначення дефініції фінансової стійкості проведемо аналіз категорії стійкості в рамках 

міждисциплінарного підходу(таблиця 1). 

З таблиці 1 можна зробити висновок, що у визначенні поняття «стійкість» з міждисциплінарної точки 

зору науковці вкладають різний зміст, розуміючи під нею і стабільність, і можливість, і протистояння 

зовнішнім і внутрішнім факторам, і здатність до відновлення, і потенціал, і достатність, і резерв. Крім того, одні 

вчені-економісти вважають, що все це у формі стійкості є явним, інші - що прихованим, і може бути виявленим 

лише при певних умовах існування системи.  

Проаналізуємо трактування дефініції фінансової стійкості, запропонованої різними авторами. Якщо за 

основу визначення даного поняття взяти ресурсний підхід, на думку БіликМ.Д., Притуляки Н.М., 

Невмержицької Н.Ю., фінансову стійкість слід розглядати як елемент фінансової стабільності і фінансової 

можливості, під яким слід розуміти можливість досягати стану фінансової рівноваги, при збереженні 

достатнього ступеня фінансової стабільності, і зберігати цей стан у довгостроковій перспективі при 

ефективному управлінні фінансами. Білик М.Д. основним елементом фінансової стійкості вважає фінансові 

ресурси суб'єктів господарювання, які забезпечують стабільність розвитку, прибутковості і розширеного 

відтворення.[8,с.161] 

У дослідженні економічної сутності категорії «фінансова стійкість» Камінська І.М. розглядає її як 

невід'ємну складову фінансової можливості, яка представляє збалансованість фінансових можливостей і потреб,  
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Таблиця 1 Підходи у трактуванні категорії «стійкість» 

Стійкість (англ. «stability», нім. «standsicherheit», фр. «stabilite») 

Підхід Визначення 

Міждисциплінарний - спроможність системи відновлювати попередній (або близький до нього) 

стан після деякого збурення, яке виявляється у відхиленні параметрів 

системи від номінального значення [1] 

- той, що стоїть, тримається твердо, не вагаючись, не падаючи [1] 

- не схильний до коливань, постійний, стійкий, твердий [1] 

- постійність, перебування в одному стані; [2, с.263] 

- властивість тіла, системи або конструкції зберігати первинний стан в 

процесі будь-якої взаємодії; [2, с.263] 

Фізико – математичний - стосовно руху: характер поведінки системи на нескінченному проміжку 

часу, який виражається в мінімальному відхиленні від напрямку руху; 

- властивість системи в процесі руху залишатися в обмеженій області 

фазового простору; 

- властивість системи в процесі руху в будь-який момент повертатись 

максимально близько до свого початкового положення; [3, с.483] 

Економічний - можливість нинішнього покоління задовольняти свої потреби без 

обмеження можливості майбутніх поколінь задовольняти їх потреби; [4] 

Макроекономічний - стан автономної господарської системи, що характеризує її здатність до 

цілеспрямованої, стабільної, такої, що розвивається діяльності, в осяжному 

тимчасовому періоді; [5, с.357] 

- динамічно інтегральна характеристика спроможності  системи 

трансформування ресурсів та ризиків повноцінно (з максимальною 

ефективністю та мінімальним ризиком) виконувати свої функції, 

витримуючи вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища[6, 

с.322] 

Мікроекономічний - фінансовий стан підприємства, господарська діяльність якого забезпечує в 

нормальних умовах виконання усіх його зобов’язань перед працівниками, 

іншими організаціями, державою, завдяки достатнім доходам і відповідності 

доходів та витрат; [6, с. 351] 

- стан фінансових ресурсів підприємства, їх структуру та рівень 

маневровості, за якого забезпечується фінансова незалежність та розвиток 

на основі зростання прибутку, капіталу за умови допустимого рівня ризику 

[7, с.163] 

 

які є достатніми для гарантування безперебійного і своєчасного задоволення зобов'язань, соціально-

економічного розвитку, а також протистояння зовнішнім і внутрішнім факторам впливу.[9, с.8] 

На основі даних підходів можемо зробити висновок, що фінансову стійкість можна визначити як 

оптимальний рівень фінансових ресурсів, за якого забезпечується стабільність соціально-економічного 

розвитку системи та прибутковість у коротко - та довгостроковій перспективі, можливість протистояння 

внутрішнім і зовнішнім факторам впливу, а також фінансова незалежність за рахунок власних джерел, не 

допускаючи невиправданої кредиторської заборгованості. 

Проведений аналіз теоретичних понять дає можливість виокремити сутність дефініції фінансової 

стійкості через загальнодисциплінарний підхід, що дозволяє досліджувати і описувати причинно-наслідкові 

зв'язки, які визначають поведінку і поле шляхів розвитку соціально-економічних показників на характерних 

часових відрізках.. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

В современных условиях предприятия самостоятельно  выбирают тактику и стратегию своего развития. 

Управление денежными потоками является важным инструментом получения прибыли. Знание и практическое 

использование современных принципов, механизмов и методов организации и эффективного управления 

денежными потоками позволяет осуществлять самостоятельное финансирование деятельности предприятия и 

не привлекать сторонних кредиторов, что позволяет выйти предприятию на новый уровень развития 

экономической системы. 

Процесс управления денежными потоками осуществляется поэтапно: 

1. Планирование денежных потоков, помогает управленцу определить источники денежных средств и 

оценить их использование. 

2. Балансировка денежных потоков. Результатом разработки плана денежных потоков может быть как 

дефицит, так и избыток денежных средств. Поэтому их оптимизируют путем балансировки по объему и во 

времени и оптимизации остатка денежных средств на расчетном счету. Как дефицит, так и избыток денежного 

потока оказывает отрицательное влияние на деятельность предприятия. Отрицательные последствия 

дефицитного денежного потока проявляется в снижении ликвидности и уровня платежеспособности 

предприятия, росте просроченной кредиторской задолженности по полученным финансовым кредитам, 

задержкам выплаты заработной платы, росте продолжительности финансового цикла, а далее в снижении 

рентабельности использования собственного капитала и активов предприятия. 

3. Синхронизация денежных потоков. В процессе оптимизации денежных потоков во времени 

используются два основных метода – выравнивание и синхронизация. Выравнивание денежных потоков 

направлено на сглаживание их объемов в разрезе отдельных интервалов рассматриваемого периода времени. В 

процессе синхронизации должно быть обеспечено повышение уровня корреляции между этими двумя видами 

денежных потоков.[1] 

Эффективное управление денежными потоками повышает степень финансовой и производственной 

гибкости компании, так как приводит к: 

- улучшению оперативного управления, особенно с точки зрения сбалансированности поступлений и 

расходования денежных средств; 

- увеличению объемов продаж и оптимизации затрат за счет больших возможностей маневрирования 

ресурсами компании; 

- повышению эффективности управления долговыми обязательствами и стоимостью их обслуживания, 

улучшению условий переговоров с кредиторами и поставщиками; 

- созданию надежной базы для оценки эффективности работы каждого из подразделений компании, ее 

финансового состояния в целом; 

- повышению ликвидности компании. 

Управление денежными потоками предприятия является важной составной частью общей системы 

управления его финансовой деятельностью. Оно позволяет решать разнообразные задачи финансового 

менеджмента, и подчинено его главной цели.[2] 

Основной целью управления денежными потоками является обеспечение финансового равновесия 

предприятия в процессе его развития путем балансирования объемов поступления и расходования денежных 

средств и их синхронизации во времени. 
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ФІНАНСУВАННЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ ВИРОБІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ 

 

За своїм характером системний аналіз є науковим процесом, з позицій якого здійснюється: 

систематичне дослідження і взаємне порівняння альтернативних дій, що приводять до досягнення бажаних 

цілей; порівняння альтернатив на основі вартості ресурсів, що витрачаються, і вигод по кожній із альтернатив; 

врахування і детальний аналіз невизначеності в прийнятті рішень. Аналітичні методи системного аналізу, наука 
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управління і дослідження операцій стають важливими елементами в прийнятті стратегічних рішень в 

транснаціональних корпораціях, холдингових компаніях, великих промислових підприємствах. Так, коли перед 

структурами замовлення щодо забезпечення підрозділів Укрзалізниці транспортними засобами постала задача 

організації розробки складних технічних систем (пасажирський вагон, вагон-цистерна, вагони бункерного 

типу), то до її рішення залучили спеціалістів ПАТ «Крюковський вагонобудівний завод» з дослідження 

операцій. Системний підхід до проектування транспортних засобів, у тому числі залізничного рухомого складу, 

повинен розповсюджуватися на організацію фінансування підготовки, створення і освоєння нової продукції. 

Поставлена і практично вирішена задача створення системи ефективного фінансування розробками, яка 

дозволяє попереджувати втрати часу і матеріальних ресурсів за рахунок узгодження по строкам і технічним 

результатам дій співвиконавців робіт. За їх допомогою створена нова для вітчизняних умов форма цільового 

фінансування розробкою складних технічних систем – система управління проектом. 

Мета управління проектом полягає в попередженні втрати ресурсів і часу за рахунок підтримання 

пропорційності між відповідними елементами робіт на протязі всього циклу розробки аж до впровадження 

системи технічних засобів в серійне виробництво. За визначенням спеціалістів класичної школи управління 

фінансуванням нових розробок, проект – це комплекс заходів по досягненню єдиної мети стосовно створення 

технічної системи з заданими характеристиками в межах визначених строків і вартості робіт [1]. 

Планування полягає у виборі відповідних альтернатив фінансування підготовки створення і освоєння 

нової продукції. Необхідно звернути увагу на широко відому тезу, що «чим вище рівень організації, тим 

зазвичай буває більша перспектива в плануванні» [2, с.106]. Таким чином, планування фінансових ресурсів 

можна визначити як процес вибору напрямків розвитку організації з використанням методів і способів, які 

зумовлюють досягнення кінцевої мети – створення нової продукції. 

В процесі планування створення нової продукції нинішні рішення обов’язково будуть справляти 

великий вплив в майбутньому. В першу чергу це відноситься до розподілу фінансових ресурсів і до стратегії 

підприємства. Так, рішення розпочати розробку нового продукту – пасажирського вагона справило вплив на 

роботу колективу всього заводу, в тому числі організацію виробництва, методи збуту, фінансові аспекти та інші 

пов’язані з цим питання. Реалізується бажання вищого керівництва зосередити фінансові ресурси заводу на 

налагодженні випуску складного виробу на відповідному відрізку часу в майбутньому. Існує прямий 

взаємозв’язок між розробкою нової продукції і всіма іншими зусиллями колективу по забезпеченню її збуту в 

умовах загострення конкуренції. Рішення з розробки провідного продукту (пасажирського вагона) поряд з 

підготовкою створення і освоєння інших видів нової продукції (вагон-цистерна, вагони бункерного типу) 

складає найважливіший аспект загальної стратегії заводу. Таким чином, планування повинно охоплювати усі 

аспекти діяльності і забезпечувати взаємну узгодженість дій в усіх сферах середовища в майбутньому – 

підготовка створення, розробка, фінансування, освоєння, виробництво тощо. 

В умовах розбудови ринкових відносин і загострення конкуренції на ринку машино технічної продукції 

виникає питання доцільності приділення такої великої уваги фінансуванню стосовно створення нової продукції 

на всіх рівнях, якщо майбутнє завжди пов’язане з ризиком, змінами і невизначеністю. Майбутнє, дійсно, рідко 

можна передбачити повністю. Непередбачувані явища завжди будуть зумовлювати відхилення від найбільш 

ретельно розроблених планів особливо з фінансування підготовки створення і освоєння нової продукції. Проте 

доцільно підтримати висновок багатьох авторів, що планування завжди корисне [1], необхідне [2], невід’ємний 

етап управління циклом «дослідження – виробництво». Воно дозволяє зменшити імовірність виникнення 

неочікуваних явищ, які можуть суттєво вплинути на конкурентоспроможність заводу. 

Складання бюджету підготовки створення і освоєння нової продукції конкретизує процес фінансових 

ресурсів заводу. Бюджет враховує потребу фінансового забезпечення на усіх фазах операційного менеджменту 

заводу на конкретний період часу. Тривалість інтервалів планування визначається перш за все специфічними 

потребами даної галузі народного господарства та промисловості (Укрзалізниці в транспортних засобах), 

наявністю фінансових ресурсів, тривалістю періоду розробки в життєвому циклі продукту (пасажирського 

вагона, вагон-цистерни, вагона бункерного типу) і стратегічними задачами. На наше глибоке переконання, при 

обґрунтуванні планового періоду доцільно конкретизувати сферу щодо його застосування: загальне 

перспективне планування роботи заводу, планування фінансового забезпечення для однієї із функціональних 

областей, для окремого елементу перспективного планування (наприклад, надходження ресурсів). Як сила, що 

забезпечує спільну координацію працівників, їх функцій, результатів діяльності й зовнішніх факторів заводу, 

перспективне планування фінансового забезпечення розвивається на основі науки, практики і загальної 

філософії управління. Перспективне планування тісно пов’язане з використанням системного аналізу, який 

можна застосовувати для обґрунтування окремих рішень фінансового забезпечення без детальної ув’язки з 

загальним планом на майбутнє. Результатом системного аналізу перспектив стосовно фінансового забезпечення 

є створення ієрархічного комплексу планів, що описують поведінку підприємства в прогнозних умовах. 

Система планів повинна відповідати наступним трьом важливим аспектам: орієнтуватися на перспективу, 

ступінь якої залежить від функціональної області й організаційного рівня, на якій формується план; оцінювати 

елементи організації за їх роллю і задачами в реалізації загального плану; персоніфікувати участь 

управлінського персоналу заводу. Підходи до планування фінансових ресурсів з використанням релевантної 

інформації в системному аспекті дають принципову модель загальної системи планування. 

Бюджет слугує фінансовим забезпеченням планів підготовки створення і освоєння нової продукції. 

Кожне підприємство повинне орієнтувати свої задуми на досить тривалу перспективу. Так, в промисловості 
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розробка і виробництво нової складної продукції часто займає ряд років. Тривалість життєвого циклу 

«виробництво-споживання» продукту може розтягується на багато років, але рідко простягається на декілька 

десятиліть. Такі строки вимагають, щоб заводи розраховували програми фінансування не тільки на найближче, 

але і на віддалене майбутнє. Впровадження програмного бюджету як додаткового до поточного створює 

надійну основу для оцінки вартості систем транспортних засобів і програм підприємств, що орієнтовані на 

кінцеві результати її реалізації. Подібні оцінки вартості необхідні для порівняння і зважування альтернатив, що 

складають основу системного аналізу проблемних рішень. Запропоновані програмний принцип і бюджет 

забезпечують основу для використання системного аналізу при обґрунтовані стратегічних рішень стосовно 

підготовки створення і освоєння нової продукції. 
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ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ ЗА СЕЗОННОСТІ 

СПОЖИВЧОГО РИНКУ 
 

В умовах сучасного етапу розвитку нафтопереробної промисловості внаслідок децентралізації 

комерційної діяльності, збільшення кількості спільних підприємств, розвитку інформаційних технологій 

актуального значення набуває формування фінансової політики з окремих аспектів фінансової діяльності. Вибір 

найбільш ефективних з цих способів здійснюється в процесі прийняття стратегічних фінансових рішень. 

Обґрунтування стратегічних рішень являє собою процес розгляду можливих способів досягнення 

перспективних фінансових цілей і вибору найбільш ефективних з них для практичної реалізації з урахуванням 

стратегічної фінансової позиції конкретного підприємства. Діапазон можливостей прийняття 

індивідуалізованих стратегічних фінансових рішень досить великий. Підприємство може приймати свої 

стратегічні фінансові рішення в широкому діапазоні, який називається «полем прийняття стратегічних 

фінансових рішень»[1]. В публікаціях відсутній цілісний підхід до вибору головної фінансової стратегії 

підприємства та не визначена системна структура формування функціональних видів фінансової політики 

стосовно її реалізації. Виникає потреба в теоретичному осмислені комплексу проблем, з якими стикаються 

підприємства нафтопереробного комплексу Кременчуцького промислового району, які постійно опрацьовують 

підходи до реалізації головної фінансової стратегії. Зміна кон’юнктури на споживчому ринку за рахунок 

сезонності продуктів переробки нафти справляє вплив на вироблення стратегії нафтопереробних компаній. В 

умовах невизначеності ринку споживання обрати оптимальну стратегію надзвичайно складно. Разом з тим, з 

використанням математичних методів стосовно відповідної спрямованості стратегічної поведінки компанії 

можна наблизитися до отримання максимального прибутку для умов реальної діяльності. Стратегія поведінки 

на ринку за умов невизначеності зменшує вплив фактора випадковості, що дозволяє із значною імовірністю 

прогнозувати отримання прибутку компанією.  

Споживчий попит і обсяг продаж продуктів нафтопереробки залежить від сезону. Так, пік попиту на 

бензин та дизельне пальне припадає на весняно-літній період, на мазут та оливи – осінньо-зимовий період. В 

матричних іграх припускається, що в них приймають участь два гравці з протилежними інтересами[2]. Дії 

кожного гравця спрямовані на збільшення виграшу (зменшення програшу). В деяких задачах, що приводяться 

до ігрових, має місце невизначеність обумовлена відсутністю інформації стосовно впливу погоди. Такі умови 

залежать не від свідомих дій другого гравця, а від об’єктивної дійсності й називаються іграми з «природою»[2]. 

Людина в іграх з «природою» намагається діяти обачно, а гравець «природа» діє випадково. В зв’язку з цим 

великий інтерес для підприємств нафтопереробної галузі викликає опрацювання оптимальної стратегії в 

перехідні періоди. 

Прийняття стратегічних фінансових рішень накладає високу відповідальність на фінансових 

менеджерів у виборі найбільш ефективних шляхів фінансового розвитку підприємства за сезонного споживання 

продукції. Невдалі фінансові рішення можуть не тільки зірвати реалізацію намічених стратегічних фінансових 

цілей, але і знизити рівень фінансового потенціалу, який був досягнутий до початку стратегічного періоду. 

Прийняття стратегічних фінансових рішень в покладається на найбільш кваліфікованих фінансових 

менеджерів, які широко ознайомлені із основним комплексом проблем майбутнього фінансового розвитку 

підприємства. Вибір головної фінансової стратегії залежить від прийнятої базової корпоративної стратегії. 

Фінансова стратегія носить підлеглий характер стосовно базової корпоративної стратегії і покликана 

забезпечувати ефективну її реалізацію. Виходячи із системи видів базових корпоративних стратегій 

підприємств, пропонується система двох видів головної фінансової стратегії: зростання прискорене та 

обмежене. 

Керівництво транснаціональної промислово-фінансової компанії «Укртатнафта» поставило задачу 

опрацювання оптимальної стратегії стосовно поведінки при грі з «природою» з урахуванням сезонності. За 
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даними спостережень, що проведені працівниками служби маркетингу за останні роки, установлено, що 

компанія може реалізувати по областях нашої країни за три місяці в умовах теплої погоди – 500 тис. т бензину і 

400 тис. т мазуту; а в умовах холодної погоди – 250 тис. т бензину та 600 тис. т мазуту. У зв’язку з можливими 

змінами погоди необхідно визначити стратегію компанії у випуску продукції, що забезпечує максимальний 

дохід від реалізації. Нафтопереробну компанію і погоду (попит покупців) розглядали як двох гравців з 

отриманням платіжної матриці. Із платіжної матриці видно, що за усіх умов дохід компанії буде не меншим 862 

тис. грн. Проте якщо погодні умови співпадуть з вибраною стратегією, то дохід компанії складе 1462 тис. грн., 

тобто набагато більше. Таким чином, компанії доцільно виробляти в продовж трьох зимових місяців 338 тис. т 

бензину і 530 тис. т мазуту, тоді за любої погоди дохід складе не менше 1072 тис. грн. За відсутності 

можливості змінити план виробництва нафтопродуктів для визначення оптимальної стратегії компанії доцільно 

скористатися критерієм «погода». У відповідності з наведеними в доповіді критеріями фіксується проміжна 

позиція, що враховує можливість як найгіршого, так і найкращого стану природного впливу на споживання. 
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ДЕДОЛАРИЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ СУТНІСТЬ 

 

Останнім часом в Україні спостерігається підвищення кількості іноземної валюти в обігу та 

заощадженнях,  і це призводить до того, що національні гроші неспроможні виконувати свої базові функції, 

вартість української гривні визначається масою іноземних грошей на валютному ринку, тому Україна зайнялася 

політикою захисту від зовнішнього впливу у сфері валютного регулювання. Така політика має назву «політика 

дедоларизації». 

 Дедоларизація – це виведення іноземної валюти з розрахунків і накопичення грошових коштів з метою 

забезпечення законодавчо визначеного статусу гривні як єдиного законного платіжного засобу в Україні. 

Дедоларизація буває двох видів [1]:  

- м’яка дедоларизація -  результат м’якої антиінфляційної політики та розвитку фінансових ринків, 

формування ринку облігацій, деномінованих у місцевій грошовій одиниці, запровадження диференційованих 

норм резервування для банків залежно від валюти кредиту. Така політика                        дедоларизації була 

проведена в Ізраїлі, Польщі, Чилі та Єгипті.   

- примусова дедоларизація – відбувається  шляхом переведення депозитів у іноземній валюті в 

національну в умовах високої інфляції, що призводить до обвалу місцевих валют та відпливу грошей із 

банківської системи на неорганізований ринок позикового капіталу. Форсовану дедоларизацію намагалися 

провести чимало держав – Мексика, Пакистан, Перу, Болівія,  проте у середньостроковій перспективі такі 

заходи мали негативні наслідки [1].   

Сьогодні в Україні почали вживатися заходи, які мають на меті зміцнити національну валюту, яка 

опинилася під загрозою через зростання імпорту і активного інтересу громадян до скуповування долара: 

-  міжнародним системам, зареєстрованим на території України, заборонено здійснювати перекази 

грошей в іноземній валюті по країні; 

- фіксуються всі ціни на товари при їх продажу в Україні виключно в гривні, використання будь-яких 

еквівалентів в іноземних валютах заборонено; 

- для фізичних осіб введена вимога обов'язкової конвертації отриманих з-за кордону валютних переказів 

на суму від 150 тис. грн. на місяць; 

- розширюються повноваження НБУ: у разі виникнення проблем платіжного балансу  він  зможе 

зобов'язати всіх резидентів продавати до 50% валютних коштів, одержуваних від нерезидентів; 

- з 1 вересня 2013 року були введені обмеження готівкових розрахунків; 

- НБУ підвищує обов'язкове резервування за довгостроковими коштами і вкладами юридичних і 

фізичних осіб в іноземній валюті з 5% до 7%  [2]. 

У результаті спостерігається істотне зниження чистого попиту на інвалюту. А обсяг гривневих депозитів 

населення з початку року збільшився більш ніж на 70 млрд., що є своєрідним рекордом. 

За оцінками експертів, обсяг готівкової валюти на руках у населення становить від $30 до $60 млрд [2]. 

Тобто п'ята, а то і третя частина ВВП продовжує обертатися поза банківською системою і активно 

використовуватися тіньовою економікою. 

На сьогодні зниження інтересу до долара в Україні НБУ вважає своєю заслугою. Після кризи 2008-го 

року НБУ цілеспрямовано витісняє долар з економічних відносин всередині країни. За останньою інформацією,  

з початку року рівень доларизації зменшився на 3% (з 32% до 29%). За даними регулятора, значення в 33,4% 
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рівень доларизації сягнув у 2009 році. До кризи за підсумками 2007 року цей показник становив 23,4%. Одним з 

перших кроків НБУ на шляху дедоларизації був введений у листопаді 2008 року мораторій на валютне 

кредитування фізичних осіб. Після цього портфель валютних позик стрімко зменшується. Якщо у 2008 році 

обсяг валютних кредитів у гривневому еквіваленті досягав 433,8 млрд., то до вересня 2013 року він зменшився 

до 306,9 млрд. За той же самий час обсяг портфеля гривневих кредитів зріс на 237,5 млрд [2]. 

З метою закріплення зазначених позитивних тенденцій НБУ вжив додаткових заходів щодо посилення 

статусу гривні як засобу розрахунку між фізичними особами на території України. Так постановою Правління 

НБУ  від 16 вересня 2013 року № 365 «Про порядок надходження коштів в іноземній валюті на поточні рахунки 

фізичних осіб в межах України» [3] установлено, що надходження коштів в іноземній валюті в межах України 

на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи (резидента або нерезидента) здійснюється шляхом 

переказу коштів в іноземній валюті з іншого власного рахунку або шляхом унесення готівки власником 

рахунку. Унесення готівкової іноземної валюти на поточний рахунок фізичної особи-нерезидента здійснюється 

на підставі документів, що підтверджують джерела її походження. Можливість зарахування інших надходжень 

в іноземній валюті в межах України, передбачених законодавством України, на поточний рахунок в іноземній 

валюті фізичної особи (резидента або нерезидента) не передбачена. 

Отже, на сьогодні десятки мільярдів доларів готівки перебувають на руках у населення. Ці кошти 

виведені з економічного обороту, що знижують ліквідність економіки, приводять до скорочення внутрішніх 

інвестиційних ресурсів і сприяють зростанню тіньового сектора. Тому держава вживає активних заходів на 

законодавчому рівні з дедоларизації, адже американська валюта сьогодні шкодить і населенню, і економіці 

країни. 
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РОЛЬ РЕМОНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

В развитии промышленного хозяйства важная роль принадлежит химической индустрии, относящейся 

к числу отраслей, определяющих темпы технического прогресса в народном хозяйстве. 

Во многих исследованиях последних лет очень большое внимание уделяется воспроизводству 

основных средств через инвестиции. 

Механизм эффективного управления основными средствами должен включать в себя не только 

воспроизводство (инвестирование), но и эффективное использование введенных основных средств, 

своевременные ремонты, восстановление. 

Дальнейшее повышение эффективности производства и, в частности, производительности труда будет 

происходить главным образом в результате роста технического уровня химической промышленности, что 

предполагает применение прогрессивных видов сырья, крупнотоннажных производств, обновление 

технической базы, что приведет к существенным изменениям в составе оборудования отрасли. В связи с 

усложнением конструкций оборудования и интенсификацией производственных процессов необходимо 

повышение экономической эффективности ремонта и технического обслуживания. 

Основные фонды обладают вследствие материального (физического) и морального износа 

определенной средней продолжительностью жизни, отражающей нормальное время воспроизводства их в 

натуральной форме, а также годовую пропорцию перенесения на продукт их первоначальной стоимости. Они 

целиком функционируют на предприятии в течение этого среднего периода, и по его истечении должны быть 

полностью заменены новыми или же подвергнуты крупному капитальному ремонту, который может включать 

элементы модернизации. Капитальный ремонт продлевает срок существования основных фондов за пределы 

средней продолжительности их жизни и тем самым отодвигает на ряд лет время действительного обновления 

их путем замены новыми, более эффективными. 

Ремонтная служба оказывает большое влияние на выполнение производственного плана предприятия, 

на его основные экономические показатели, в связи с чем ее следует рассматривать как самостоятельное 

производство со всеми присущими ему организационно-экономическими особенностями. 

В условиях совершенствования системы и методов управления и планирования ремонтное 

производство развивается на индустриальной основе с использованием новых организационных форм. 

Рост действующего парка оборудования приводит к абсолютному увеличению объема ремонтных 

работ и технического обслуживания. Объем ремонтных работ в химической промышленности ежегодно 

возрастает. Это вызывает необходимость повышать экономичность ремонтного производства, выявлять пути 

снижения трудовых затрат, материальных и финансовых ресурсов, обобщать и распространять передовой опыт 

ремонтных предприятий и служб, совершенствовать организацию, планирование  и  управление   ремонтным   

производством. 

Экономическая сущность и значение ремонтного производства во всех отраслях народного хозяйства 

одинаковы. Вместе с тем в каждой отрасли промышленности сложились свои организационные формы 

ремонтного обслуживания оборудования, техники и технологии проводимых ремонтов, ухода за 

оборудованием в процессе эксплуатации, проектирования ремонтных цехов на предприятии и т. д. 

Для обеспечения эффективного использования оборудования, отличающегося большой 

производительностью, конструктивной сложностью и точностью изготовления, необходима более высокая 

форма организации ремонтного обслуживания. Чтобы качество и сроки проведения ремонта соответствовали 

предъявляемым к ним требованиям, организационно-технический уровень ремонтной службы должен быть 

таким же, как и основного производства. 

В настоящее время ремонт фактически стал самостоятельным видом производства. Однако из-за того, 

что ремонтное производство в техническом и организационном отношении пока еще находится на 

недостаточно высоком уровне, химическая промышленность несет значительные потери, расходуя на ремонт 

большие материальные и трудовые затраты. 

В условиях научно-технического прогресса в химической промышленности к основным факторам, 

влияющим на увеличение объема ремонтных работ, можно отнести рост абсолютного числа единиц 

оборудования; повышение конструктивной сложности оборудования; применение непрерывных процессов, 

протекающих в условиях высоких давлений, температур и агрессивных сред. С другой стороны, научно-

технический прогресс обусловливает также и факторы, которые могут оказывать влияние на уменьшение 

объема ремонтных работ, — это улучшение технических характеристик работающего оборудования 
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(надежности, долговечности, ремонтопригодности и т. д.); увеличение удельного веса агрегатов повышенной 

единичной мощности и интенсифицированного, а также нового оборудования. 

Особенностью структуры активной части основных производственных фондов предприятий 

химической промышленности, оказывающей влияние на экономику и организацию ремонтного производства, 

является большое число видов и типов оборудования. 

Существенные различия в конструкциях, размерах агрегатов вызваны разнообразием производств и 

технологических решений в химической промышленности. 

Разнотипность технологического оборудования свойственна химической промышленности в целом и 

отдельным ее предприятиям. Это вызвано рядом обстоятельств, важнейшими из которых являются: 

разнообразие выпускаемой продукции; сложность технологических процессов; наличие импортного 

оборудования; организация на одном предприятии новых производств наряду со старыми. 

Для повышения эффективности производства необходима ликвидация диспропорции между уровнем 

технической оснащенности основного производства и системой его обслуживания и ремонта. В связи с этим 

необходимо разрабатывать планы развития ремонтного производства на длительные периоды в комплексной 

увязке с другими разделами плана отрасли. 

Работоспособность оборудования и восстановление его основных технических характеристик 

достигаются путем использования системы технического обслуживания и ремонта (ППР), которая 

предусматривает:  

- предупредительный и принудительный характер ремонта;  

- периодическое выполнение ремонтов после определенного числа часов непрерывной работы 

оборудования; 

- установление    последовательности видов ремонта и интервалов между ними; 

- выполнение работ, соответствующих виду ремонта; 

- наличие обязательной плановой и отчетной ремонтно-технической документации. 

В химической промышленности систему ППР начали применять с 1944 г. Однако положения и 

нормативы ППР химического оборудования и транспортных средств на химических и нефтехимических 

предприятиях претерпевали изменения, вызванные техническим прогрессом в отрасли. 

Основные положения системы планово-предупредительного ремонта оборудования и ее нормативы, 

применяемые в других отраслях промышленности, отличаются от применения в химической промышленности, 

что объясняется прежде всего режимом и условиями работы химического оборудования и особенностями его 

ремонта. 

Отсутствие в системе ППР химической промышленности понятия «категория сложности ремонта 

оборудования», которое количественно    характеризует    особенности оборудования с точки зрения его 

ремонта, значительно усложняет планирование ремонтных работ, определение необходимого числа рабочих, 

запасных частей, количества материалов для ремонтно-эксплуатационных нужд. 

Отсутствие этой категории в системе ППР химической промышленности можно объяснить большим 

количеством оборудования, значительно отличающегося по своим конструктивным и технологическим 

особенностям и эксплуатируемого в различных производственных условиях. Тем не менее установление 

категории ремонтной сложности крайне необходимо, так как наличие этого показателя значительно повысит 

уровень технико-экономических расчетов в ремонтном производстве. Для установления категории ремонтной 

сложности основную номенклатуру химического оборудования нужно распределить в группы (группа 

колонной аппаратуры, группа фильтров, группа компрессоров поршневых, группа насосов поршневых, группа 

насосов центробежных и т.д.). Для каждой группы должна быть определена единица ремонтной сложности.  

Необходимость ремонта технологического оборудования химических установок вызывается в 

основном различными видами механического и коррозионного износа. В зависимости от продолжительности 

работы оборудования и его загрузки износ отдельных деталей увеличивается по определенным 

закономерностям до достижения предельного значения, т. е. такого, при котором наиболее целесообразно 

проведение ремонта. Для определения предельного износа деталей и, следовательно, предельной 

продолжительности эксплуатации необходимы исследования процесса механического и коррозионного износа. 

Для одной и той же группы оборудования, эксплуатируемого в практически одинаковых условиях, 

износ деталей, а следовательно, и объем профилактического ремонта зависят от числа часов работы 

оборудования. Выполняя периодически ремонтные работы, можно предупредить прогрессирующий износ и 

избежать преждевременного выхода оборудования из строя. При этом объем одноименных работ по 

техническому уходу и ремонту для данной группы оборудования стабилизируется, приближаясь к постоянным 

значениям, и может быть определен как нормативный через регламентируемые промежутки непрерывной 

работы оборудования. 

Исследования показали, что структура ремонтного цикла (последовательность ремонтных работ) 

аналогична для оборудования одного типа, даже если оно эксплуатируется в различных условиях. 

Длительность же ремонтного цикла (продолжительность работы оборудования между капитальными 

ремонтами) и межремонтных периодов  (интервал времени работы оборудования между очередными 

ремонтами) зависит от условий работы и должна устанавливаться на основе изучения срока службы деталей, 

видов повреждений и закономерностей износа. 
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В химических производствах чрезвычайно трудно, а порой и невозможно определить соотношение 

влияния различных факторов на степень износа оборудования. Определение сроков службы деталей 

целесообразно проводить только для сложного и дорогостоящего оборудования (например, компрессорного), 

работающего в совершенно определенных условиях. Обычно такие испытания проводятся заводом-

изготовителем оборудования для определения надежности узлов и деталей. 

Нормативные межремонтные пробеги оборудования, указанные в системе ППР, не могут охватить 

постоянно расширяющееся многообразие химической аппаратуры и технологических процессов. Отсутствие 

единой методики определения нормативов планового ремонта приводит к тому, что каждое предприятие 

вынуждено само назначать сроки межремонтных пробегов нового оборудования. Поэтому на различных 

предприятиях, эксплуатирующих аналогичное оборудование в практически одинаковых условиях, 

необоснованно выбираются нормативы ППР, резко отличающиеся друг от друга. 

В настоящее время от предприятий отрасли не требуется ни технических, ни экономических 

обоснований нормативов межремонтных пробегов и простоев оборудования в ремонте. Эти нормативы, 

существенно отличающиеся друг от друга даже для одного вида оборудования, зависящие от условий 

эксплуатации и организации ремонтов и составленные на основе экспертных оценок работников предприятий, а 

затем условно усредненные, не могут являться оптимальными. 

В некоторых подотраслях химической промышленности проводится работа по совершенствованию 

системы ППР, разработке научно обоснованной структуры и длительности ремонтного цикла и межремонтных 

периодов. 

Эффективность использования оборудования  в значительной мере предопределяется затратами на его 

обслуживание и ремонт, длительностью пребывания в неработоспособном    состоянии,    вызванном    

проведением профилактических и ремонтных работ. 

При оценке эффективности использования оборудования необходимо учитывать кроме качества и 

надежности показатель ремонтопригодности —свойство аппарата (машины), заключающееся в его 

приспособленности к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем 

проведения технического обслуживания и ремонтов. 

Прочностные, износовые, усталостные и другие характеристики деталей, узлов и машин, 

эксплуатируемых в химических производствах, часто не определяют ресурсные характеристики аппаратов. 

Влияние физико-химических свойств среды на работоспособность аппаратов резко сокращает время 

межремонтного пробега, что приводит к сравнительно частой разборке аппаратов для чистки, замены 

отдельных узлов и т. п. 

Оценка уровня ремонтопригодности особенно важна для объектов, насыщенных сложными 

техническими средствами, имеющими различную степень долговечности и безотказности. Такая оценка должна 

проводиться на всех стадиях: проектирования, строительства и эксплуатации. 

Проектирующиеся и эксплуатируемые в химической промышленности сложные производственные 

комплексы требуют системного подхода к вопросу их ремонтопригодности, учитывающего функциональное 

назначение и конструктивное исполнение всех элементов. К факторам эксплуатационного характера, которые 

влияют на значение показателей ремонтопригодности оборудования и которыми в определенных пределах 

можно управлять, относятся: 

- техническое оснащение работ,  осуществляемых  при обслуживании и ремонте; 

- уровень организации труда при техническом обслуживании и ремонтах; 

- соблюдение установленной периодичности и объема работ по техническому обслуживанию и ремонту машин; 

- соблюдение правил эксплуатации и режимов использования машин и др. 

К основному показателю ремонтопригодности обычно относят коэффициент технического 

использования, представляющий собой отношение наработки изделия в единицах времени за некоторый период 

эксплуатации к сумме этой наработки и времени всех простоев, вызванных устранением отказов, техническим 

обслуживанием и ремонтами. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ПРИЕМОВ 

 

В последнее время в литературе часто обсуждаются теоретические выкладки по оценке эффективности 

работы предприятия на базе показателей прибыльности до выплат. Но широкого практического использования 

в Украине этот метод пока еще не получил. 



45 

Целью нашего исследовании является оценка эффективности работы машиностроительных 

предприятий на всех этапах формирования прибыли и расчета показателей до выплаты налогов, процентов и 

амортизации.  

Основными показателями эффективности, является чистая прибыль на акцию (EPS), прибыль до 

уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) и прибыль на инвестированный капитал (ROTC).  

Оценку экономической эффективности будем проводить только на базе предприятий имеющих положительный 

финансовый результат, поскольку наличие прибыли является одним из наиболее значимых критериев 

стоимостного управления. Необходимо отметить, что из 16 машиностроительных предприятий, действующих 

на территории Полтавской области, 7 (почти 43%) получили убытки по итогам 2012 года (табл. 1).  

При этом одно из них – ОАО "Тепловозоремонтный завод" – имеет отрицательное значение показателя 

EBITDA, что свидетельствует о глубине проблем, провоцирующих убыточный финансовый результат. Еще 

одно предприятие – ОАО "Промсантехника" – получило отрицательную прибыль до выплаты процентов и 

налогов EBIT, что также очень существенно увеличивает риски неплатежеспособности предприятия (табл. 1). 

Таблица 1. – Результаты деятельности машиностроительных предприятий Полтавской области 

Украины 
Номер Название предприятия NOPAT EBIT EBITDA 

1 ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" 680222 906790 953715 

2 ОАО "Тепловозоремонтный завод" -37537 -24662 -17661 

3 ОАО "АвтоКрАЗ" 10435 222216 269322 

4 ПАО "Кременчугский колесный завод" 17893 34764 51277 

5 ПАО "Полтавский автоагрегатный завод" -19083 29643 36166 

6 ПАО "Полтавский турбомеханический завод" 16766 25055 32384 

7 ОАО "Промсантехника" -1058 -41 504 

8 ПАО "Электромотор" -1912 1355 1965 

9 ПАО "Шлифстанок" -311 213 957 

10 ПАО "Полтавский алмазный инструмент" 2835 4121 5381 

11 

ПАО "Галещинский машиностроительный завод 

сельскохозяйственных машин и оборудования" -930 275 760 

12 ПАО "Полтавхиммаш" 92835 127070 131081 

13 ПАО "Полтавамаш" 54 1634 2617 

14 ПАО "Хорольский механический завод" 16415 14949 27791 

15 ПАО "Карловский машиностроительный завод" -1975 75 1736 

16 ПАО "Кременчугский завод дорожных машин" 13790 21814 27791 

Положительное значение показателя EBIT и отрицательное значение чистой прибыли свидетельствует 

о том, что предприятие зарабатывает для государства и для кредиторов, но не имеет возможности покрыть все 

свои операционные расходы. Об этом так же свидетельствует тот факт, что убыточные предприятия платят 

налог на прибыль такие как ПАО "Галещинский машиностроительный завод сельскохозяйственных машин и 

оборудования", ПАО "Карловский машиностроительный завод", ОАО "Промсантехника", ПАО "Шлифстанок". 

В этой связи интересным является рассмотрение пропорций распределения заработанной прибыли до уплаты 

налогов  процентов между участниками предпринимательской деятельности.  

Таблица 2. – Распределение финансового результата машиностроительных предприятий между 

участниками предпринимательской деятельности 

 

 

Номер предприятия согласно таблице 1 

1 3 4 6 10 12 13 14 16 2 7 11 15 9 5 8 

Доля выплат 

государству 
24,0 0,1 23,6 6,3 20,9 19,7 0,5 20,7 35,9 0,4 -605 42,6 792,0 246,0 32,5 220,4 

Доля выплат 

кредиторам 
1,0 95,2 24,9 26,8 10,3 7,3 96,2 0 0,9 -52,6 -1876 395,6 1941 0 132 20,7 

Доля выплат 

собственникам                  6,1               

Доля прибыли, 

направленой 

на развитие 

75,0 4,7 51,5 66,9 68,8 73,1 3,3 79,3 57,1 152 -2581 -338 -2633 -146 -64,4 -141 

С таблицы 2 видим, что лишь одно предприятие производило выплаты своим собственникам (6,1%) и их доля в 

общем заработанном результате явно ниже, чем доля государства (35,9%).  

При этом предприятие практически не использует заемного капитала, отдавая кредиторам меньше 1 % 

от результата своей деятельности. Отрицательные значения долей обусловлены тем, что прибыль до выплаты 

налогов и процентов уже была отрицательной. А уровень выше 100% показывает превышение выплат 

государству или кредиторам заработанный результат. Так вот, предприятия, сработавшие с прибылью можно 

разделить на те, которые отдают налогом на прибыль около 20-25% от заработанного результата (таких 6 

предприятий или 37,5% от выборки) и те которые платят до 5%, а зачастую и ниже 1% (таких предприятий 4, 

т.е. 25% от выборки). Для таких предприятий характерна достаточно высокая доля выплат кредиторам. Таким 
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образом, использование заемного капитала и на практике дает предприятию налоговую экономию. С точки 

зрения чрезмерно высоких выплат кредиторам некачественной является финансовая политика 7 предприятий, 

т.е. почти 44%. Нужно сказать, что проведенное исследование показало, что уровень прибыли до выплат 

налогов и процентов на машиностроительных предприятиях Полтавской области не зависит от структуры 

капитала, т.е. превышения собственного капитала над заемным капиталом. 

Естественно, на предприятиях с убыточным финансовым результатом речи о формировании и тем 

более наращении показателя EVA не идет. Таким образом, стоимость капитала определяем для 9 предприятий. 

Из них акции ни одного предприятия не торгуются на бирже, в связи с этим рыночную стоимость собственного 

капитала определяем на основании общего итога первого раздела пассива баланса. Существуют различные 

подходы до оценки стоимости собственного капитала и для украинских предприятий не совсем понятными 

остаются вопросы оценки таких составляющих как Другой дополнительный капитал и Обеспечение будущих 

выплат и платежей. По нашему мнению здесь уместно воспользоваться подходом балансовой стоимости 

акционерного капитала, рассчитывая на то, что акции таких предприятий, в балансе которых сумма 

собственного капитала превышает уставной капитал, должны продаваться выше их номинальной стоимости, 

поскольку уровень их обеспечения выше. В итог заемного капитала учитываем только платные ресурсы: 

кредиты банков, выпуск облигаций и выданные векселя. Поскольку показатели капитала скорректированы, то 

их доли будем определять не по данным баланса, а с учетом корректировок.  
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАФТОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ І ОНОВЛЕННЯ ЇХ ОСНОВНОГО 

КАПІТАЛУ 

 

В сучасних умовах оновлення основного капіталу особливо актуально в нафтопереробній 

промисловості, яка завдяки випущеним нафтопродуктам забезпечує ефективне функціонування всієї 

національної економіки України, значні платежі до бюджету від поставки продукції на експорт, потреби 

обороноздатності країни. Проте в галузі накопичена велика величина зносу основного капіталу, що 

перешкоджає її ефективному розвитку, створює проблеми для всього нафтового комплексу країни і може стати 

стримуючим чинником розвитку економіки. 

У даний час використовується не більше 25% номінально доступних нафтопереробних потужностей. 

При цьому виробничі потужності українських заводів мають потребу в модернізації. Програма модернізації 

дасть можливість збільшити обсяг виходу світлих нафтопродуктів із сирої нафти до рівня сучасних 

європейських заводів (вихід світлих нафтопродуктів 80-85% при середньоукраїнському показнику 60%), а 

також підвищити якість палива, яке випускається (наразі тільки Лисичанський і Кременчуцький НПЗ мають 

технологічну можливість випускати паливо стандарту якості Євро-4).  

Низьке завантаження українських нафтопереробних підприємств пояснюється низькою 

конкурентоспроможністю в порівнянні із НПЗ країн-експортерів нафти й нафтопродуктів, пов’язаною із 

недостатнім для інноваційного розвитку технічним станом українських нафтопереробних підприємств.  

Проблеми розвитку нафтопереробної галузі, причини їх виникнення та результати впливу наведені в 

таблиці 1, з якої видно, що оновлення основного капіталу стає сьогодні ключовою ланкою інноваційного 

процесу, матеріальною базою перетворення економіки галузі, без чого неможливо її подальший сталий 

розвиток. 

На наш погляд, основою формування проектів оновлення основного капіталу є оцінка 

макроекономічної ситуації та ринків збуту. Інвестиції в усі проекти оновлення основного капіталу діляться на 

вимушені і альтернативні. Особливістю нафтопереробного підприємства є те, що і ті й інші інвестиції 

вимагають досить серйозного обґрунтування, яке має включати в себе вибір технологічної схеми, розрахунок 

матеріальних балансів установок, якості продукції, формулювання та вибір проекту оновлення основного 

капіталу. 

Для характеристики внутрішнього середовища пропонується дослідити стан основного капіталу, у тому 

числі машин і устаткування, виробництво, фінанси, організацію та управління персоналом на  підприємствах. 
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Таблиця 1 

Проблеми  розвитку нафтопереробних підприємств, причини їх виникнення та результати впливу 

Проблема Причини виникнення проблем Результат впливу 

Високий ступінь зносу і 

технологічної відсталості 

підприємств галузі від зарубіжних 

конкурентів 

 Традиційно слабка увага до питань оновлення 

основних фондів; 

 Постійне недоінвестування, особливо з початку 

радикальних ринкових реформ 

 Низька якість продукції; 

 Підвищена енергоємність виробництва порівняно із зарубіжними 

конкурентами; 

 Неможливість на діючому обладнанні випуску продукції, яка 

відповідає міжнародним стандартам 

 

Низький рівень інноваційної та 

інвестиційної активності 
 Висока світова ціна на сиру нафту і більш низькі 

витрати при її експорті, відсутність в останньому випадку 

необхідностів у капітальних вкладеннях; 

 

 Збільшення розриву між розвитком світового ринку 

нафтопродуктів і розвитком вітчизняної галузі, її можливостей у 

конкурентній боротьбі; 

 Низька частка вітчизняної інноваційної продукції на ринку; 

Низька глибина переробки і 

питомої ваги продукції вторинних 

процесів 

 Екстенсивний розвиток вітчизняної 

нафтопереробки в період планової економіки; 

  Слабке регулювання державою як вітчизняної 

нафтопереробної промисловості в цілому, так і вимог до 

нафтопродуктів 

 Сировинна спрямованість вітчизняних НПЗ, що виражається у 

виробництві продукції з меншою доданою вартістю порівняно із 

зарубіжними конкурентами; 

 Більш низький вихід кінцевої продукції із сировини в порівнянні із 

зарубіжними конкурентами; 

 

Незрівнянно низька якість та 

конкурентоспроможність на 

світовому ринку переважної 

частини вітчизняних нафто-

продуктів і нафтохімічних 

напівфабрикатів 

 НПЗ промислово розвинених країн у 80-ті рр..20 в. 

через жорсткість екологічних вимог і переходу до режиму 

енергозаощадження (за участю держрегулювання) знизили 

енергоємність своєї продукції та підвищили її якість. 

 Більш висока енергоємність продукції; 

 Більш висока собівартість продукції; 

 Поява і збільшення розриву між вимогами споживачів до якості 

товару і можливостями підприємств їх задовольняти 

Обмежена платоспроможність 

вітчизняних споживачів і високі 

світові ціни на сиру нафту 

 Нестабільне становище вітчизняної економіки; 

 Відставання у розвитку реального сектору 

вітчизняної економіки від промислово розвинених країн 

 

 Варіант експорту сирої нафти стає  більш привабливим в 

порівнянні з переробкою 
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СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ: 

СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ 

 

З розвитком ринкових відносин у нашій країні з'явилося і стало застосовуватися на практиці нове 

економічне поняття - "нематеріальний актив". Назва цього виду активів підкреслює одну з основних 

характерних рис - відсутність матеріальної форми. Поява такого "специфічного" активу у світовій практиці 

була обумовлена швидкістю і масштабністю технологічних змін, поширенням інформаційних технологій, 

розвитком і ускладненням фінансових взаємин і конкуренції. Визначення "нематеріальні активи" і їхній склад 

по-різному трактуються в системі нормативно-правових актів і в економічній літературі. Розглянемо різні 

трактування поняття «нематеріальні активи», які пропонують вчені. 

Так, на думку Садовської І.Б. нематеріальні активи - це активи, які не мають матеріально-речової 

форми або матеріально-речова форма яких не має суттєвого значення для їх використання у господарській 

діяльності; що виступають як інтелектуальна власність, довгострокові майнові права, гудвіл; які забезпечують 

його власнику (власникам) певний прибуток протягом тривалого періоду - більше одного року або 

операційного циклу [1]. 

Водночас Бутинець Ф.Ф. розглядає нематеріальні активи як " немонетарні активи, які не мають 

матеріально-речової форми та можуть бути ідентифіковані" [2]. 

Іванілов О.С. розглядає нематеріальні активи як об'єкт інтелектуальної, в тому числі промислової 

власності, а також інші аналогічні права, визнані в порядку, встановленому відповідним законодавством, 

об'єктом права власності платника податку [3]. 

На думку Л. І. Шваба: "нематеріальні активи – це частина потенціалу підприємства, здатна 

забезпечувати економічну вигоду протягом тривалого часу, для якої характерні відсутність матеріальної основи 

та невизначеність розмірів майбутніх прибутків від її використання" [4]. 

Поняття нематеріальні активи застосовуються у світовій практиці для позначення групи специфічних 

господарських засобів, які, як правило є результатом інтелектуальної діяльності. 

Останнім часом у світовій економічній літературі широко використовується поняття "інтелектуальний 

капітал", аналогами якому є терміни: "нематеріальні активи", "інтелектуальний потенціал", "активи знань" і т.д. 

[5]. Серед науковців, які додержуються трактування інтелектуального капіталу як нематеріальних активів, 

необхідно насамперед назвати Е. Брукінг, С. Легенчук, О. Малишко. 

Е. Брукінг визначає інтелектуальний капітал як термін для позначення нематеріальних активів, без яких 

компанія не може існувати та розвивати конкурентні переваги. У цьому визначенні, за винятком віднесення 

інтелектуального капіталу до нематеріальних активів, більше ніяк не розкривається його категоріальна 

економічна сутність [6]. 

С. Легенчук вважає інтелектуальний капітал сукупністю наявних на підприємстві інтелектуальних 

активів, за допомогою яких підприємство отримує конкурентні переваги на ринку. Також автор стверджує, що в 

бухгалтерському обліку не можна чітко розмежовувати поняття "нематеріальні активи" та "інтелектуальний 

капітал" та що об’єкт інтелектуальної власності на балансі підприємства свідчить про наявність 

інтелектуального капіталу [7]. 

О.В. Малишко вважає, що термін "інтелектуальний капітал" використовується "для охоплення всіх 

невідчутних або нефізичних активів і ресурсів організації, які зазвичай не мають оцінки у її балансовому звіті 

(крім об'єктів інтелектуальної власності), тобто її процесів, інноваційної здатності, неявного знання її членів, а 

також мережі контактів останніх" [8]. 

В науковому світі нема однозначного погляду на економічну категорію "інтелектуальний капітал", 

оскільки вона не є закріплена жодним законодавчим документом. Проаналізувавши існуючі визначення 

досліджуваних термінів, що взяті з економічних словників, спробуємо охарактеризувати та ідентифікувати 

кожне з визначень. Для вичерпного розуміння сутності термінів вкінці кожного з визначень наведені приклади, 

що ідентифікують лише дану категорію. 

Аналіз наукових публікацій свідчить про те, що терміну «інтелектуальний капітал» приділяється все 

більше уваги. Одні автори ототожнюють це поняття з нематеріальними активами, іншіі розширюють 

визначення цієї категорії, треті ставлять на одному рівні з інтелектуальною власністю [9]. 

Провівши семантичний аналіз змісту понять "нематеріальні активи" та "інтелектуальний капітал", 

можна зробити висновок, що у другому терміні акцент робиться на інтелектуальній складовій 

"нематеріального", тобто на знаннях, на інформації та комунікаціях підприємства, що є результатом 

інтелектуальної діяльності. Зокрема, ідентифікувати "нематеріальні активи" можна синергічними ефектами, що 

виникають після об’єднання підприємств і призводять до зростання ефективності його діяльності.  

Порівнюючи сутність "інтелектуального капіталу" з терміном "нематеріальні активи", можна зробити 

висновок, що "нематеріальні активи" та "інтелектуальний капітал" чітко визначені і закріплені законодавчими 

актами, але не включають знань, компетенції, навиків працівників, формалізованих знань в інформаційних 
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системах підприємства, взаємовідносин з клієнтами тощо. Зокрема, термін "нематеріальні активи" закріплений 

у Стандартах бухгалтерського обліку, а "інтелектуальний капітал" у кількох Законах України. 
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МЕТОДИ ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ 

 

Основним чинником розвитку сучасної економіки є її інтелектуальний капітал. Для управління 

інтелектуальним капіталом з метою отримання економічних вигід необхідно ідентифікувати компоненти, що 

входять до його складу, і, як наслідок, оцінити ефективність їх використання. Оцінка інтелектуального капіталу 

дозволяє сформувати справедливу вартість компанії, що є необхідним для інформаційних потреб зовнішніх 

користувачів, прийняття раціональних управлінських рішень. 

Багато дослідників інтелектуального капіталу в основному дотримуються схожих поглядів на це 

поняття. Так, Л. Едвінссон розглядає інтелектуальний капітал як знання, яке можна конвертувати у вартість [1]. 

Й. Руус, С. Пайк і Л. Фернстем ототожнюють інтелектуальний капітал з нематеріальними ресурсами, що беруть 

участь в створенні цінності організації і є такими, що повністю або частково нею контролюються [2]. С. Алберт 

і К. Бредлі називають інтелектуальний капітал процесом перетворення знань невідчутних активів в корисні 

ресурси, які дають конкурентні переваги індивідуумам, фірмам і націям [3]. Е. Брукінг розглядає 

інтелектуальний капітал як сукупність нематеріальних активів, що можуть бути використані для створення 

вартості і без яких компанія не може існувати і розвивати конкурентні переваги [4]. 

Узагальнюючи інформацію, отриману в результаті поглибленого аналізу наукової літератури, можна 

виділити такі методи оцінки інтелектуального капіталу відображені в таблиці 1. 

Таблиця 1. Методи оцінки інтелектуального капіталу 

Метод Сутність методу 

1 2 

"Коефіцієнт Тобіна" 

Відношення біржової цінності фірми до відновної вартості її активів. Зміна 

цього коефіцієнта побічно відображає ефективність використання 

інтелектуального капіталу фірми 

Технологічний брокер 

Цінність інтелектуального капіталу оцінюється на підставі діагностичного 

аналізу відповідей на 20 запитань про чотири основних компоненти 

інтелектуального капіталу. 

Навігатор "Скандія" 

Інтелектуальний капітал оцінюється шляхом аналізу до 164 параметрів (91 

+73 традиційних параметра), до складу яких входять 5 компонентів: 1) 

фінанси, 2) клієнти, 3) процеси; 4) оновлення і розвиток; 5) люди. 

Економічна додана 

вартість 

Розраховується шляхом коригування опублікованого прибутку фірми з 

урахуванням витрат, пов’язаних з нематеріальними ресурсами. 
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1 
2 

Монітор нематеріальних 

активів 

Виходячи зі стратегічних цілей фірми, керівництво відбирає індикатори для 

вимірювання чотирьох аспектів отримання цінності від нематеріальних 

ресурсів шляхом: 1) зростання; 2) оновлення; 3) використання / ефективності; 

4) зниження ризику/стабільності. 

Прибуток від 

інтелектуального капіталу 

Розраховується, як частка нормалізованих доходів, на яку перевищено 

очікуваний прибуток від балансових активів. 

Value Chain Scoreboard™ 

Матриця нефінансових індикаторів, згрупована за трьома категоріями 

відповідно до циклу розвитку: 

Відкриття/Навчання;Впровадження;Комерціалізація. 

Коефіцієнт доданої 

цінності від 

інтелектуального капіталу 

Вимірює, наскільки ефективно інтелектуальний капітал і капітал, що 

застосовується, створюють цінність, спираючись на співвідношення трьох 

головних компонентів: 1) капіталу, що застосовується; 2) людського капіталу, 

3) структурного капіталу 

Оцінку патентів, що були 

виважені з урахуванням 

цитування 

Технологічний фактор розраховується на підставі патентів, розроблених 

фірмою. Інтелектуальний капітал та його ефективність вимірюються за 

впливом науково-дослідної роботи на набір коефіцієнтів (таких, як 

відношення кількості патентів і вартості патентів до обсягу продажів), що 

характеризують патенти фірми. 

Дослідник цінності 

Методологія обліку, запропонована для розрахунку і рознесення цінності за 

п’ятьма типами нематеріальних активів: 1) власні активи і активи, що є у 

розпорядженні; 2) навички і неявні знання, 3) загальні цінності та норми, 4) 

технології та явні знання; 5) виробничий та управлінський процеси 

BS-система збалансованих 

показників 

Ефективність роботи компанії оцінюється за допомогою індикаторів, що 

відображають чотири основні фокусних напрямки: 1) фінанси, 2) клієнти, 3) 

внутрішні процеси; 4) навчання. 

 

Концепція інтелектуального капіталу, його вимір та класифікація тісно пов'язана з новими концепціями 

управління бізнесом, які грунтуються на економіці знань. Методи вимірювання інтелектуального капіталу 

повинні розроблятися з метою поглиблення розуміння суті всіх видів нематеріальних активів, а також для 

пояснення як такі активи виявляти і вимірювати. Уточнення ринкових оцінок їх вартості призведе до 

оптимізації потоків капіталу, що означатиме підвищення ефективності інвестиційних процесів. Впровадження 

інтелектуальних активів у структуру звітності призведе до наближення балансових і ринкових оцінок 

підприємства. 

Список використаних джерел: 

1. Эдвинсон Л. Корпоративная долгота. Навигация в экономике, основанной на знаниях / Л. Эдвиносон. 

– М. : ИНФРА-М, 2005. – 234 с. 

2. Русс Й. Интеллектуальный капитал: практика управления / Й. Русс, С. Пайк, Л. Фернстем. – СПб. : 

Высшая школа менеджмента, 2007. – 268 с. 

3. Albert S., Bradley K. The Impact of Intellectual Capital / Open University Business School pricing Paper. – 

1996. - № 15. – P. 15 – 20. 

4. Брукинг Э. Интеллектуальный капитал / Э. Брукинг. – СПб. : Питер, 2001. – 128 с. 

 

Борис Олеся 

ФГБОУ ВПО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» филиал в г. Мелеузе 

 

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ 

РИСКАМИ 

 

Причинами возникновения финансового риска могут быть как внешние, так и внутренние факторы. В 

связи с вышесказанным, актуальным является вопрос выбора методики предупреждения финансовых рисков, 

возникающих в результате финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Применяемые методики на 

практике часто оказываются неэффективными, так как невозможно полно описать исследуемое явление с 

помощью небольшого числа составляющих модели, или для того чтобы произвести расчет модели необходимо 

время.  

При анализе рисков на практике встречаются задачи, связанные с наблюдением случайных величин. 

Для подобных задач не удается построить детерминированные модели, поэтому применяется принципиально 

иной, вероятностный подход. Параметры вероятностных моделей - это распределения случайных величин, их 
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средние значения, дисперсии и т.д. Данные параметры изначально неизвестны, а для их оценки используются 

статистические методы, применяемые к выборкам наблюдаемых значений (историческим данным).  

Применение нейросетевой технологии уместно в случаях, когда формализация процесса решения 

трудна или вообще невозможна. Они являются очень мощным инструментом моделирования, поскольку 

нелинейны по своей природе. Нейронная сеть применяется в первую очередь тогда, когда неизвестен точный 

вид связи между входом и выходом. Достаточно лишь точно знать, что связь между входными и выходными 

данными существует. При этом сама зависимость будет выведена в процессе обучения нейронной сети.  

Для построения нейронной сети необходимо разработать ее топологию, определить механизм обучения 

и процедуру тестирования. Кроме того, для обучения нужны входные данные. Каждый элемент сети строит 

взвешенную сумму своих входов с поправкой в виде слагаемого и затем пропускает эту величину активации 

через передаточную функцию, и таким образом получается выходное значение этого элемента. Элементы 

организованы в послойную топологию с прямой передачей сигнала. Такую сеть легко можно интерпретировать 

как модель вход-выход, в которой веса и пороговые значения (смещения) являются свободными параметрами 

модели.  

Модель нейронной сети для выявления финансовых рисков является набором факторов-команд 

взаимосвязанных между собой. Передаточные функции всех факторов-команд в нейронной сети фиксированы, 

а параметры нейронной сети могут изменяться. Параметры факторов-команд являются пороговым значением 

или сигналом, который предупреждает о необходимости применения методов снижения рисков. Подавая 

значения факторов-команд нейронной сети, мы можем получить пороговое значение факторов нейронной сети. 

Так, модель нейронной сети состоит в преобразовании факторов-команд в пороговое значение, причем это 

преобразование задается вероятностями наступления рискового события при влиянии заданных факторов 

нейронной сети. Выбор числа факторов нейронной сети зависит от деятельности предприятия.  

Модель нейронных сетей возможно применить когда процесс определения решения рисковой ситуации 

сложен. Одно из главных преимуществ данной модели это возможность моделирования зависимости, как 

внешних факторов, так и внутренних. Еще одним преимуществом является решение рисковой ситуации с 

ограниченным объемом данных. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ КООПЕРАТИВНОЇ ТОРГІВЛІ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Роздрібна реалізація товарів і послуг відбувається в мережі найрізноманітніших за видом, типом, 

форматом, організаційно-правовою формою роздрібних суб’єктів торгівлі. Незважаючи на певні відмінності 

між окремими класами і групами роздрібних торговців, за територіальною ознакою вони об’єднуються в 

локальну, регіональну, національну роздрібну торговельну мережу. 

Роздрібна торговельна мережа – це загальна сукупність стаціонарних, напівстаціонарних, пересувних, 

віртуальних суб’єктів роздрібного продажу товарів і послуг, об’єднаних за територіальною ознакою.  

Організація в роздрібній торгівлі – це роздрібний суб’єкт торгівлі, що об’єднує два або більше 

підпорядкованих (рідше – незалежних) торговельних підприємства і може доповнюватися будь-якою кількістю 

торговельних одиниць. При цьому підпорядковані крамниці працюють на умовах внутрішнього 

госпрозрахунку, тоді як незалежні об’єднуються в організації на асоціативних засадах. Ми розглянемо 

роздрібну торговельну мережу  в системі споживчої кооперації, яка організовує роздрібний продаж 

продовольчих та непродовольчих товарів через мережу магазинів. 

Роздрібна торговельна мережа має важливе соціально-економічне значення для будь-якої економічної 

моделі господарювання. У ринкових умовах економічне значення мережі роздрібних торговців полягає в 

раціональній організації завершального етапу кожного окремого циклу суспільного виробництва, забезпеченні 

швидкого і стабільного доведення товарів до споживачів, здійсненні мобільного кругообігу грошових коштів. 

Базовими принципами організації мережі роздрібних торговців (в першу чергу підприємств і одиниць) 

залишаються: 

- доступність для споживачів; 

- рівномірність розосередження; 

- концентричність розташування; 

- групування за асортиментом. 

http://www.neyronn.ru/25-formalizaciya-nejroseti/
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Тернопільська обласна спілка споживчих товариств (облспоживспілка) на добровільних засадах 

об’єднує 16 районних споживчих товариств, 3 споживчих товариства. До складу облспоживспілки також 

входять 21 власне підприємство. 

Облспоживспілка є складовою Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки). 

Споживча кооперація області вже пройшла етап, коли відкриття сучасного сільського торгового 

закладу у форматі маркету сприймалося як щось недосяжне і неординарне. Тепер це стало звичною справою і 

життєвою необхідністю кожного РайСТ. Так вимагає час, такі завдання ставлять перед кооператорами члени 

споживчих товариств, сільські жителі.  

Із самого початку свого існування передбачалося, що маркети споживчої кооперації повинні стати 

взірцями торгівлі нового, сучасного типу, свого роду, візитною карткою споживчої кооперації області. Саме 

тому бренд «ТеКо» присвоюється тільки тому підприємству, де було зроблено євроремонт фасаду, торговельної 

зали і підсобних приміщень, де підтримується комфортний температурний режим, встановлено відповідне 

обладнання, застосовується комп’ютерний облік, забезпечено вільний доступ покупців до товару. 

Для сільських мешканців, які не звикли до благ цивілізації, такі магазини є провідниками нової 

естетики, культури і максимуму зручностей. Поставлені завдання могли бути вирішені лише за умови серйозної 

організаційної роботи, тому її було доручено фахівцям торговельного відділу облспоживспілки. 

Мінімальна торговельна площа у маркеті – 60-70 кв.м. Менша площа не є рентабельною для 

запровадження самообслуговування, тому малі за площею торговельні заклади непридатні для створення 

маркетів. Перш ніж відкривати маркет, необхідно з’ясувати чисельність населення, його орієнтовну купівельну 

спроможність. До основних вимог при формуванні торговельної мережі відносяться: 

- максимальне наближення до покупця; 

- оптимальна забезпеченість покупців мережею; 

- дотримання раціональних типів і видів спеціалізації; 

- забезпечення рентабельності роботи. 

Маркети відкривають у селах, де чисельність жителів не є меншою 500 мешканців. Місце 

розташування частіше обирають в центрі населених пунктів, при трасах і там, де є кооперативна будівля. Нові 

об’єкти не споруджують, а реконструюють старі. Метою відкриття маркетів є надання торговельних послуг 

кожному споживачу. Так, як Тернопільська область є сільськогосподарською і в ній переважає частка 

сільського населення, то і торговельна мережа «ТеКо», відповідно, є більшою в районах з більшою чисельністю 

населення.  

Втілення Концепції створення сучасної кооперативної  торгової мережі було розпочато ще у 2003 році. 

Вона передбачала створення торгових підприємств типу «супермаркет» в містах і типу «маркет» в сільських 

населених пунктах. Першим кооперативним торговим закладом був маркет в м. Тернополі по вул. Кн. 

Острозького, який відкрито у серпні 2003 року. 

Метою Концепції є підняття значимості споживчої кооперації  в соціально-економічних перетвореннях 

сьогодення на теренах Тернопілля.  

Правлінням облспоживспілки та районних споживчих товариств першочергово звертають увагу на 

оновлення сільської мережі. Кооперативні маркети відіграють важливу роль в соціально-економічному житті 

села: 

- по-перше, вони дають можливість сільському жителю купляти якісні товари широкого асортименту 

по місцю проживання;  

- по-друге, це створення додаткових робочих місць і працевлаштування молоді; по-третє, поповнення 

бюджету за рахунок сплати податків та платежів.  

Рентабельність роботи та рівень навантаження на одного працівника в споживчому товаристві – одні з 

найвищих серед районів області. Правлінням СТ проведена значна робота по приведенню торгової мережі до 

сучасних вимог. Нажаль поруч з тим є райСТ, в яких відкриття маркетів не є перспективним. 

В 2006 році торгова мережа споживчої кооперації становила 373 об’єктів. Станом на 1 січня 2013 року 

вона зменшилась на 103 одиниць і становить 270 об’єктів. На сьогоднішній день дуже важко виживати на селі 

великим торговим підприємствам – юридичним особам. Тому більшість з них закриваються, а торговельні 

послуги надають суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні особи. Хоча загальна торговельна мережа 

облспоживспілки зменшується, але відкриття маркетів щороку зростає. 

Виходячи із проведеного аналізу можна зробити висновок, що незважаючи на зниження загальної 

кількості торгових кооперативних закладів в Тернопільській області, зростає кількість маркетів під брендом 

«ТеКо». Це свідчить про те, що має місце процес укрупнення закладів кооперативної торгівлі, саме за ними – 

майбутнє в забезпеченні споживчими товарами населення, особливо сільського. Хоча цей процес відбувається 

складно, є тривалим у часі і не є однорідним для районів області, однак вітчизняна та європейська практика 

розвитку кооперативної торгівлі свідчить про значні його перспективи. 
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ WEB-САЙТУ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Глобальна мережа Інтернет є найважливішою соціально-інформаційною комунікацією. У зв’язку з тим, 

що наша цивілізація вступила в еру інформації, спостерігаються суттєві зміни в оточуючому нас середовищі, 

технологіях і споживанні матеріальних та духовних благ. Комп’ютерні та телекомунікаційні технології 

проникають в освіту, науку, економіку, політику, культуру тощо.            

Інтернет відображає функціонування різних галузей суспільства та забезпечує інформаційний сервіс 

спілкування, дозвілля та інших видів професійної діяльності особистості. Мережа Internet необхідна всім – 

незалежно від професії, соціального статусу та вікових відмінностей. Інтернет як засіб розвитку особистості 

істотно сприяє її самореалізації і розширює соціальні можливості. Користувачі мережі не тільки споживають 

інформацію, але й постійно наповнюють її різними інформаційними ресурсами. 

Сьогодні існування фірми чи підприємства без власної реклами майже неможливо. Рекламувати свій 

бізнес є дуже дорого. Чи є вихід? Звичайно є ! Це мати свій сайт. По-перше це не вимагає великих 

капіталовкладень, а по друге - кількість клієнтів через інтернет і їх аудиторія є звичайно більша. В такому 

випадку підприємство завжди у виграші. 

Сьогодні значення бізнес-сайтів важко переоцінити, адже інтернет не тільки відкрив широкі 

маркетингові можливості для компаній, але й дозволив індивідуально визначати потреби та бажання 

потенційних клієнтів для підбору оптимальних рішень. Створення власного бізнес-сайту керівники сучасних 

компаній воліють не “відкладати в довгий ящик” і, звичайно ж, бажають знати, як отримати найбільш 

ефективний і економічно вигідний результат. 

Основними етапами створення web-сайту для підприємства повинні бути такими: 

1. Вибір виду сайту ( візитка, сторінка, інтернет-магазин ); 

2. Хто, як розроблятиме і підтримувати діяльність сайту. 

3. Вирішення вартості розробки та підтримки сайту. 

4. Визнячення економічності розробки данного продукту. 

5. Впровадження інтернет-сайту  в мережу ШНТЕРНЕТ. 

6. Отримання запланованого результату. 

Важливою  умовою  успіху діяльності сайту є саме вибір його виду. Адже до кожної спеціалізації 

підприємства потрібно свій сайт. Якщо наше підприємство займається реалізацією  продукції у великих 

розмірах, то найоптимальнішим для нього буде створення інтернет-магазину. Адже даний сайт по-перше є 

великим за розміром, що дає можливість швидко проідексовуватися в пошукових системах, тим самим залучати 

велику кількість потенційних відвідувачів. Прибутки від такого веб-сайту є досить великі, а витрати будуть 

набагато нижчими від відкривання спеціальних точок торгівлі. 

Якщо підприємство хоче тільки мати сайт-візитку – реклама своєї фірми, то специфіка розробки, 

обслуговування такого сайту будуть зовсім іншими.  

На таблиці 1,  мною розроблено та проаналізовано основні види web-сайтів, ціна їх розробки та 

технічного обслуговування, яка може бути використаня підприємствами, які бажають розробити свій веб-сайт. 

http://www.coop.com.ua/
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Таблиця 1. Види, опис та розцінки розробки сайтів для підприємств 

Тип сайту Короткий опис 

Вартість 

розробки, 

грн 

У вартість розробки 

сайту входить: 

1 2 3 4 

Сайт візитка 

Це невеликі за розміром сайти ( від 5 до 30 сторінок), які 

призначені для реклами певного фірми, корпорації). На 

даному сайті вказана адреса сайту, ваш потенційний 

партнер або покупець (замовник) може дізнатися про 

вашу компанію все, що його цікавить. Саме таку 

інформацію розміщують на сайтах-візитках: історію 

фірми, види діяльності, заслуги і так далі.   

1000 

- розробка дизайну 

сайту; 

- купівля для сайту 

домену та хостингу; 

 

Корпоратив-ний  

сайт 

Це сайт-реклама Вашого бізнесу. Це більш серйозніший 

сайт, який містить у собі не тільки інформацію про фірму, 

але і за допомогою свого наповнення - залучає нових 

клієнтів. На даному сайт можливе розміщення акцій 

фірми, реєстрація заказів та інших додатків. 

2500 

- розробка дизайну 

сайту; 

- купівля для сайту 

домену та хостингу; 

- безкоштовне 3-х 

місячне 

обслуговування 

сайту. 

Інтернет-

магазини 

Це великі за обсягом інтернет-магазини.. Вони містять 

велику кількість інформації  про різні види товарів. 

Основна їх мета створення  - ц е інформування 

користувачів про даний продукт  та отримання прибутку. 

В 

залежності 

від кількості 

сторінок і 

тематики 

- розробка дизайну 

сайту; 

- купівля для сайту 

домену та хостингу; 

- безкоштовне 3-х 

місячне 

обслуговування 

сайту. 

Блог 

Це приватний сайт конкретної людини. На даному сайті 

Ви можете писати свої захоплення, викладати фотографії, 

відкривати теми для обговореня, писати коментарі. Цей 

призначений переважно для рекламування своєї 

особистості. 

1300 

- розробка дизайну 

сайту; 

- купівля для сайту 

домену та хостингу; 

- безкоштовне 3-х 

місячне 

обслуговування 

сайту. 

Виходячи із даної запропонованою мною таблиці, бачимо що вартість та технічне обслуговування 

запропонованих видів сайтів для підприємств є економічно-обгрунтованим і не вимагатиме від керівництва 

підприємства значних коштів на їх обслуговування. 

Отже, запропонування підприємствам використовувати веб-сайти у своїй діяльності дасть змогу 

розширити сферу своєї діяльності, а отже збільшити свої прибутки та бути конкурентоспроможним на ринку 

даної продукції чи наданиння послуг. 

 

Донченко Ю.С., Дорогокуп Ю.О. 

науковий керівник: к.е.н., старший викладач Клименко С.О. 

Миколаївський Національний Університет імені В.О. Сухомлинського 

 

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ, ЇХ ПЕРСПЕКТИВИ ТА МЕХАНІЗМ 

 

Перехід до насиченого ринку, що загострює конкурентну боротьбу, висуває як пріоритетне завдання 

менеджменту забезпечення конкурентоспроможності компанії. 

Конкуренція сьогодні дедалі більше стає боротьбою ідей, а не боротьбою ресурсів. На ринку 

перемагають компанії, що постійно пропонують нові інноваційні рішення. При цьому надзвичайного значення 

набуває швидкість практичного втілення ідей. 

Аналіз діяльності нових компаній, а також великих підприємств, які зберегли ринкові позиції, дозволяє 

зробити такий важливий висновок: неодмінною умовою ефективного господарювання в швидкоплинному світі 

є прихильність підприємства до постійного організаційного розвитку. Якщо підприємство безперервно реалізує 

швидкі і радикальні інновації, якщо вдосконалення методів і засобів ведення бізнесу поставлене в компанії на 
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регулярну основу, то у такого підприємства є всі шанси динамічно розвиватися, укріплювати свої ринкові 

позиції, працювати ефективно. 

Економічний розвиток економіки України залежить від рівня інноваційної діяльності кожного 

підприємства. Впровадження інновацій є головним рушійним чинником забезпечення ефективної діяльності як 

окремих підприємств, так і економіки країни в цілому. 

Активізація інноваційної діяльності можлива тільки на основі розвиненої системи фінансування, що 

покликана забезпечувати вирішення таких найважливіших завдань: 

 створення необхідних передумов для швидкого та ефективного впровадження нововведень у всіх 

ланках народногосподарського комплексу країни, забезпечення її структурно-технологічної перебудови; 

 збереження і розвиток стратегічного науково-технологічного потенціалу в пріоритетних напрямах 

розвитку; 

 створення необхідних матеріальних умов для збереження кадрового потенціалу науки і техніки, 

запобігання його відтоку за кордон. 

Основними джерелами фінансування інноваційної діяльності підприємства є: 

 власні кошти (власні інвестиційні ресурси підприємств, фонди розвитку виробництва); 

 залучені кошти (внески, пожертвування, продаж акцій, додаткова емісія акцій, інвестиційні 

ресурси інвестиційних компаній-резидентів, у тому числі пайових інвестиційних фондів, інвестиційні ресурси 

страхових компаній-резидентів,інвестиційні ресурси недержавних пенсійних фондів-резидентів); 

 позикові кошти (банківські, комерційні кредити, бюджетні цільові кредити, фонди венчурного 

капіталу, інвестиційні ресурси іноземних інвесторів, у тому числі комерційних банків, міжнародних фінансових 

інститутів). 

Сучасний етап розвитку економіки України характеризується системними проблемами в області 

енергозбереження, матеріаломісткості та застарілості технологічної організації виробництва. Вказаний 

комплекс проблем, з однієї сторони, виступає закономірним наслідком неефективного управління за командно-

адміністративної економіки, а з іншої – залишається складним для розв’язання в коротко- та середньостроковій 

перспективі. 

Україна має потужний науковий потенціал, однак кризові явища призвели до втрати попиту на наукову 

продукцію на внутрішньому ринку, що пояснюється падінням загального рівня інвестицій, зростанням взаємної 

заборгованості і переорієнтацією економічної діяльності з реального сектора в сектор швидкої віддачі 

інвестованого капіталу.  

Інноваційний розвиток надає підприємству можливість отримати значні прибутки, які в процесі 

розподілу є джерелом формування ВВП та бюджетів усіх рівнів, а також позабюджетних фондів. Наслідки 

інноваційного розвитку підприємства мають розглядатися як об'єкт планування та подальшого управління і на 

рівні самого підприємства, і на рівні державних органів. 

Більшість підприємств в України працює збитково, а ті, що отримують прибуток, не поспішають ним 

ризикувати, адже інноваціям притаманний високий рівень ризику. Саме тому, для розвитку інноваційної 

діяльності слід активно розвивати банківський сектор в частині залучення цільових інвестицій, вигідного 

вкладення вільних фінансових коштів підприємств, фінансування перспективних науково-технічних досягнень.  

Серед чинників, що сприяють зростанню ефективності інновацій, виділяють: 

 спроможність керівників підприємства і персоналу усвідомлювати та оцінювати економічні, 

соціальні й технологічні зміни у зовнішньому середовищі; 

 орієнтація керівників підприємства на довгострокову перспективу та наявність чітких 

стратегічних цілей; 

 розвинена система збуту та маркетингу, уміння аналізувати та реалізовувати нові ідеї. 

Постійні зміни у законодавстві, в умовах і правилах ведення бізнесу, посилення конкурентної 

боротьби, поява нових знань в сфері організації та управління підприємством, зміна поколінь працівників і 

менеджерів, виникнення нових ринків, прогрес у техніці, технологіях, засобах комунікації і зв'язку (список 

можна продовжувати) вимагають від підприємств, вдосконалювати і розвивати свою інноваційну діяльність. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА ЗА 

ДОПОМОГОЮ PEST – АНАЛІЗУ 

 

Сьогодні дуже важко уявити собі підприємство, яке б успішно функціонувала без прогнозування своєї 

діяльності. Дуже актуальним і важливим є прогнозування і виявлення всіх чинників зовнішнього середовища 

підприємства для того, щоб унеможливити їх негативний вплив. Основний принцип PEST-аналізу обумовлений 

динамічним характером впливу зовнішнього середовища. Аналіз кожного фактора окремо може так чи інакше 

вплинути на підприємство.  



56 

PEST-аналіз – це маркетинговий інструмент, призначений для виявлення політичних (P – political), 

економічних (E – economic), соціальних (S – social) і технологічних (T – technological) аспектів зовнішнього 

середовища, які впливають на бізнес компанії [1].  

Вивченню PEST-аналізу були присвячені роботи С.Б. Добвні [1], А.П. Міщенко [2], А.Ю. Могилової 

[3], Н.С. Пласкової [4].  

PEST-аналіз – важливий інструмент в процесі планування, який надає можливість оперативно 

відреагувати на зміну зовнішнього середовища підприємства і зробити його діяльність більш успішною. Метою 

дослідження є виявлення факторів впливу на ТОВ «АВМ Ампер» та розроблення пропозицій щодо 

удосконалення його діяльності в умовах нестабільного зовнішнього середовища.  

Політична стабільність держави є одним з ключових факторів, що дозволяють знизити ризики розвитку 

підприємства у межах обраної ним стратегії. Для підприємства при розробці стратегії важливо розуміти 

сталість та узгодженість законодавчої бази з питань економічної діяльності, перспективи державного 

регулювання. В умовах ринкової економіки аналіз економічного середовища включає прогнози змін економіки, 

що виражені у факторах, пов’язаних з обігом грошей та товарів. Посилення конкуренції між 

товаровиробниками та відповідно диференціація товарів за групами споживачів потребують більш детального 

вивчення споживчих переваг, які визначаються за допомогою соціального компонента PEST-аналізу. Останнім 

чинником є технологічний компонент. Метою його дослідження є виявлення науково-технічні тенденцій, що 

характерні для галузі підприємства (можливості технологічних проривів, виникнення товарів з принципово 

новими характеристиками), а також порівняння можливостей підприємства з можливостями його конкурентів з 

точки зору техніко-технологічного та науково-технічного рівнів підприємства.  

Аналіз виконується за схемою «фактор – підприємство». Результати аналізу оформляються у вигляді 

матриці, підметом якої є фактори макросередовища, присудком – сила їх впливу, що оцінюється в балах, рангах 

та інших одиницях вимірювання. Результати PEST-аналізу дозволяють оцінити зовнішню економічну ситуацію, 

що складається у сфері виробництва та комерційної діяльності. 

Виділяють наступні етапи проведення PEST-аналізу: 

1.  Розробляється перелік зовнішніх стратегічних факторів, що мають високу ймовірність 

реалізації й впливу на функціонування підприємства. 

2.  Оцінюється значимість кожного фактора для даного підприємства шляхом надання експертної 

оцінки від нуля до 5. 

3.  Дається оцінка ступеня впливу кожного фактора події на стратегію підприємства за 5-бальною 

шкалою. 

4. Визначаються зважені оцінки шляхом помноження вагового коефіцієнту фактора на середню оцінку 

ступеню ймовірності його впливу й підраховується інтегральна оцінка кожного фактора для даного 

підприємства [2]. 

В результаті проведеного PEST-аналізу визначені інтегральні оцінки факторів, які здійснюють 

найбільший вплив на діяльність ТОВ «АВМ Ампер» (табл. 1). 

 

Таблиця 1. PEST-аналіз ТОВ «АВМ Ампер» 

Фактори 
Середня  

оцінка 

Ваговий  

коефіцієнт 

Інтегральна  

оцінка 

Політичні фактори 

Податкове законодавство 4 0,57 +16 

Стабільність уряду 3 0,43 -9 

Всього 7  7 

Економічні фактори 

Рівень інфляції 3 0,6 -9 

Перспектива економічного зростання 2 0,4 -4 

Всього 5  -13 

Соціальні фактори 

Зміни у реальних доходах населення 3 0,23 +6 

Демографічні показники (темп приросту населення) 4 0,27 +8 

Всього 7  +14 

Технологічні фактори 

Тенденції в науково-дослідних розробках 5 0,62 +25 

Рівень фінансування досліджень та розробок 3 0,38 -9 

Всього 8  +16 

 

Діяльність підприємства «АВМ Ампер» слід визнати успішною, про що свідчить збільшення 

виготовлення продукції, освоєння нових типів технології обробки матеріалів.  

За результатами проведення PEST-аналізу ТОВ «АВМ Ампер» слід зосередити велику увагу на 

політичних, економічних та технологічних факторах. Вплинути на політичні фактори майже неможливо, отже 

потрібно удосконалювати технологію підприємства, способи обробки матеріалів, покращувати ситуацію на 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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ринку товарів, робити все, щоб зменшити вплив конкурентів і стати першим в продажу. Слід приділити увагу 

пошуку джерел інвестування для впровадження нових технологій та інноваційної продукції, що сприятиме 

формуванню та підтриманню стійких конкурентних переваг підприємства. 

Отже, в результаті проведення PEST-аналізу пропонуються заходи, які будуть враховані в процесі 

стратегічного планування діяльності підприємства. Регулярне проведення PEST-аналізу, який передбачає 

оцінку впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на підприємство, дозволить розробити ефективну стратегію 

його діяльності. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИМИ КАДРАМИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА 

ЕКОНОМІКИ 
 

Вітчизняні підприємства під впливом кризових процесів з метою оптимізації своєї виробничої та 

фінансово-економічної діяльності були вимушені вдатися до значного скорочення кількості персоналу. 

Незважаючи на це, актуальною для підприємств залишається проблема забезпечення висококваліфікованими 

кадрами для ефективного функціонування при обмеженій кількості персоналу, яка обумовлена наступними 

аспектами : 

непривабливість робочих місць, яка характеризується низьким рівнем їх технічного забезпечення, 

недостатньою мотивацією праці, незадоволеністю від затрачених зусиль, соціальною незахищеністю, низьким 

рівнем свободи при вирішенні завдань тощо. Наприклад, роботодавці роблять вибір на користь молодих 

фахівців і тих співробітників, які здатні працювати багато, в умовах ненормованого робочого дня, а також 

готові приймати на себе функції відразу в декількох напрямках. Чому так подобаються новачки – зрозуміло: 

таким фахівцям можна запропонувати стабільну роботу з навчанням та підвищенням кваліфікації за оклад, який 

в півтора-два рази менше, ніж зарплата співробітника з мінімальним досвідом роботи. Саме це є причиною 

третього тренда нинішнього ринку праці: відмова підприємств від впровадження мотиваційних програм та 

небажання компаній утримувати кадри «за всяку ціну». Зрозуміло, така практика часто призводить до цілком 

очевидного підсумку – до фінансових втрат компаній з урахуванням неминучих втратах в період адаптації. І на 

тому, що новому ефективному співробітнику доведеться заплатити більше, ніж хотів би отримувати після 

підвищення «старий» співробітник.; 

неузгодженість у роботі інтересів суб'єктів ринку праці, що призводить до дисбалансу попиту та 

пропозиції. Самий низький рівень співвідношення попиту та пропозиції на середину 2013р. – у страховій 

діяльності (0,7), найбільш високий – у фінансовій діяльності (2,7 здобувачів претендують на одну вакансію), 

маркетинг та PR (1,6), банки, інвестиції та лізинг (1,3), а в ІТ та медицині – 1 здобувач на одну вакансію. 

Наприклад, у банках – активна плинність. Вакансій вже багато, особливо в роздрібних підрозділах. Щоб 

залучити в банк кредитного менеджера без досвіду роботи, роботодавцям доведеться позначити ставку на рівні 

2-3 тис. грн і пообіцяти бонуси за активні продажі. Досвідчених менеджерів зазвичай залучають на роботу з 

малим бізнесом і в корпоративний сегмент . У таких напрямках зарплата фахівця зазвичай становить 4-8 тис. 

грн плюс відсоток від продажів. Зарплати в банківському секторі в 2013 році в цілому залишаються на рівні 

минулого року. Підвищення окладів стосується лише окремих фахівців різних підрозділів, чий внесок у 

досягнення прибутку фінансової установи очевидний і не викликає сумнівів. Проте, надзвичайно затребувані 

банківським ринком сьогодні менеджери корпоративного бізнесу, IT-аналітики. Дещо рідше фінансові установи 

шукають менеджерів по роботі з кеш-кредитами та картковими продуктами. Традиційно з причини високої 

плинності кадрів банки активно шукають кандидатів на позиції касирів, економістів, операціоністів. Однак 

щедрими пропозиціями таких аплікантів банкіри не балують. Щоб заощадити на зарплатному фонді, більшість 

банків активно залучає студентів та вчорашніх випускників. Наприклад, в таких банках, як Приватбанк, Дельта 

Банк, УкрСиббанк, Банк Ренесанс Капітал, Райффайзен Банк Аваль було розміщено близько 180 вакансій для 

здобувачів «без досвіду роботи». «Айтішники», як і раніше на гребені затребуваності (табл.1). Роботодавці 

активно шукають «айтішників» і відповідного напряму спеціалістів – звертаючись адресно до конкретних 

фахівців, які працюють у певних компаніях, і публікуючи вакансії відкрито – на кадрових порталах. Втім, 

незважаючи на гостру потребу компаній в IT-фахівцях, масового перегляду компенсацій компанії не проводять 

– оклади таких співробітників у 2013 році зросли лише на 5-8 %, а у компанії «Київстар» підвищення окладів 

склало більше 9%.  

http://www.auditfin.com/fin/2007/5/Plaskova/Plaskova%20%20.pdf
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Таблиця 1. Найбільш затребувані професії на 2013 рік 

Сфера 

діяльності 

Професії / спеціалізації 

Вища і середня 

керівна ланка 

Директори з розвитку бізнесу, технічні директори, фінансові директори, керівники 

юридичного департаменту, директора з маркетингу, директора з логістики, головні 

бухгалтери, IT, телекомунікації 

IT, 

телекомунікації 

Розробники програмного забезпечення, у тому числі напрямки SAP, PL / SQL і Oracle 

Database, менеджери проектів, Java Developer, IT-фахівці, менеджери з продажу 

Продаж, 

юриспруденція 

Менеджери з продажу, менеджери-консультанти відділу продажів, фахівці в області 

оподаткування та фінансового права, юристи господарського та адміністративного 

процесу 

Фінанси, банки, 

страхування 

Ризик-аналітики, IT-аналітики, менеджери по роботі з корпоративним сектором, 

керівники регіональних підрозділів, менеджери по роботі з малим бізнесом, менеджери 

роздрібного кредитування, оператори колл- центру, фахівці з врегулювання збитків, 

актуарії, андерайтери  

Виробництво Технологи, інженери, IT-спеціалісти, економісти з досвідом роботи  

 

Гостру потребу в кадрах відчуває агросектор, який традиційно працює з випускниками вузів. Для 

залучення досвідчених інженерів-агрономів компаніям сьогодні доводиться призначати оклади у розмірі 5-12 

тис. грн.  Для випускників зарплата може бути встановлена на рівні 3-5 тис. грн. 

Підвищувати оклади будівельникам мало де квапляться - ринок переповнений такими фахівцями, тому 

стандартна зарплата, наприклад, знаходиться в межах 5-7 тис. грн. Зарплатної стабільністю може похвастати і 

юридичний бізнес. Хоча деякі великі юридичні фірми все ж готові підвищувати на 10-20% оклади окремих, 

особливо затребуваних фахівців. Підвищений попит  на фахівців з міжнародного арбітражу і тих, хто раніше 

працював у реальному секторі економіки. Лінійним юристам у сфері, наприклад, господарського, 

корпоративного права або ліцензування зазвичай призначають оклад у розмірі 4-6 тис. грн. Юристам у сфері 

податкового, процесуального права, вузькоспрямованого корпоративного сегмента права або фахівцям ЗЕД 

прийнято зараз платити 8-16 тис. грн. на місяць. 

Наступною проблемою забезпечення висококваліфікованими кадрами є відсутність взаємозв’язку між 

ринком праці та ринком освітніх послуг. що зумовило перенасичення ринку фахівцями окремих напрямів 

підготовки. Попит на економічні спеціальності у більшості регіонів формувався на ринку освітніх послуг і 

переважав потреби економіки. Задовольнявся попит на отримання вищої економічної освіти за відсутності 

будь-яких гарантій щодо використання молодих фахівців, наслідком чого стала диспропорція між пропозицією 

праці й попитом на неї. Зазначено, що така тенденція склалася у регіонах, де скупчені вищі навчальні заклади, 

що готують фахівців економічного профілю, а можливості їх працевлаштування обмежені. 

Таким чином, кадрове забезпечення українських підприємств є одним з найголовніших і напрямів 

підвищення активності компаній. Для досягнення високої ефективності діяльності персоналу необхідно 

переглянути державну політику у сфері підготовки кадрів , забезпечити поєднання цілеспрямованих зусиль 

держави, вищої школи, капіталу приватних інвесторів, керівників підприємств з використанням усіх 

організаційно-управлінських, фінансово-економічних та кадрових важелів впливу. Для цього можна 

використати досвід провідних економічно розвинутих держав світу, адаптувавши під українські реалії ключові 

чинники, які забезпечили успішне досягнення високих результатів у становленні  кадрового забезпечення 

інноваційної діяльності зарубіжних компаній. 
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ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРВАГ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

За умов розвитку ринкових відносин, поглиблення інтеграційних процесів та членства України у 

Світовій організації торгівлі збільшуються можливості підприємств, у тому числі машинобудівних, в освоєнні 

нових ринків збуту поряд із посиленням конкуренції та розширенням конкурентного середовища. Через те, 

підвищення конкурентоспроможності та забезпечення конкурентних переваг є своєчасними і необхідними 

завданнями для утримання певних сегментів ринку та загалом ефективного функціонування промислових 

підприємств. Підвищення конкурентоспроможності підприємств завжди були в полі зору як зарубіжних, так і 

вітчизняних вчених, однак багато питань теоретичного, методологічного, а також практичного характеру на 

сьогодні залишаються не вирішеними внаслідок складності процесів оцінки конкурентних переваг, поєднання 

кількісних та якісних їх характеристик, недостатньо відрегульованої правової системи взаємовідносин між 

підприємствами-конкурентами, а також відсутності ефективного механізму підвищення 

конкурентоспроможності у забезпеченні конкурентних переваг промислових підприємств. Ці та інші обставини 

визначили актуальність теми дослідження та необхідність розробки сучасного механізму підвищення 

конкурентоспроможності машинобудівних підприємств. 
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Конкуренція, як явище, досліджувалася багатьма вченими, починаючи з робіт А. Сміта, Д. Рікардо, Дж. 

С. Мілля та закінчуючи працями їх послідовників. Серед сучасних наукових підходів щодо оцінки рівня 

конкурентних переваг промислових підприємств, підвищення рівня конкурентоспроможності слід виділити 

наукові праці Азоєва Г.Л., Портера М., Фатхутдінова Р.А., Юданова А.Ю. та інших. Однак єдиної системи як 

оцінювання, так і підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств ще не знайдено. Окрім того, 

величезна різноманітність наукових підходів вносить певну неоднозначність у визначенні факторів впливу, 

принципів оцінки, методів як оцінки, так і підвищення конкурентоспроможності. Через те, необхідний пошук 

шляхів вирішення зазначених проблем, який має бути спрямований на розробку сучасного механізму 

підвищення конкурентоспроможності підприємств у забезпеченні їх конкурентних переваг. 

На українському ринку машинобудування темпи зростання більшою мірою залежать від попиту на 

ринках СНД. За окремими позиціями гідне місце займає продукція українського машинобудівного комплексу 

(транспортні засоби, продукція вагонобудування, обладнання для газонафтової та хімічної промисловості, 

прокатне, металургійне, ковальсько-пресове, гідротехнічного, гірничорудне, підйомно-транспортне та 

спеціалізоване обладнання), потенціал якого зосереджений на 365 підприємствах і 57 науково-дослідних 

організаціях. Серед найбільших виробників машинобудівної продукції - ЗАТ «Новокраматорський 

машинобудівний завод», концерн «Азовмаш», ТПК «Укрвуглемаш», ПАТ «Крюківський вагонобудівний 

завод», «Запоріжтрансформатор» та ін. 

З огляду на входження України в умови ринкової економіки і необхідністю самостійного виживання 

підприємств в обстановці, що виникла, керівництву багатьох машинобудівних підприємств довелося 

переглянути асортимент, і опікуватися вивченням потреб ринку у новій продукції. Так у ПАТ «Крюковський 

вагонобудівний завод» на підставі маркетингових досліджень, які виявили потребу транспортного комплексу 

України в дорожньо-будівельній техніці, були розроблені – автогрейдер і фронтальний навантажувач.  

Проаналізувавши ситуацію, що склалася, підприємство пішло по шляху безумовного розширення 

номенклатури продукції, що випускається, і найшвидшого освоєння виробництва вагонів з поліпшеними 

технічними характеристиками, розвиток нових для себе напрямів діяльності, перш за все для завантаження 

виробничих потужностей, що вивільнялися [1]. 

На підставі маркетингових досліджень фахівцями підприємства було виявлено, що ринок виробників 

пасажирського вагонобудування, ескалаторобудування та виготовлення вагонів для метрополітену в Україні 

забезпечується не на достатньому рівні. Вивчивши ринкові потреби підприємство мало можливість вибрати 

цільовий сегмент, розробити стратегію просування свого товару [2,3]. Спираючись на отримані дані, 

висококваліфікований інженерно-технічний персонал в найкоротші терміни розробив пасажирські вагони для 

денних швидкісних експресів, у тому числі купейні вагони і вагони СВ, тунельні ескалатори, вагони 

метрополітену. Виготовлення цих видів продукції стало серйозним доповненням до виробництва вантажних 

вагонів. 

Враховуючи, той факт, що розвитку метрополітенів керівництво країни приділяє велику увагу, а також 

те, що підприємство раніше задовольняюче попит на Україні, залишилося за його межами, завод докладає 

зусиль для заповнення цього сегменту ринку і вже сьогодні має реальні напрацювання: тунельні ескалатори, що 

експлуатуються у м. Києві, вагони метрополітену. Пам'ятаючи  про те, що підприємство спеціалізується перш 

за все на випуску вантажних вагонів, активно ведеться пошук потенційних споживачів цього виду продукції, як 

в СНД, так і за його межами. Наприклад, співпраця з Іранськими залізницями налічує вже 10 років. За цей час 

до Ірану поставлено більше 3000 вантажних вагонів, запасні частини і комплектуючі до них. Співпраця між 

заводом і країною з кожним роком міцніє і розвивається. 

Маючи великий виробничий досвід по виготовленню зварних металоконструкцій, а також 

використовуючи вигідну географію підприємства завод розвиває тему створення і виробництва контейнерів для 

транспортування різних навалювальних вантажів для країн Західної Європи. Протягом останніх десяти років 

завод успішно поставляє цю продукцію у Францію Данію, Швецію, Норвегію, Німеччину і Нідерланди. 

Щорічно переглядаючи технологію виробництва та підвищуючи конкурентоздатність своєї продукції 

завод веде активну роботу по просуванню своєї продукції на зовнішні ринки Росії, Казахстану, Узбекистану, 

Туркменістану, країн Балтії, Білорусі, Ірану, Куби, Бразилії, ЮАР, країн Західної Європи і інших держав. 

Таким чином, проведене дослідження виробничо-підприємницької діяльності ПАТ «Крюківський 

вагонобудівний завод» дозволяє зробити висновок про те, що найбільш суттєвою конкурентною перевагою є 

рівень цін на продукцію підприємства та його ефективна асортиментна політика. 

Завдяки аналізу економічних категорій маркетингу можливе визначення існуючого і потенційного 

попиту споживачів на продукцію підприємств шляхом комплексного вивчення ринку і перспектив його 

розвитку. Такого роду інформація буде безцінною при визначенні перспективної місткості ринку в 

конкретному товарі, плануванні його асортименту, дозволить уникнути помилок у кон'юнктурній оцінці ринку, 

ґрунтовно і вчасно прогнозувати перехід на виробництво нової моделі виробу. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

В последние годы в нефтехимической промышленности наблюдаются положительные тенденции. Но, 

несмотря на это, значительная часть проблем функционирования отрасли остается нерешенной и продолжает 

усугубляться. В частности, наблюдаются диспропорции в наличии мощностей первичной переработки сырья и 

выпуска конечной продукции нефтехимии. Современное состояние отрасли характеризуется низким уровнем 

переработки сырья, преобладанием в структуре российского экспорта полуфабрикатов, высоким износом 

оборудования и низким коэффициентом его использования. В этой связи, повышение объективности норм 

расходования сырья является важным вопросом в обеспечении бесперебойной работы предприятия и 

сокращения его совокупных затрат.  

В процессе хозяйственной деятельности ресурсы предприятия занимают одно из центральных мест, 

поэтому вопрос ресурсосбережения очень актуален в настоящее время. Рациональное использование топливно-

энергетических ресурсов, в том числе и нефтехимических – одно из главных условий успешного решения задач 

хозяйственного переустройства и развития топливно-энергетического комплекса [1]. 

Финансовая политика в области ресурсосбережения направленно воздействует на долговременное 

состояние предприятия, а так же определяет его текущее состояние. Она диктует тенденции экономического 

развития, перспективный уровень научно-технического прогресса, состояние производственных мощностей 

предприятия. В процессе хозяйственной деятельности практически все российские предприятия сталкиваются с 

проблемой ресурсосбережения для обеспечения нормальной работы.  

Сказанное выше справедливо и применительно к нефтеперерабатывающей отрасли, для 

совершенствования нормативной информации о структуре нормируемых оборотных активов – важного 

компонента инвестиций в оборотный капитал предприятия в целом.  

В этом направление важное место занимает уровень и степень развития вторичных процессов в 

нефтеперерабатывающем производстве, характеризующих его конкурентоспособность. В настоящее время доля 

вторичных процессов по отношению к перерабатывающим мощностям в России, в разрезе заводов по оценкам 

специалистов, колеблется от 57 до 70%, тогда как в Западной Европе и США – 89-93%. Между тем, именно 

уровень вторичных процессов влияет на глубину переработки и на уровень образования отходов производства. 

Эффективное использование нефтяного сырья – это не только углубление его переработки, но и более полное 

извлечение ценных углеводородов и компонентов, которые используются для производства 

высококачественных смазочных масел, синтетического каучука, парафинов, являющихся ценным сырьем для 

нефтехимического и микробиологического синтеза и прочего. Между тем, выход готовых продуктов из 

единицы нефтяного сырья на большинстве нефтеперерабатывающих предприятий низок. Так, подсчеты 

показали, что только учтенные отходы на заводах по переработке нефтяного сырья мощностью до 5,8 млн. т. в 

год составляют 4,2-4,9%.  

Кроме того, одним из важнейших направлений развития нефтеперерабатывающего производства, 

увеличивающего его конкурентоспособность, является повышение качества продукции. Стоимость качества 

отражает отношение потребителя к цене продукта. В свою очередь, результативность производства отражает 

его прибыльность, а затраты на обеспечение качества – эффективность использования производственных 

ресурсов – сырья, труда, капитала, производственных фондов. Главной целью любого предприятия является 

улучшение его коммерческой результативности, повышение прибыльности. В решении этой задачи важную 

роль играет совершенствование деятельности на основе оптимального управления экономикой качества. 

Эффективность управления качеством подразумевает измерение степени улучшения требуемых результатов 

качества. Измерение затрат на обеспечение качества невозможно без установления нормы ожидаемого 

улучшения. Эта норма должна формировать остальные задачи предприятия. Путь к достижению заданных 

параметров качества – это выполнение всеми цехами, отделами, подразделениями и каждым работником 

индивидуальных норм и заданий, вносящих вклад в решение общей задачи. Иными словами, специалисты по 

качеству, линейные контролеры, инспекторы сырья и материалов, контролеры готовой продукции, операторы и 

другие работники должны решать свои собственные задачи, чтобы достичь желаемых целей в отношении 

суммарных затрат на качество. Трудности заключаются в определении заранее приоритетной цели. Затем она 

становится обязательной для каждого подразделения. Этот процесс непрерывен и должен длиться на 

протяжении многих лет. Задачи, которые руководство предприятия ставит в отношении качества, спускаются 

сверху вниз подобно пирамиде, пик которой - общая цель предприятия, а основание формируется из 

индивидуальных задач отделов: маркетинга и сбыта, проектирования и разработок, снабжения и закупок, 

финансов и кадров и так далее, спускаясь вниз до самого низшего уровня, поддающегося измерению. Так, 

задачей отдела маркетинга и сбыта в обеспечении качества является представление ожиданий потребителя; 
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отдела проектирования и разработок - предотвращение риска; отдела снабжения - аттестация изготовителей, 

продавцов, материалов и сырья; отдела финансов и бухгалтерии – измерение затрат на обеспечение качества; 

отдела кадров - обучение и аттестация рабочих и разработка программ обучения по обеспечению качества. 

Общее руководство этих отделов (в области качества) должно быть возложено на Отдел управления качеством 

или Управляющего по качеству. Отдел управления качеством (Управляющий по качеству) должен отвечать за 

определенный (установленный) набор норм в отношении затрат на качество, отчет по затратам на обеспечение 

качества, базирующийся на анализе поступающей из всех подразделений предприятия информации по затратам 

на обеспечение качества на протяжении всего жизненного цикла продукции. Опираясь на это, можно 

рассчитать вклад отдела управления качеством в общую ежегодную прибыльность предприятия. Управление 

качеством на предприятии должно носить комплексный характер, что является залогом улучшения качества 

выпускаемой продукции и снижения расходов на качество. Секрет выпуска предприятиями продукции 

требуемого качества и ассортимента кроется в тщательной разработке системы управления качеством и 

программы затрат на обеспечение качества. Комплексность системы управления качеством заключается в учете 

всех видов затрат и экономии живого и овеществленного труда на всех стадиях жизненного цикла продукции - 

на стадии исследований, разработок и производственного освоения продукции, ее серийного или массового 

выпуска, реализации и использования ее потребителями. Разработка программы затрат на обеспечение качества 

должна включать следующие мероприятия: 

– определение статей расходов на обеспечение качества; 

– определение структуры отчетности о расходах на качество, включая проведение необходимого 

анализа и контроля; 

– контроль программы, обеспечивающей решение задач в области улучшения качества выпускаемой 

продукции и снижения расходов на него [2]. 
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ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ «ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА» У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ 

 

Ступінь теоретичної розробки проблеми характеризується тим, що в аграрній, економічній, правовій 

літературі як, правило, виділяються проблемні питання категорії «продовольча безпека» на основі аналізу 

суспільних відносин у сфері державного регулювання фізичної та економічної доступності та якості продуктів 

харчування. Так, ученими-юристами Ч.Б. Базаржаповим, В.Н. Петриною, З.Ф. Олейніковою досліджено правові 

проблеми якості продуктів харчування. Вагомий внесок у теорію і практику забезпечення продовольчої безпеки 

України внесли такі учені, як: В.Р. Андрійчук, В.І.  Богачова, П.П. Борщевський, В.С. Балабанов, Ю.Д. Білик, 

Б.М. Данилишин, Л.В.  Дейнеко, О.І. Гойчук, С.М. Кваша, П.Т. Саблук, В.Г. Ткаченко, А.М. Чечіль та ін. 

У Законі України від 24 червня 2004 р. «Про державну підтримку сільського господарства України» у 

п.2.13 під поняттям «продовольча безпека» розуміють  захищеність життєвих інтересів людини, яка 

виражається у гарантуванні державою безперешкодного економічного доступу людини до продуктів 

харчування з метою підтримання її звичайної життєвої діяльності. Однак, така визначення продовольчої 

безпеки є необґрунтовано вузьким. Адже, продовольча безпека має забезпечуватись активною, виваженою й 

послідовною державною аграрною політикою, спрямованою на розвиток сільського господарства, 

стимулювання аграрного виробництва з метою забезпечення аграрним сектором потреб всіх верст населення 

України, наповнення державних резервів, створення страхових і стабілізаційних фондів, гарантування якості 

продуктів та їх безпечності для споживачів. 

Упродовж тривалого періоду вітчизняні та зарубіжні науковці намагаються окреслити смислове поле та 

визначити поняття «продовольча безпека». Так, Л.О.Гасуха продовольчу безпеку характеризує як «гарантовану 

здатність держави задовольняти потреби населення в особі кожного громадянина продуктами харчування в 

необхідному обсязі, асортименті і якості на рівні, що забезпечує здоров’я та інтелектуальний розвиток особи, на 

принципах самозабезпечення основними базовими продуктами та їх економічної і фізичної доступності, 

незалежно від впливу зовнішніх і внутрішніх чинників»[1, c. 86].  

Достатньо близьким до попереднього є визначення категорії «продовольча безпека», що надали 

О.І. Гойчук та В.І. Курило, – це «гарантована здатність держави на принципах самозабезпечення основними 

харчовими продуктами за їх економічної та фізичної доступності незалежно від впливу зовнішніх і внутрішніх 

чинників задовольняти потреби населення в особі кожного громадянина продуктами харчування в необхідному 

обсязі, асортименті та якості на рівні, що забезпечує його здоров’я та інтелектуальний розвиток» [2]. 

На основі вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду Ю.В. Ткаченко, та Л.В. Громоздова дійшли 

висновку, що продовольча безпека, нормативи споживання продовольства різняться в різні часи, в різних 

http://www.ogbus.ru/authors/Gazeev/Gazeev_1.pdf
http://www.ogbus.ru/authors/Gazeev/Gazeev_1.pdf
http://http:%20/%20www.ogbus.ru%20/%20authors%20/%20Ishmiyarov%20/%20Ishmiyarov_1.pdf
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країнах і різних соціальних групах. З погляду економічної теорії забезпечення продовольством є, насамперед, 

процесом відтворення фізичної і розумової енергії продуктивної сили суспільства, накопичення потенційної 

трудової енергії в підростаючих трудових ресурсах – молодому поколінні і гідним продовольчим 

забезпеченням при виході на пенсію, яка є мотивацією до праці в період працездатності. На їх переконання, 

продовольча проблема завжди вирішувалася з перекосами: наявність грошей у населення не забезпечувалась 

достатнім продовольчим покриттям або навпаки, перевиробництво продуктів харчування не підкріплювалося 

грошовою масою в руках населення, що робило їх недоступними для користувача [3, с. 153]. 

У монографічному дослідження О.В. Шубравська при дефініції поняття «продовольча безпека» 

виходить з того, що це «захищеність населення країни, в тому числі його найбідніших верств, за рівнем і якістю 

спожитого продовольства». А досягнення продовольчої безпеки автор вбачає у «вирішенні триєдиної проблеми: 

забезпечення сталості обсягів, раціональної (з фізіологічної точки зору) структури і якісної безпеки 

продовольчого споживання» [4, с. 108-109]. 

У науковій розвідці Микитюк В.М. та Скидан О.В. визначають досліджуване поняття таким чином: 

«Продовольча безпека – це такий еколого-економічний стан держави (регіону), при якому всі її громадяни 

забезпечені продовольством у необхідній кількості, асортименті та відповідної якості, що підтримує найвищий 

рівень їх фізичного і психічного здоров’я. При цьому існують відповідні ресурси, потенціал та механізми 

постійного збереження такого стану (переважно власними силами держави чи регіону для всіх верст населення 

незалежно від зовнішніх і внутрішніх факторів та за умови збереження сприятливого стану навколишнього 

середовища» [5, с. 18]. 

Нам імпонує підхід до визначення категорії «продовольча безпека», запропонований О.І. Гойчук, з 

погляду автора, національну продовольчу безпеку в широкому розумінні слід розглядати як стан економіки, а у 

більш вузькому значенні – як гарантовану здатність держави на принципах самозабезпечення основними 

базовими продуктами та їх економічної і фізичної доступності, незалежно від впливу зовнішніх і внутрішніх 

загроз, задовольняти потреби населення в особі кожного громадянина продуктами харчування в необхідному 

обсязі, асортименті і якості на рівні, що забезпечує здоров’я та інтелектуальний розвиток особи [6, с. 27]. 

Таким чином, у сучасних наукових дослідженнях при визначенні теоретичного змісту поняття 

«продовольча безпека» поєднуються та виділяються у структурі продовольчої безпеки два основні рівні – 

мікрорівень (рівень окремої людини як індивіда) та макрорівень (продовольча безпека країни в цілому).  

Сучасне трактування продовольчої безпеки має певні відмінності, але принципова ознака сутності цього 

поняття як стабільне забезпечення населення продуктами харчування залишається однаковою у всіх 

визначеннях.  

Теоретичний аналіз підходів до визначення змісту категорії «продовольча безпека» надав можливість 

для висновку, що національна продовольча безпека є визначальною метою аграрної політики України. Ми 

підтримуємо думку сучасних вітчизняних науковців, які досліджують теоретичні та практичні засади 

продовольчої безпеки, щодо доцільності зосередження подальшої уваги на наступних її аспектах: 

продовольчому, сільськогосподарському, зовнішньоекономічному, агропромисловому та соціальному. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: ДЖЕРЕЛА, МЕХАНІЗМИ, ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Ефективним способом конкурентної боротьби в ХХІ ст. є зростання компанії внаслідок інноваційного 

розвитку. Розвиток національної економіки будь-якого типу визначається активністю інноваційних процесів, 

економічною ефективністю нововведень. 

На сьогодні інноваційний шлях розвитку є визначальною складовою економічного зростання будь-якої 

країни світу. Досвід інших країн [2] засвідчує, що лише за умови широкого впровадження інноваційних 

розробок можливо наповнити як український, так і світовий ринки конкурентоспроможною продукцією 
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вітчизняного виробництва. Натомість, на даний момент спостерігається зовсім інша ситуація: замість 

високотехнологічної наукоємної продукції вітчизняний експорт здебільшого представлений напівфабрикатами 

низького рівня обробки та сировиною, що, у свою чергу, є найяскравішим доказом нераціонального 

використання природних багатств. У зв’язку з цим вкрай необхідним і доцільним є процес інноваційного 

заміщення на багатьох промислових підприємствах країни та навіть в цілих галузях, оскільки майбутній образ 

національної інноваційної системи багато в чому буде залежати від можливостей держави вчасно мобілізувати 

свій внутрішній інноваційний потенціал. 

Інноваційний тип розвитку характеризується перенесенням акценту на використання принципово нових 

прогресивних технологій, переходом до випуску високотехнологічної продукції, прогресивними 

організаційними й управлінськими рішеннями в інноваційній діяльності щодо мікро- та макроекономічних 

процесів розвитку (створення технопарків, технополісів, проведення політики ресурсозбереження та 

інтелектуалізації всієї виробничої діяльності) [2]. 

До головних перешкод на шляху активізації інноваційного процесу на підприємствах України можна 

віднести: 

1. Дефіцит фінансових ресурсів для забезпечення наукових досліджень і впровадження інноваційних 

розробок. 

2. Недосконалість нормативно-правової системи регулювання і стимулювання інноваційної діяльності. 

3. Невідповідність корпоративної структури, яка формується в Україні, головним вимогам інноваційного 

розвитку та ін. 

Для створення ефективного механізму фінансування інноваційного розвитку підприємств необхідно 

використовувати диверсифікований інструментарій державної підтримки, який повинен враховувати світовий 

досвід і національні особливості діяльності вітчизняних підприємств [3]. 

Отже, фінансування інноваційної діяльності підприємств виступає основою науково-технічного прогресу 

й технологічної модернізації виробничих потужностей і зміцнення їх конкурентних позицій.Однак 

фінансування інноваційної діяльності підприємств здійснюється переважно за рахунок власних коштів. 

Державне фінансування та підтримка дуже мізерні. Тому для оптимізації інноваційної діяльності необхідно 

впровадити наступні заходи [1]: 

1. Держава повинна дбати про екологізації виробництва, стимулювати діяльність, спрямовану на 

збереження довкілля. 

2. Збільшення витрат на підготовку фахівців високого класу, тренінги, курси. 

3. Мотивація працівників до інноваційної діяльності, зменшення міграції науковців. 

4. Законодавчі зміни у галузі інноваційної діяльності щодо пільг і стимулів. 

5. Розширення джерел фінансування. 

6. Політика підприємства повинна мати інноваційну спрямованість. 

7. Тісне співробітництво з іноземними підприємствами, обмін досвідом. 

8. Активізація діяльності технопарків шляхом державної підтримки. 

Реалізація запропонованих напрямів активізації інноваційної діяльності в Україні дасть змогу значно 

підвищити рівень інноваційної активності промислових підприємств, стабілізувати прискорений процес 

оновлення виробництва, ефективно використовувати внутрішні і залучені зовнішні інвестиції і інноваційну 

діяльність. Виходячи з того, що інноваційні зрушення у промисловості на сучасному етапі розвитку економіки є 

перспективними і забезпечують високі показники загального економічного зростання, постає необхідність 

дослідження сучасного стану та напрямів активізації інноваційної діяльності на промислових підприємствах. 

Результати дослідження щодо питань взаємозв’язку розвитку інноваційного потенціалу вітчизняних 

підприємств та рівня їх конкурентоспроможності свідчать про безперечну ефективність комплексного розгляду 

даних компонент управління підприємством. При цьому важливе значення необхідно приділяти врахуванню 

основних проблем, що стримують інноваційний розвиток українських підприємств, а також його позитивним 

тенденціям. 

В свою чергу, дотримання зазначених вище пріоритетів розвитку інноваційного потенціалу як на рівні 

держави, так і на рівні окремих компаній повинні забезпечити активізацію інноваційної діяльності вітчизняних 

підприємств. Вітчизняні підприємства мають спрямувати свої зусилля на інноваційний шлях розвитку, в першу 

чергу – на вдосконалення власних інноваційних потенціалів. Адже саме інноваційний розвиток може 

забезпечити захоплення стійких позицій на світовому ринку як вітчизняними підприємствами, так і нашою 

державою в цілому. 
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ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Якість продукції – сукупність технічних, економічних, експлуатаційних, соціальних та інших 

властивостей продукції (речей) та процесів, які характеризують їх корисність.  

Аналіз якості продукції включає: визначення технічного рівня продукції в порівнянні з існуючою на 

ринку продукцією та теоретично можливою; визначення типажу продукції; виявляння факторів, що стримують 

зростання технічного рівня продукції; виготовлення та постачання продукції; оцінювання можливості 

подальшого підвищення якості продукції; скорочення браку. 

При цьому виникають економічні аспекти забезпечення відповідної якості продукції. Відомо, що 

досягнення абсолютної якості продукції є економично неможливим. Сьогодні актуальні дослідження в області 

економіки якості продукції, спрямовані на вирішення наступних питань: впливу якості на економічний ріст, на 

корисність, на інвестиційну привабливість. 

Економічними показниками, які пов’язані з якістю продукції є показники витрат (поточні витрати, 

інвестиції, собівартість і інші види витрат) та показники результатів, які пов’язані з підвищенням якості (ціни, 

прибуток, грошові потоки, ефекти і інші показники результатів). 

Розглянемо економічні показники якості продукції Публічного акціонерного товариства 

«Кременчуцький колісний завод» (див. табл.1.). ПАТ «КрКЗ» має сертифікат відповідності системі 

менеджменту якості вимогам ИСО 9001:2008, а також на підприємстві існує визначена номенклатура продукції, 

яка має сертифікат якості. 

Таблиця 1. Економічні показники якості ПАТ «КрКЗ за 2008 -2012 рр . 

№ 

з/п 

Назва показника Роки 

2008 2009 2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 6 7 

 Витрати, пов’язані з якістю 

продукції 

     

1. Інвестиції ПАТ «КрКЗ» у власне 

виробництво, тис. грн. 

26916,0 10358,0 23618,0 20168,0 20168,0 

2. Витрати на проведення маркетингу, 

тис. грн. 

1242,0 310,0 310,0 1003,0 1168,0 

3. Витрати, пов’язані з браком, тис.грн 2574,0 2574,0 2547,0 1794,0 1933,0 

4. Витрати на освоєння нової 

продукції, тис. грн. 

9820,0 5615,0 8366,0 9983,0 9258,0 

 Результати, пов’язані з підвищенням 

якісті продукції 

     

5. Виручка від реалізації продукції, 

тис. грн 

493489,0 282172,0 416818,0 430417,0 464655,0 

6. Чистий прибуток, тис.грн. 26088,0 1078,0 23944, 17893,0 8558,0 

7. Випуск нової продукції, тис. грн. 5125,0 2630,0 4329,0 5644,0 4825,0 

 

З табл.1 видно, що випуск нової продукції на ПАТ «КрКЗ»за останні три роки майже не змінювався та 

складає 1,3% від реалізованої продукції, витрати на проведення маркетингу складають 0,3% від реалізованої 

продукції, інвестиції ПАТ «КрКЗ» у власне виробництво складають 4,6% від реалізованої продукції, при цьому 

витрати, пов’язані з браком складають 22% від чистого прибутку. 

Проведені дослідження показали, що для покращення економічних показників якості продукції на ПАТ 

«КрКЗ» необхідно: 

1. Залучити додаткові інвестиції, які необхідно спрямувати на заміну морально та фізично застарілого 

обладнання, так як обсяг існуючих інвестицій забезпечує лише підтримку обладнання у робочому стані та 

недостатній для забезпечення оптимальних економічних показників якості продукції. 

2. Підвищити зацікавленость всіх підрозділів підприємства до зниження витрат від браку, 

включаючи служби постачання, збуту, технологічні служби, служби основного та допоміжного виробництва 

шляхом розробки системи матеріального заохочення працівників, що працюють без браку.  

3. Розширити маркетингові дослідження, а саме: 

-  провести аналіз та прогнозування потреб, попиту, кон’юктури ринку, факторів конкурентної переваги, 

конкурентоспроможності майбутніх товарів та цін на майбутні товари; 

- провести аналіз та прогнозування організаційно-технічного рівня виробництва конкурентів; 

- розробити економічне обгрунтування заходів щодо підвищення конкурентоспроможності майбутньої 

продукції. 
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ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ЗАЛУЧЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ДО УЧАСТІ У 

ФІНАНСУВАННІ ПРОМИСЛОВИХ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

 

В контексті процесів модернізації промисловості України чільне місце повинно відводитися 

фінансовим аспектам їх протікання. У зв’язку з цим, на нашу думку, інноваційний прорив у промисловості є 

неможливий без розбудови спеціалізованої підсистеми комерційних банків, зокрема інноваційно-промислових 

комерційних банків. Світова практика знає розвинуті форми банківської підтримки інноваційної діяльності, 

проте в Україні цей механізм не лише не працює, але навіть і не створений. Мова йде на сьогоднішній день 

лише про передумови формування такої мережі спеціалізованих банківських установ в нашій державі. 

В зарубіжній економічній літературі даній проблемі присвячено чимало праць визнаних вчених-

економістів, зокрема: М. Бітнер, П. Гембл, К. Гренросс, М. Стоун, В. Цайтамл та інших. Напрацювання у цьому 

напрямку здійснювали і вітчизняні науковці, такі як Бєлєнький П.Ю., Вальдрат О.Л., Васюренко О.В., Вознюк 

Г.Л., Грудзевич У.Я., Дзюблюк О.В., Загородній А.Г., Крупка М.І., Лаврушин О.І., Мікула Н.А., Моран О.І., 

Сидорченко Т.Ф., Шевченко-Марсель В.І. та ін. Одначе проблемам створення інноваційно-промислових 

комерційних банків в Україні увага приділена недостатньо і тому дана сфера потребує подальших досліджень. 

Активізація зусиль зі спеціалізації комерційних банків на сучасному етапі модернізації промисловості 

України допоможе вирішити низку проблем: 

- низький рівень сервісного обслуговування; 

- універсальні банки у більшості випадків є некомпетентними у взятих окремо галузях, неврахування 

специфіки окремих регіонів та галузей; 

- значний ризик здійснення іпотечних операцій, венчурного фінансування інноваційно-

інвестиційних проектів; 

- громіздка і непроста процедура перевірки кредитних історій позичальників при наданні 

спеціалізованих кредитів. 

Слід зауважити, що в Україні вже накопичений достатньо значний історичний досвід створення і 

позитивного функціонування спеціалізованих банків. Так, за часів СРСР діяли спеціалізований Ощадний банк, 

Експортно-імпортний банк, Промислово-інвестиційний та Агропромисловий банки. Проте суттєвим недоліком 

становлення банківської системи в Україні є невикористання механізму утворення спеціалізованих банків, який 

зарекомендував себе в розвинутих європейських країнах і США. Українські вчені Т. Смовженко та О. Другов 

зазначають, що “для створення спеціалізованих банків необхідно вдосконалювати законодавчу та нормативну 

бази здійснення банківської діяльності. Розробляючи законодавчі акти щодо функціонування спеціалізованих 

банків, треба виходити з тези, що створення спеціалізованих банків в Україні посилить банківську систему, 

зробить її діяльність ефективнішою” [3].   

У вітчизняній економічній літературі існують два підходи пріоритетів щодо утворення в Україні 

мережі спеціалізованих комерційних банків: 

1. Розвиток кооперативних та іпотечних банків (П. Бєлєнький, У. Грудзевич, Н. Мікула, Д. Шмигаль та 

інші);  

2. Створення в країні спеціалізованих інвестиційних та іпотечних банків (Р. Грищенко, М. Крупка та 

інші). 

Не дивлячись на деякі прогресивні зрушення (утворення державного спеціалізованого 

зовнішньоторговельного комерційного банку – Укрексімбанку, спеціалізованого комерційного банку з 

обслуговування населення та залучення грошових заощаджень громадян – Ощадбанку), в Україні ще не 

створена ефективно діюча підсистема спеціалізованих банків, які були б ефективною ланкою у складі 

національної банківської системи. Однак, по-перше, функціонують тільки окремі банки з досить розмитою 

спеціалізацією, а, по-друге, філії і відділення цих банків розміщені неоптимально і не володіють необхідною 

матеріально-технічною базою для ефективної діяльності. Отже, дана проблема є центральною у сфері 

територіальної організації банківської системи. 

З огляду на це, відповідні спеціалізовані банки краще розміщувати поряд з великими виробництвами, 

наприклад, металургійними тощо. Це дасть змогу банкам із загальною спеціалізацією бути краще 

представленими у регіонах з великою чисельністю населення (наприклад, у великих містах). 

Тому нагальним завданням для держави є залучення інвесторів до створення інноваційно-промислових 

банків, які могли би стати точками інноваційного росту промисловості. У таких банках кредитування 

здійснюється шляхом придбання відповідних акцій та розміщення облігаційних позик [2, с. 506]. 

Отже, концептуальними засадами здійснення державної політики регіонального розвитку інноваційно-

промислових комерційних банків повинно бути: 

- формування нормативно-законодавчої бази створення та функціонування інноваційно-промислових 

комерційних банків у регіонах (включає тлумачення сутності інноваційно-промислових комерційних банків, 

урахування специфіки їх функціонування, державне регулювання діяльності інноваційно-промислових 

комерційних банків); 
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- визначення попиту промислових підприємств окремих регіонів у наданні спеціалізованих 

банківських послуг (в тому числі їх орієнтований перелік та орієнтовані обсяги); 

- оптимізування територіальної локалізації (із застосуванням економіко-математичних методів та 

моделей) мереж інноваційно-промислових банків; 

- ефективне включення даних спеціалізованих банківських мереж у загальнонаціональну банківську 

систему; 

- захист економічної конкуренції у даній галузі банківської діяльності, боротьба з проявами 

недосконалої конкуренції; 

- формування серед промислових підприємств сприятливого іміджу новоутворюваних інноваційно-

промислових банків з метою акумуляції їх фінансових ресурсів; 

- державне регулювання злиттів, поглинань, реструктуризації даного виду спеціалізованих 

комерційних банків з огляду на потреби ринку. 

На нашу думку особливо перспективною є ідея прикріплення мережі інноваційно-промислових банків 

до інноваційно-територіальних кластерів, у зв’язку з чим можна говорити про створення цілого ряду 

мегакластерів. В свою чергу ці мегакластер можуть стати не просто опорним каркасом інноваційного розвитку 

промисловості, а і потужним рушієм каталізації інноваційних процесів в українській промисловості. 
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УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ В УМОВАХ ІННОВАЦІНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Сучасна ринкова інтелектуальна економіка являє собою змішану економіку, в якій інтелектуальний 

продукт створюється під впливом власних ринкових зусиль, які спрямовують підприємницьку активність на 

зростання інтелектуального капіталу, а держава регулює цей процес, встановлюючи правову структуру бізнесу і 

контролюючи її додержання. Ключовими є інновації, що перетворилися на промислову релігію кінця ХХ ст. 

Компанії сприймають інновації як засіб збільшення прибутків та завоювання більш широкого сегменту ринку. 

Уряди країн вважають їх панацеєю з точки зору прискорення економічного зростання через підвищення 

конкурентоспроможності країни в світі. Лише прискорений розвиток інноваційних процесів, який базується на 

ефективному використанні науково-технічного потенціалу, є основним фактором економічного зростання 

країни [1]. 

Відповідно до Закону України “Про інноваційну діяльність”, Інновації - це новостворені або 

вдосконалені конкурентноздатні технології, продукти або послуги, а також організаційно-технічні рішення 

виробничого, адміністративного, комерційного та іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та 

якість виробництва або соціальної сфери [2]. 

Зацікавленість в інновації полягає в тому, що приріст обсягів збуту і доходів має місце на тих 

підприємствах, які впроваджують інновації. Підштовхує до цього бажання підприємств своєчасно виявляти 

тенденції розвитку ринку і просувати на ньому нові високоякісні товари, орієнтовані на задоволення сучасних і 

майбутніх  проблем та бажань споживачів. 

Інноваційна діяльність - це діяльність, спрямована на використання і комерціалізацію результатів 

наукових досліджень та розробок, і зумовлює випуск на ринок нових конкурентноздатних товарів і послуг. 

Інноваційний процес – це послідовність дій на створення ідей можливого нововведення, маркетинг 

інновацій виробництво, продаж і поширень цього нововведення, оцінка ефективності інновацій [2]. 

Позиція процесу складових і послідовностей здійснення є предметом дискусії, різних поглядів в різних 

джерелах, наукового і практичного спрямування. 

Стимулом впровадження інноваційного процесу, є отримання  відповідної інформації про наміри, 

досвід, здійснення, впровадження інновацій  

Інформаційними джерелами при створенні нових продуктів, технологій, техніки є [2]: 

 інформація від клієнтів, за допомогою вивчення їх думки і спеціальних опитувань; 

 інформація, отримана з періодичних видань, відвідувань ярмарок, виставок, 

конференцій; 
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 інформація, отримана при здійсненні порівняльного аналізу продукції, технології і методів 

роботи конкурентів; 

 надходження раціоналізаторських пропозицій, в тому числі шляхом організації “гуртків 

якості”, груп “мозкової атаки”; 

 інформація, отримана при вивченні причин браку та рекламацій; 

 інформація, яка з’являється при “випадкових” ідеях тощо.  

Трансформація науково-технічних розробок в інноваційний продукт, придатний для виробництва і 

ринку, є найважчим етапом у ланцюгу, що зв’язує науку зі споживачем. Це пов’язано з тим, що розроблювачі 

погано розуміють домінанти ринку, потреби споживача, у них немає досвіду технологічного підприємництва. 

В основу інноваційної діяльності покладена інноваційна політика, яка здійснюється на рівні держави 

(макрорівні) або на рівні підприємств (мікрорівні). 

Ціль є інноваційний розвиток підприємств з не обхідності стимулювання інтелектуальної праці з метою 

трансформації інтелектуального капіталу. 

Інтелектуальний капітал є економічна категорія розглядається з позиції авансованої інтелектуальної власності, 

що в процесі свого руху приносить більшу вартість за рахунок додаткової вартості. Це один із різновидів 

капіталу, який має відповідні ознаки капіталу і водночас відтворює властиві лише особливості. До 

інтелектуального капіталу відносять продукт розумової, інтелектуальної праці, продукт творчих зусиль.  

В основу інтелектуального капіталу входить інтелектуальна власність - це результат інтелектуальної 

творчої діяльності, результат власного творчого пошуку, який має бути певним чином об'єктивований, втілений 

у певну об'єктивну форму та має бути здатним до відтворення. 

Інтелектуальна власність може розглядатися як інвестиція, яка поділяється на капітальну (придбання 

нематеріального активу, який підлягає амортизації) так фінансову (пряму), якою передбачають внесення 

нематеріального активу до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права [1]. 

З розвитком ринкових відносин розширюється перелік результатів інтелектуальної власності, а також 

формується новий, який в умовах товарно-грошових відносин набуває ознаки товару або капіталу. Активізація 

в цьому напрямку є важливим фактором економічного розвитку. 

Список використаних джерел: 

   1. Бервено О.В. Інтелектуальний капітал: економічний зміст і особливості формування в 

транзитивному-суспільстві // Авт. дис. на здоб. наук. ст. к. ек. н. — Харків: Харківський національний 

університет ім. В.Н. Каразіна, 2002. 

   2.Про інноваційну діяльність. Закон України № 40-IV від 04.07.2002 р. // Інтелектуальна власність, № 10, 

2002. – с. 35-42. 

 

УДК 332.1 

Махмудов М.К., ст. преподаватель 

Абдулсамедов Т.А., к.э.н., доцент 

Дагестанский Государственный Университет, филиал в г. Дербенте 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА: ПРОБЛЕМЫ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ 

 

Инновационная политика государства является одной из наиболее значимых элементов единой 

государственной социально-экономической политики. Для современного этапа развития экономических, 

социальных и политических отношений в России существенное значение имеет выявление целей и 

инновационной стратегии государства и бизнеса по инновационному развитию. Инновационная политика 

предусматривает выработку эффективных механизмов использования научных разработок и внедрения 

результатов фундаментальных и прикладных исследований в производство, обеспечивающих развитие 

экономики Республики Дагестан и улучшение благосостояния ее граждан. 

Под региональной инновационной политикой понимается определение органами государственной 

власти субъектов РФ целей инновационной стратегии и механизмов поддержки приоритетных инновационных 

программ и проектов. 

Раскрытие инновационного потенциала региона предполагает выявление и характеристику 

совокупности различных видов ресурсов, включая материальные, финансовые, интеллектуальные, научно-

технических и иных ресурсов, необходимых для осуществления инновационной деятельности. 

В решении задач выхода из кризиса, обеспечения динамически устойчивого развития экономики, 

первостепенная роль принадлежит инновациям, инновационной деятельности, которые способны обеспечить 

непрерывное обновление конкурентноспособной продукции, эффективное проникновение на мировые рынки 

товаров и услуг. 

Инновационная политика региона должна быть направлена на создание благоприятного 

экономического климата для осуществления инновационных процессов на его территории. Однако в настоящее 

время региональная инновационная политика является составной частью государственной социально-

экономической политики, определяя стратегию и механизмы поддержки территориально-инновационных 

проектов. Кроме того, основными проблемами региональной инновационной политики до сих является такие, 
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как проблемы повышения эффективности использования научных разработок и внедрение результатов 

исследования в производство. 

Для реализации инновационной политики на уровне региона должна совершенствоваться система 

возвратного финансирования инновационных проектов и прикладных разработок, выполняемых за счет средств 

регионального бюджета на конкурсной основе. В условиях ограниченных возможностей бюджетного 

финансирования возрастает актуальность привлечения средств из дополнительных источников (например, 

собственных средств учреждения, частичных инвестиций, средств внебюджетных фондов и т.д.). 

Главными методами реализации региональной инновационной политики являются: 

1) формирование законодательных и институциональных условий для внедрения инноваций; 

2) стимулирование инвесторов, выплачивающих средства в высокотехнологичное производство, путем 

введения налоговых льгот, гарантий и кредитов; 

3) создание региональных инновационных центров, обеспечивающих координацию и поддержку 

участников инновационной деятельности; 

4) формирование региональных банков данных по инновациям для предоставления этих данных малым 

предприятиям, занимающихся инновационной деятельностью; 

5) консолидация усилий региональных органов власти и частных инвесторов, направленных на 

организацию взаимодействия с другими регионами страны.  

Для успешной реализации региональной инновационной политики по формированию инновационной 

экономики должен быть выполнен комплекс научных и организационно-технических мероприятий: 

 разработка концепции развития инновационной деятельности и инфраструктуры в регионе 

(определение стратегических целей и средств их достижения в рамках формирования инновационной 

экономики); 

 формирование программы инновационного развития региона и включения её основных положений в 

программу социально-экономического развития региона; 

 принятие органами местного и регионального управления соответствующих нормативных актов 

регионального значения, организационное и информационное обеспечение данной программы.  

Координальные изменения в экономической и политических системах Республики Дагестан 

потребовали создания нового подхода к проблемам рыночного развития и формирования региональной 

политики и её экономической составляющей. Однако, региональная экономическая политика в стране ещё не 

нашла должной всесторонней разработки. Основной причиной этого является, на наш взгляд, не столько 

незавершенность процесса формирования новой экономической системы, сколько отсутствие научно-

обоснованных методов и приемов формирования такой политики на местах. 

Инновационные процессы происходят не только на национальном уровне, но и на уровне регионов. 

При этом механизм формирования региональных инновационных систем во многом обусловлены имеющимся 

научно-техническими потенциалом региона и его социально-экономическим положением. 

Таким образом, региональная инновационная политика должна быть направлена на улучшение 

социально-экономических показателей региона за счет эффективного использования его инновационного 

потенциала.                             
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ  ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільства стає більш значущим підвищення 

ролі нововведень, і це викликано, в першу чергу, підвищенням та більш жорсткою конкуренцією. Для багатьох 

керівників які бажають ефективно керувати підприємством поняття інноваційно розвинутого підприємства є 

досить актуальним в повсякчасному житті організацій. Розвиток суспільства та економічна стабільність 

залежить від ефективного розвитку науково-технічного прогресу в країні. Процеси інноваційної діяльності 

потребують дослідження та аналізу стану та перспектив впровадження інновацій на підприємствах. 

Аналіз останніх досліджень та публикацій. Останнім часом опубліковано ряд робіт українських 

дослідників які аналізували особливості інноваційних процесів в економіці України, зокрема це Череп А.В., 

Юркевич О.М., Резнік Н.П.. Андросова О.Ф., Ілляшенко С.М., Микитюк П.П., Сенів Б.Г. та інші. В той же час 

стан інноваційної діяльності підприємств свідчить про те, що ця проблема потребує подальшого дослідження. 

Метою дослідження є вивчення виробничого потенціалу підприємств України та їх спроможність до 

інноваційного розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Ефективним способом конкурентної боротьби в ХХІ ст. є зростання 

компанії внаслідок інноваційного розвитку, який передбачає активне впровадження результатів наукової 

діяльності у виробничо-комерційне використання. Розвиток національної економіки визначається активністю 

інноваційних процесів, економічною ефективністю нововведень, тобто результативністю перетворення 

науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в інноваційний продукт, такий як нова техніка та 
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прогресивні технології, які сприяють зменшенню собівартості продукції та підвищенню її 

конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках. На сьогодні інноваційний шлях розвитку є 

невід’ємною складовою економічного зростання будь-якої країни світу[1]. Досвід інших країн засвідчує, що 

лише за умови широкого впровадження інноваційних розробок можливо наповнити як український, так і 

світовий ринки конкурентоспроможною продукцією вітчизняного виробництва. Натомість, на даний момент 

спостерігається зовсім інша ситуація: замість високотехнологічної наукоємної продукції вітчизняний експорт 

здебільшого представлений напівфабрикатами низького рівня обробки та сировиною, що, у свою чергу, є 

найяскравішим доказом нераціонального використання природних багатств. У зв’язку з цим вкрай необхідним і 

доцільним є процес інноваційного заміщення на багатьох промислових підприємствах країни та навіть в цілих 

галузях, оскільки майбутній образ національної інноваційної системи багато в чому буде залежати від 

можливостей держави вчасно мобілізувати свій внутрішній інноваційний потенціал.  

Досить важливою проблемою є також недостатній рівень фінансування та економічного стимулювання 

науково-технічної та інноваційної діяльності збоку держави.  

В інших країнах бере на себе від 5 до 50% національних наукових витрат. Впроваджені пільги для 

підприємств які в своїй діяльності використовують розвиток науково-технічного прогресу. Згідно з законом 

України „Про наукову і науково-технічну діяльність” обсяги бюджетного фінансування науки повинні 

становити не менш ніж 1,7% ВВП. Однак з кожним роком питома вага бюджетних асигнувань на наукові 

дослідження значно знижується. Так в 2002 році витрати на фундаментальні дослідження становили 424,9 млн. 

грн., а питома вага обсягу виконаних наукових і науково-технічних робіт у ВВП становив – 1,11%, у 2010 році 

1927,4 млн.грн. та 0,90%, 2011 році 2017,7 млн.грн. та 0,95%, в 2012 році 2023,3 млн.грн. та 0,94%  Вище 

перераховані цифри свідчать про збільшення фінансових відрахувань, але це пов’язане з підняттям цін на 

витрати при розробці інновації, а відсоток виконаних наукових та науково-технічних робіт у ВВП з кожним 

роком падає. 

Для збільшення обсягів фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств необхідно 

вирішити цілу низку проблем становлення інноваційного сектора в Україні: комерціалізація інноваційної 

продукції (доведення інноваційних розробок до практичного використання потребує додаткових коштів на 

великий проміжок часу); надвисокі ризики інноваційної діяльності;  нецільове та неефективне використання 

фінансових ресурсів, спрямованих на підтримку інноваційної діяльності (насамперед, державними установами); 

спекулятивне використання державних пільг (наприклад, венчурними структурами) тощо.  

Отже, фінансування інноваційної діяльності підприємств виступає основою науково-технічного 

прогресу й технологічної модернізації виробничих потужностей і зміцнення їх конкурентних позицій на 

вітчизняному та світовому ринку. Однак фінансування інноваційної діяльності підприємств здійснюється 

переважно за рахунок власних коштів[3]. Державне фінансування та підтримка дуже мізерні. Тому для 

оптимізації інноваційної діяльності необхідно впровадити наступні заходи: держава повинна дбати про 

екологізацію виробництва, стимулювати діяльність, спрямовану на збереження довкілля; збільшення витрат на 

підготовку фахівців високого класу, тренінги, курси; мотивація працівників до інноваційної діяльності, 

зменшення міграції науковців; законодавчі зміни у галузі інноваційної діяльності щодо пільг і стимулів; 

розширення  джерел фінансування; політика підприємства повинна мати інноваційну спрямованість; тісне 

співробітництво з іноземними підприємствами, обмін досвідом; активізація діяльності технопарків шляхом 

державної підтримки. 

Реалізація запропонованих напрямів активізації інноваційної діяльності в Україні дасть змогу значно 

підвищити рівень інноваційної активності промислових підприємств, стабілізувати прискорений процес 

оновлення виробництва, ефективно використовувати внутрішні і залучені зовнішні інвестиції і інноваційну 

діяльність. Виходячи з того, що інноваційні зрушення у промисловості на сучасному етапі розвитку економіки є 

перспективними і забезпечують високі показники загального економічного зростання, постає необхідність 

дослідження сучасного стану та напрямів активізації інноваційної діяльності на промислових підприємствах. 

Висновки. Держава повинна бути основним джерелом фінансування розвитку науково-технічної та 

інноваційної діяльності. Важливим чинником для підвищення інноваційного рівня України є освоєння та 

застосування прогресивних технологій та наукомісткої продукції. Окрім фінансових перешкод, підприємства, 

які здійснюють інноваційну діяльність мають проблеми в знаходженні партнерів для співпраці. Відповідно, 

можна зробити висновки, що необхідно розвивати законодавчу базу для більш тісного співробітництва 

державного та підприємницького сектору, оскільки тільки при ефективному, стимулюючому розвитку 

підприємств Україна буде економічно стабільною та розвиненою. 
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ИСТОЧНИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Взаимодействуя с окружающим миром, человек определенным образом относится к нему, испытывает 

какие-либо чувства к тому, что вспоминает, воображает, о чем думает. Переживание человеком своего 

отношения к тому, что он делает или познает, к другим людям, к самому себе, называют чувствами и эмоциями. 

Существуют экономические и психологические подходы к изучению экономического поведения. 

Экономическое поведение людей, вызвано экономическими стимулами, в котором имеет место 

принятие экономических решений, а также детерминанты и последствия экономических решений. Чувства и 

эмоции - взаимосвязанные, но различающиеся явления эмоциональной сферы личности.  

Эмоциями считают более простое, непосредственное переживание в данный момент, связанное с 

удовлетворением или неудовлетворением потребностей. Чувства по сравнению с эмоциями, более постоянны, 

устоявшиеся отношения личности к тому, что она познает и делает, к объекту своих потребностей. Чувства 

характеризуются устойчивостью и длительностью, измеряемой месяцами и годами. Сложность чувства в том, 

что оно включает в себя целую гамму эмоций и часто затруднительно для словесного описания.  

Источниками эмоций и чувств являются, с одной стороны, отражаемая в нашем сознании окружающая 

действительность, а с другой - наши потребности. Те предметы и явления, которые не имеют отношения к 

нашим потребностям и интересам, не вызывают у нас заметных чувств. При переживании чувств, при 

эмоциональных состояниях наблюдается либо повышение, либо понижение интенсивности разных сторон 

жизнедеятельности человека, в том числе и экономического поведения и сознания.  

Выделяя компоненты структуры  экономического сознания человека О.С. Дейнека [1,26] говорит о 

экономических эмоциях и чувствах, выдвигая их на первое место. По его мнению, они окрашивают процесс 

приобретения, коллекционирования, заготовок и т.д. 

Психоанализ З. Фрейда [4,84] продемонстрировал, что поведение человека может быть 

противоположно его подлинным мотивам или желаниям, служить их маскировкой. Так, жалость к бедным 

может на самом деле скрывать ненависть, социальные предупреждения и чувство тревоги. Бедные всегда 

олицетворяют для богатых психологическую и экономическую угрозу, и их стараются представить грязными, 

нечестными и заслуживающими своей участи. 

Чаще всего с деньгами у человека ассоциируется чувство вины. Чувство вины за свое богатство и 

личной ответственности за судьбу бедняков порождает у человека самоосуждение и раскаяние, которое часто 

детерминирует странное поведение людей. Чувство вины по поводу денег может породить у человека 

депрессию, недоверие и даже отвращение к самому себе. Бессознательно пытаясь редуцировать это чувство, 

человек может развивать у себя различные психосоматические симптомы. 

Чувство безопасности, как важная эмоция также связана с экономическим поведением человека. 

Исследования очень богатых американцев, добившихся всего в жизни самостоятельно, показали, что в детстве 

им гораздо чаще чем «обычным» людям, пришлось пережить смерть родителей, развод или другие 

психологические травмы.  

Психоаналитики полагают, что, став взрослыми, эти люди накапливают деньги для того, чтобы больше 

никогда не оказаться в тяжелом положении. Желание богатства – это не что иное, как потребность в 

эмоциональной безопасности, своего рода эмоциональный голод, вызванный депривацией в раннем возрасте. 

Здесь деньги также могут иметь различное эмоциональное значение. 

Голдберг и Льюис [3, 144] выделили 10 психологических факторов, которые могут привести к 

серьезным проблемам в денежной сфере. Они также полагают, что поведение и установки по отношению к 

деньгам не являются чем-то изолированным, а составляют неотъемлемую часть личности в целом.  

Деньги могут концентрировать на себе фантазии, страхи и желания, а также быть объектом 

вытеснения, искажения и защиты; могут быть связаны страстью, восхищением, свободой, властью и 

авторитетом, восторгом и возбуждением, выживанием и безопасностью, победой и наградой. Они могут 

восприниматься как орудие нападения или щит, транквилизатор или симулятор, талисман или приворотное 

зелье, лакомое блюдо или воздушное одеяло. То, что мы носим деньги в кармане, тратим их или откладываем, 

наполняет нас чувством гордости, сексуальной привлекательности, неуязвимости, и, возможно даже 

бессмертие. Наоборот, нехватка денег может вызвать у нас ощущение пустоты, заброшенности, унижения, 

неполноценности, тревоги, гнева и зависти». 

Э. Мэтьюз [2, 136] полагает, что поведение и установки по отношению к деньгам являются следствием 

эмоциональной динамики раннего детства - взаимоотношений с родителями, друзьями, учителями и соседями; 

культурных и религиозных традиций, а также современных технологий и влияния СМИ. Пережитые в детстве 

эмоции и чувства, связанные с бедностью, экономическим кризисом или экономическими трудностями 

становятся для людей стимулом для накопления больших капиталов.  

Согласно, исследованиям Спасенникова В.В. [3,142], можно определить следующее: чем экспрессивней 

товар (вызывает сильные яркие эмоции, "заражает", притягивает), тем в большей степени подавляются 

когнитивные компоненты оценивания и выбора товара, т.е. выбор становится менее обдуманным. 
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Экспрессивность продукта скорее связана с престижем, выразительностью, "модностью", чувственной 

привлекательностью, чем с его функциональным и утилитарным назначениями. Например, экспрессивность 

одежды служит ее психосоциальным целям, а ее защитные свойства - функциональным.  

От характера товаров и услуг, и от личности покупателя, зависит то обстоятельство, которое будет 

играть ведущая роль при покупке. Им являются эмоции или рациональный расчет. Часто эмоциональный выбор 

становится ведущим при отборе из нескольких альтернатив (направляет и удерживает внимание). Выделяет 

что-то из окружающего и создает впечатление эмоциональный выбор, а при окончательном выборе 

осуществляется информационный поиск и рациональный расчет. Чем выше заинтересованность в результате, 

важнее правильный выбор, тем скорее обдумывание будет доминировать над эмоциями. 

Экономическое поведение человека обусловлено многими причинами, относящимися, к аффективным 

факторам экономического поведения играют особую роль в экономической сфере.  

Положительные эмоции, хорошее настроение стимулируют большую потребительскую активность, 

поэтому в магазинах, супермаркетах, в местах развлечений используются факторы (зрительные, слуховые, 

обонятельные и др.), поднимающие настроение. Положительные эмоции усиливают оптимистические 

ожидания, увеличивающие незапланированные траты и снижающие стремление сэкономить. Действие 

отрицательных эмоций противоположно. 

Таким образом, эмоции окрашивают и закрепляют индивидуальный опыт в экономической сфере, 

влияют на экономическое поведение. Благодаря эмоциональной памяти полезные формы поведения 

закрепляются, а неудачные отвергаются. Влияет на экономическое поведение в целом и личный 

эмоциональный профиль, а именно содержание, характер преобладающих эмоций и чувств, тех высших 

эмоций, которые конкретному человеку особенно желанны.  
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА. 

 

Экономика XXI века была провозглашена – экономикой информационной. Посредством научно-

технического прорыва, обусловленного созданием особого экономического пространства и области интернет-

технологий. Всё больше и больше ученых и обывателей, предпринимателей и представителей властных 

структур замечают изменения в экономической модели, существующей вокруг нас. В таких условиях 

возникают особые требования к управлению бизнес-процессами на предприятии и смещаются классические 

представления о категориях экономической теории.  

Так, например, известные всем факторы производства: труд, земля и капитал, - необходимо 

пересмотреть и дополнить. Совершенно понятно, что традиционные природные ресурсы в совокупности с 

человеческими возможностями способны использоваться для создания общественно-полезного продукта. 

Однако, без капитала, выраженного в совокупности финансовых и нефинансовых активах компании, не 

представляется эффективным коммерциализация данного продукта. В 90гг. XX века экономическое сообщество 

признало необходимость пересмотра теории «факторов производства», с дополнением к общеизвестным 

категориям «предпринимательских способностей».  

Предпринимательство было признано основным вектором развития экономических отношений. 

Производство товаров, выполнение работ, оказание услуг – все это было бы невозможно без объединения всех 

трех классических факторов производства в одним мощным идеологическим центром, способным управлять 

использованием и направлением деятельности каждого из факторов. Предпринимательство, как явление 

социально-экономическое, было принято в виде панацеи от всех экономических болезней общества. Ведь 

только менеджер с предпринимательскими задатками способен максимально эффективно управлять ресурсами, 

выстаивать бизнес-процессы, стремиться к сокращению потерь и оптимизации затрат с максимальной заботой о 

производстве. 

Экономические реалии нового тысячелетия заставили ещё раз по-новому взглянуть на всю систему 

выстраивания коммуникаций при создании, развития, расширении и даже ликвидации тех или иных бизнес-

процессов.  

Информация может рассматриваться как фактор производства, и как ресурс. Информация выступает в 

качестве экономического ресурса не только в определенных формах и при наличии определенного содержания, 

но и в конкретное время. Материальные ресурсы в процессе производства переносят свою стоимость на товары 

и услуги, в результате чего после окончания производственного цикла перестают существовать. Информация 

не исчезает, но перестает иметь экономическую ценность из-за потери актуальности или невозможности ее 

применения. Можно говорить о том, что информация обладает свойством ограниченности в определенное 
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время, поэтому от скорости ее получения и использования зависят выгоды, получаемые от ее применения в 

хозяйственной деятельности. 

Таким образом, своеобразие информации, ее отличия от традиционных факторов производства 

обусловливают существование ряда проблем, связанных с ее обращением в экономике. Необходим некоторый 

период времени для адаптации социально-экономических систем к изменению роли и значения информация, ее 

воздействию на экономические процессы. В связи с этим необходимо рассмотреть основные проблемы, 

связанные с использованием информации как экономического ресурса в коммерческой деятельности, а также 

специфику ее обращения в качестве товара. 

Деятельность по производству, распространению информации становится все более востребованной, не 

только в условиях информационной экономики, но и в экономике развивающихся стран мира. Между тем, 

следует отметить, что любая трудовая деятельность имеет своим результатом производство информации, равно 

как и для ее осуществления требуются информация и знания того или иного рода. Производство информации, 

являющееся результатом любой трудовой деятельности, существует на всех стадиях социально-экономического 

развития общества. Между тем, процесс создания информации и знаний можно рассматривать в более узком 

смысле, а именно, как целенаправленную деятельность по сбору, интерпретации, созданию новой информации 

(знания) с целью ее последующего распространения, в том числе материализации. Именно эта деятельность 

имеет своим конечным результатом создание информационных продуктов, интеллектуальных благ. 

Происходит выделение отраслей экономики, занятых производством, обработкой, распространением 

информации в число самостоятельных сегментов экономики, не только обеспечивающих материальное 

производство, но и определяющих конкурентоспособность экономики и перспективы ее развития. 

Трудно переоценить важность информационных сетей в жизни современного общества. Работа 

большинства современных организаций абсолютно немыслима без использования каналов передачи данных 

тем или иным образом, без обработки, систематизации и перенаправления информации. 

Информационная сфера сегодня является одной из самых эффективных для вложения капитала. 

Глобальная информатизация общества, стремительное развитие средств информационной техники и новых 

информационных технологий, увеличение потребностей общества в разнообразных информационных услугах, 

формирование в последние десятилетия национальных и глобальных информационно-телекоммуникационных 

систем – все это привело к появлению нового сектора экономики – информационной экономики. 

Информационная экономика имеет ряд принципиальных  особенностей. Информационное 

производство, информационные продукты и услуги являются чрезвычайно наукоемкими. Продукция 

информационной экономики является сегодня важнейшим фактором для ускоренного развития ряда других 

областей общественного хозяйства – промышленности, строительства, транспорта, добывающих отраслей. 

Информационная экономика отличается исключительно высокой динамичностью смены моделей и даже целых 

поколений своей продукции, опережая в этой части все другие секторы развития экономики. Многие виды 

информационной продукции и информационные технологии по своим функциональным возможностям 

являются изделиями двойного применения, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных 

целях. Информационная экономика обеспечивает создание средств для производства и эффективного 

использования знаний, что создает предпосылки для экономии других видов ресурсов развития общества 

(сырья, энергии, материальных и людских ресурсов) и поэтому является важным фактором для преодоления 

глобального экологического кризиса и перехода цивилизации на модель устойчивого и безопасного развития. 

Развитие информационной экономики создает новую структуру занятости населения, стимулирует развитие 

новых форм индивидуального труда и творчества. Информационная экономика имеет дело с весьма 

специфическим видом ресурсов общества – информационным ресурсом, который обладает особыми 

свойствами при его тиражировании, распространении и использовании в качестве товара.  

Все вышесказанное позволяет сделать однозначный вывод: в структуре факторов производства XXI 

века произошло важное изменение. Информация прочно заняла свое место в этой системе, роль её в 

производственном процессе всего экономического пространства будет только увеличиваться со временем.  
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕДУРИ ВІДБОРУ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛУ НА 

ПІДПРИЄМТСВІ (НА ПРИКЛАДІ ПАТ ККУ «КВАРЦ») 

 

В умовах розбудови України дедалі більшого значення набувають проблеми управління людськими 

ресурсами. Управління персоналом являє собою процес планування, підбору, підготовки, оцінки, навчання та 

мотивації персоналу, спрямований на ефективне використання трудового потенціалу та досягнення особистих і 

групових цілей [1].  

http://www.infeconomy.ru/theory/79-2010-02-23-15-12-57.html
http://www.infeconomy.ru/
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Професійний набір та відбір на роботу є необхідними складовими управління персоналом. Набір 

персоналу полягає в створенні необхідного резерву кандидатів на всі посади і спеціальності, із якого 

організація надалі відбирає найбільш підходящих для неї робітників. Основним завданням при цьому є 

комплектування штату претендентами, ділові, морально-психологічні та інші якості яких могли б сприяти 

досягненню цілей організації.  

Організаційне забезпечення підбору персоналу – це комплекс науково-обгрунтованих заходів, які 

проводяться одночасно або послідовно на різних етапах роботи з підбору персоналу з метою скорочення 

термінів і підвищення якості підбору персоналу [2]. 

Оптимізація ж процедури підбору персоналу являє собою сукупність процесів, спрямованих на 

модернізацію та поліпшення існуючих механізмів відбору працівників в організацію. 

Саме тому осмислення управлінських проблем, що виникають у процесі будівництва такого механізму 

- одне з найважливіших завдань науки управління. 

З розвитком і ускладненням виробництва, прискоренням науково-технічного прогресу змінюються 

вимоги до кадрів. Підвищуються вимоги до загальноосвітньої, економічної, технічної, технологічної підготовки 

робітників та службовців, до рівня їхньої кваліфікації. Виникають питання раціонального використання 

трудових ресурсів та оптимальної оцінки діяльності кадрів. 

Об’єктом нашого дослідження є вивчення усіх найважливіших аспектів відбору персоналу в 

публічному акціонерному товаристві «Кременчуцьке кар’єроуправління «Кварц». Частка розміщення 

працівників за різними структурним одиницями підприємства наведена у таблиці 1. 

Таблиця 1 – Частка розміщення працівників ПАТ ККУ «Кварц» за різними структурними одиницями, 

чол. 

Назва підрозділу Списковий склад Планова чисельність 

Управління 54 59 

ДСЦ 5 5 

Транспортний цех 71 77 

ЗЦ 6 6 

РМЦ 3 3 

РБЦ 2 2 

Гірничий цех 125 131 

Залізничний цех 81 83 

Ремонтно-механічний цех 32 32 

Ремонтно-будівельний цех 23 25 

Служба охорони 43 44 

Клуб Юного Техніка 8 8 

Їдальня 6 6 

Оздоровчий пункт 2 2 

Дробильно-сортувальний цех 30 30 

Разом робітників в технології 56 58 

Усього 547 571 

 

У процентному співвідношенні розміщення працівників на підприємстві за списковим складом та 

плановою чисельністю представлено  на рис. 2. 

Таким чином, найбільша кількість працівників розміщується у гірничому цеху  і складає 26% від всієї 

кількості працівників. Другий  за величиною – залізничний цех (ЗЦ), у складі якого перебуває 19% усього 

кадрового потенціалу підприємства [3].  

Проаналізувавши кадрову структуру персоналу, бачимо, що в багатьох відділах планова чисельність 

відрізняється від спискового складу, а, отже, постає необхідність у наймі нових співробітників для виконання 

відповідної роботи на підприємстві. 

На основі вищезазначеного було розроблено перелік заходів, які зможуть покращити процес відбору 

персоналу на відповідні посади на підприємстві: 

1. Підготовка та перепідготовка кадрів для  забезпечення росту кваліфікації робітників безпосередньо 

на виробництві та в навчальних закладах, вдосконалення системи планування кадрів та введення ефективної 

системи управління персоналом підприємства для того, щоб зменшити плинність кадрів. Підприємство з цією 

метою повинне розвивати учбово-матеріальну базу, створювати учбові комбінати, курси та центри, школи по 

вивченню передових методів праці, створювати програми по удосконаленню умов праці. 

2. Підвищення ефективності атестації працівників управління та забезпечення об'єктивності її оцінок і 

висновків шляхом застосування експертних оцінок фахівців і  керівників.  

3. Уміле використання резерву: необхідно вчасно визначити момент, коли резервіст повинний бути 

висунутий на ту посаду, на якій він принесе найбільшу користь. 

4. Введення системи оцінки трудового потенціалу як працівників, так і керівників та спеціалістів, бо 

оцінка діяльності персоналу є засобом вивчення його сильних і слабких сторін, а також основа для 

удосконалення індивідуальних трудових здібностей і підвищення кваліфікації. 
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Рис. 2.2 – Структура розміщення працівників по відділам ПАТ ККУ «Кварц» 

 

5. Удосконалення процедури співбесіди з кандидатами на вакантні посади. 

Запропоновані заходи дозволять ліквідувати недоліки в системі управління персоналом та дадуть змогу 

покращити ефективність використання трудового потенціалу. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЄЮ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК 

УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

У період реалізації інноваційної моделі розвитку питання підвищення конкурентоспроможності, в 

усьому розмаїтті її аспектів, стосуються практично всіх аспектів суспільного життя і, в зв’язку з цим, постійно 

перебувають у центрі уваги підприємств та урядовців усіх розвинених країн світу. Сьогодні питання 

комерціалізації інтелектуальної власності стали предметом дослідження вітчизняних та зарубіжних учених. 

Такі вчені як Нехорошева Л. [1], Кулаков Г., Бондар О., Хоменко І. [2, с. 126] розглядають інтелектуальну 

власність як основу інноваційно-технологічного розвитку економіки у період кризи.  Олейников О. [3] вивчає 

проблематику присутності України на свтовому  високотехнологічному ринку. Соловйов В. [4] розглядає 

інтелектуальну власність як трансфер науки в бізнес. Проте, окремі аспекти управління комерціалізацією 

технологій як умови сталого інноваційного розвитку висвітлені не повній мірі. 

Метою дослідження є виокремлення особливостей та обґрунтування проблем управління 

комерціалізацією технологій як умови та чинника конкурентоспроможності на шляху сталого інноваційного 

розвитку України, а також розробка рекомендацій щодо його удосконалення. 

Враховуючи тотальну переорієнтацію розвинених і окремих країн, що розвиваються, на виробництво 

високотехнологічної продукції, забезпечити в довгостроковій перспективі високий рівень 

конкурентоспроможності економіки будь-якої цивілізованої країни покликана інноваційно-технологічна модель 

її розвитку. Разом з тим, становлення нового шостого технологічного укладу призводить до створення ринків 

нових видів інноваційної продукції та технологій, розробці нових моделей управління, маркетингу, що 

дозволяють перейти до автоматизованого управління життєвим циклом продукції (управління на основі CALS-

технологій). Так, за показником кількості одержаних патентів на 1 млн. населення країни – світовим лідером є 

Японія (2884 патенти на 1 млн. японців). У першу п’ятірку також входять Південна Корея (2189), США (645), 

Німеччина (587) і Австралія (479). Для Росії цей показник рівний 160-ти, що перевершує середньосвітовий 

рівень (148). У Білорусії на 1 млн. жителів доводиться 108 патентів, в Україні – 68. 

Поглиблення кризових явищ привело до прояву всіх проблем, накопичених у вітчизняній економіці за 

останні два десятиліття, поставило на грань виживання більшість підприємств і організацій. Незважаючи на 
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задекларований перехід національної економіки на інноваційну модель розвитку та прийняття з цього приводу 

ряд законів і постанов, інноваційна активність вітчизняних підприємств не росте, а національний 

дослідницький потенціал використовується не повністю. Дані держкомстату свідчать про тенденцію до 

скорочення чисельності науковців в Україні більш ніж втричі – з 313 тисяч вчених в 1990 році до 93,2 тисячі у 

2010 році. Рівень інноваційної активності промислових підприємств у 2011 році склав 13,6%. За цим 

показником Україна не досягла навіть рівня 2003 року. Все це призвело до  зниження патентної активності в 

Україні і, насамперед, активності національних заявників, внаслідок чого в 2012 році до національного 

патентного відомства України надійшло на 15,5% менше заявок на винаходи, ніж у 2011 році. 

Низька активність патентування розробок значною мірою пов’язана з помилками при виборі об’єктів та 

країн патентування, слабкою рекламою і порівняно великими фінансовими витратами. Тому стає актуальним 

створення, розвиток і підвищення ролі патентних підрозділів підприємств і організацій з визначенням джерел їх 

фінансування. При цьому обсяг державного фінансування науково-технічних програм та інноваційних проектів 

має напряму залежати від рівня патентно-ліцензійної діяльності, а основним інструментом для стимуляції росту 

знань повинні стати законодавчі акти щодо розширення прав авторів відкриттів і винаходів на інтелектуальну 

власність. 

Аналіз динаміки показників трансферу технологій в Україні свідчить про його низьку ефективність. Так, 

за 2010 р. передано за кордон 1 технологію, 1 ноу-хау, 2 одиниці устаткування, придбано за кордоном 297 

складових технологій, з яких 179 од. обладнання і лише 15 технологій за ліцензіями. Лідерами в придбанні 

технологій є харчова галузь, підприємства з переробки сільгосппродукції, хімічна і нафтохімічна промисловість 

[2]. 

Існуючий причинно-наслідковий зв'язок між процесами глобалізації світового господарства, 

виникненням нової економіки знань, процесами розвитку і вдосконалення міжнародної системи інтелектуальної 

власності, обумовив формування нового сектора світової торгівлі – ринку інтелектуальної власності.  

Нині, головним фактором, що стримує економічне зростання та якість економіки в країнах СНД, є 

неприпустимо низька заробітна плата найманих працівників. Вона приблизно вдвічі нижче необхідного 

мінімуму, що відштовхує людину з нормального відтворювального процесу і притуплює мотивацію працівника 

до продуктивної праці [3]. Тому, доцільно розробити механізм забезпечення гідного соціального та 

матеріального статусу творцеві нових знань: це має стати не благодійною діяльністю, а обов’язком держави, 

тому що скорочення бюджетних асигнувань на науку буде свідомо призводити до деградації самої науки і 

застою економіки країни. Крім того, слід зазначити, що зростання заробітної праці творців нових знань має йти 

з випередженням по відношенню до працівників матеріального виробництва, а реформа починатися з 

переоцінки значимості творчої праці, істотного зростання заробітної плати творців нових знань. 

Основними причинами низької патентної активності та трансферу технологій є низька зарплата 

науковця, низький соціальний статус, повна відсутність венчурних капіталістів, бізнес-ангелів, «посівних» 

фондів з державним фінансуванням, а також недосконалість нормативно-законодавчої бази, яка не дозволяє 

університетам і дослідницьким інститутам бути засновниками spin-off. 

З наведеного вище можна зробити наступні висновки. Управління комерціалізацією об’єктів 

інтелектуальної власності як одна з основних умов інноваційно-технологічного розвитку економіки вимагає 

плідної співпраці влади, науки та бізнесу. Розроблені рекомендації та запропонована структурно-функціональна 

модель його реалізації, побудована на основі комплексного підходу, дозволить системно здійснювати цей 

процес, що сприятиме підвищенню конкурентоздатності країни. 
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ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Інноваційна діяльність, що здійснюється на основі прогресивних науково-технічних досягнень, є 

головним інструментом подолання кризових явищ, стабілізації і зростання економіки та підвищення 

конкурентоспроможності аграрних підприємств. За цих умов особливого значення набуває поліпшення 

інвестиційного клімату, розмежування сфер використання державного і недержавного інвестування, вибір 

раціональних джерел і способів фінансування інновацій в сільськогосподарському виробництві. 

В аграрній сфері економіки розвиток інноваційної діяльності стримується через недостатнє 

стимулювання з боку держави впровадження інновацій у виробництво, обмеженість внутрішніх і зовнішніх 

джерел фінансування інновацій та неможливість їх швидкої мобілізації, низьку прибутковість 

сільськогосподарських товаровиробників та недосконалість фінансової системи країни в цілому. 

Питанням фінансування та кредитування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств 

займаються такі вчені як О. Дацій, М. Макаренко, О. Крисальний, П. Саблук та ін. Проблему розвитку 

лізингових послуг в аграрній сфері вивчали П. Денисенко, В. Кузьмін, Т. Куліш та ін. До основних джерел 

фінансування інноваційної діяльності аграрних підприємств відносять власні кошти підприємств, бюджетні 

кошти, кредитні ресурси, вітчизняні та іноземні інвестиції [2]. Серед кредитних ресурсів можна виокремити 

кредити банків, фінансовий лізинг, форфейтування. 

У світовій практиці найбільш поширеною формою фінансування є фінансовий лізинг – форма 

інвестування капіталу у вигляді довгострокової оренди технічних засобів, умови якої обумовлені лізинговою 

угодою. 

В Україні розвиток ринку лізингових послуг було розпочато прийняттям Закону України «Про лізинг» 

(1997 р.) та Закону України «Про фінансовий лізинг» (2003 р.) [1]. На підставі постанови Кабінету Міністрів 

України від 11.04.2001 р. №354 створено НАК «Украгролізинг». 100 відсотків акцій Компанії закріпляється у 

державній власності [4]. 

Ефективний вплив лізингу на оновлення матеріально-технічної бази сільськогосподарських 

товаровиробників пояснюється потенційними можливостями, які закладені в лізинговій формі підприємницької 

діяльності: 

- на відміну від грошового кредиту, кредитування у вигляді машин і обладнання зменшує ризик 

неповернення коштів, оскільки лізингодавець зберігає право власності на передане майно, тобто лізингове 

майно виступає в якості застави; 

-лізинг передбачає 100% кредитування і не вимагає негайного здійснення платежів, що дає змогу без 

різкого фінансового напруження поновлювати виробничі фонди, придбавати дороге майно; 

-умови лізингової угоди гнучкіші порівняно з кредитом, бо дають змогу двом сторонам вибрати 

вигідну схему виплат; 

-лізингові платежі відносяться на витрати виробництва (собівартість) лізингоодержувача і відповідно 

знижується оподаткування прибутку [3]. 

Досвід країн з розвиненою ринковою економікою засвідчує зростаючий вплив лізингу на процес 

відтворення основних фондів і відкриває широкий доступ користувачам до передової техніки і технологій. 

Фінансовий лізинг в агропромисловому комплексі є вигідною формою діяльності для всіх учасників цього виду 

інвестицій. 

По-перше, лізинг дає змогу отримати додаткові інвестиції від іноземних партнерів у вигляді машин і 

обладнання. По-друге, до лізингових операцій залучаються значні кошти банків, страхових компаній, 

акціонерних товариств та інших фінансових установ, що перебувають безпосередньо в Україні. По-третє, 

привабливість лізингу для сільськогосподарських підприємств пояснюється тими потенційними можливостями, 

які закладені в лізинговій формі підприємницької діяльності. Для селян фінансовий лізинг дає можливість 

заощаджувати кошти для інвестування в інші більш ефективні види діяльності та/або придбавати техніку, 

вартість якої перевищує річні фінансові можливості. 

Після повної сплати лізингового майна підприємство, як правило, стає його власником. У цьому 

випадку кошти, що витрачаються на лізингові платежі, формуються з прибутку підприємства до його 

оподаткування. 

Лізинг вигідний і державі, оскільки заборгованість підприємств іноземним лізингодавцям не 

зараховується до загальної фінансової заборгованості країн-імпортерів, на чиїй території перебувають 

лізингоодержувачі. 

Отже, лізинг можна розглядати як одну з найпривабливіших і найперспективніших форм інвестування, 

здатну значно пожвавити процес оновлення матеріально-технічної бази сільськогосподарських 

товаровиробників та подальшого входження економіки України в структуру світового ринку. 
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SOCIAL COSTS OF ENTERPRISES AND THEIR CAPITALIZATION 

 

Business enterprise in a market economy is not limited to a profit as the financial result. Global integration 

processes especially touched social living and social performance of companies and the state as a whole. Increased 

social responsibility of economic activity is a priority for successful business. Recognition of human resources driving 

force of any activity associated with an increase in the value of human capital. Social protection of workers is an 

indicator of the social responsibility of business entities and social feasibility of the staff.  

Social costs of companies formed in the implementation of social security provided by law and voluntarily 

undertaken by the owners of human capital. Expenditures on social protection is an integral labor costs and total 

personnel costs. Providing a variety of social guarantees and service staff encourages enterprises to more productive 

activities, it is only by social workers are able to work for the organization. 

In the scientific literature in recent years more and more scholars such as A.I. Patsula [6] V.Sapko, 

V.Parkhomenko [7] T.O.Strybulevych [8] L.L.Buntovskaya, E.A.Yakovenko, D.I.Strylchenko [2] A.Koshulko and 

I.Hurynenko [4], [5], E.V.Volovodovi, E.D.Prohnymak, A.V.Yschenko [9] O.Hrishnova, and T.A.Nykytyuk [3] and 

N.Baltacheyeva [1] focus their attention on the social aspects of the entity. The main areas of research is the question of 

the social responsibility of business, accounting, social costs, social enterprise development, social protection and social 

policy businesses. Presented scientists made a significant contribution to the creation of knowledge concerning the 

social dimension of business and social life. However, some aspects of business entities, not enough research that is 

primarily concerned with the social costs capitalization and recognition of their productive nature.  

For a long time, personnel costs were considered as overhead. Cost reduction in the company is always 

accompanied by reduction in personnel costs and headcount. Optimizing cost entities reduce wages and reduce the 

number of social service workers who receive, causing intense social atmosphere in the team, reduces productivity and 

leads to strikes, eventually forming the additional costs of eliminating the negative effects of such optimizations. It is 

impossible to optimize the cost of the enterprise by reducing the costs of social purpose. 

In European countries, the structure of personnel costs outweigh the costs of social purpose, specific gravity 

greater than labor costs. In our country, only large companies with high profitability and stable earnings provide their 

employees a high level of social protection. Most industrial enterprises in Ukraine becomes unstable, which is reflected 

in the social protection of the working population. 

The effectiveness of the company depends on the efficient use of resources and conversion costs, not only the 

final product but also the consumption of future economic and social benefits. Most of the costs form only the cost of 

goods and services, bypassing the process of capitalization. Expenditures on social protection have a special purpose, on 

the one hand they are used as a tool to motivate employees, on the other - always capitalized and provides an additional 

economic and social benefits.  

The high level of social responsibility of businesses to employees creates a positive company reputation 

attracting the attention of consumers, investors and future employees. 

Providing employees with additional social guarantees can increase productivity, reduce the cost of finding 

new employees and improve the social climate in the collective. Employees of companies are part of the human, 

intellectual and social capital. By investing in the maintenance of that person's physical strength, the development of 

mental abilities, skills, employers increase their capital. 

Capitalization costs for the social protection of workers is a new approach to increase the value of the company 

based on the principles of rationality and promotion of staff. However, capitalization of social spending demands new 

approaches to the assessment of these costs and their accounting and control at both the enterprise and the national 

level. 
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ПОШУК ПРИЧИН НИЗЬКОГО РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 

Постановка проблеми. Інноваційний розвиток підприємств є складовою частиною інноваційного 

розвитку економіки і важливим аспектом відтворення виробничих відносин, що полягає: у оновленні складу і 

побудови основних фондів і удосконаленні організації їх використовування як на стадії формування, так і 

науково-технічної підготовки виробництва.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  Важливість інноваційного розвитку для сучасної 

економіки України переоцінити неможливо. Адже саме завдяки інноваціям може бути досягнутий економічне 

зростання вже в найближчій перспективі. Сприйняття інноваційного розвитку як основоположного чинника 

економічного підйому знайшло своє відображення у фундаментальних дослідженнях зарубіжних учених, таких 

як Р.Акоффа, П.Друкера, Ф.Портера, Б.Санто, Б.Твісса.  

Проблемам інноваційного розвитку присвячено багато робіт, в яких досліджено зміст, чинники, 

напрями, стратегії і методи забезпечення такого  типу розвитку, визначений його вплив на розвиток держави і 

регіонів, окремих галузей і підприємств. Провідними українськими дослідниками згаданих напрямів 

інноваційного розвитку підприємств є В.П. Александрова, І.В.Алексєєв, О.І. Амоша., С.С. Аптекар, В.М. Гєєц, 

В.М. Гончаров, М.І. Долішній, В. І. Ландік, М.М. Лепа, О.В. Савчук, М.Г. Чумаченко, І.Б. Швец та ін., але ця 

проблема вимагає подальшого дослідження у напрямку пошуку причин, перешкоджаючих розвитку інновацій.         

Метою дослідження є аналіз стану інноваційної активності підприємств і розробка рекомендацій щодо 

їх інноваційного розвитку.  

Виклад основного матеріалу. Потреба підвищення конкурентоспроможності та виходу промислових 

підприємств із кризового стану вимагає формування такого типу розвитку економіки, який забезпечить її 

ефективне функціонування та зростання у майбутньому. Досвід розвинених країн показує, що таким типом 

розвитку є інноваційний. Економічний розвиток економіки країни залежить від рівня інноваційної діяльності 

кожного підприємства. Впровадження інновацій є головним рушійним чинником забезпечення ефективної 

діяльності як окремих підприємств, так і економіки країни в цілому. 

Поряд з загальновідомими підходами сучасний етап розвитку економіки України характеризується 

системними проблемами в області енергозбереження, матеріаломісткості та застарілості технологічної 

організації виробництва. Вказаний комплекс проблем, з однієї сторони, виступає закономірним наслідком 

неефективного управління за командно-адміністративної економіки, а з іншої – залишається складним для 

розв’язання в коротко та середньостроковій перспективі. [1]. 

На рис. 1. представлені статистичні дані, що характеризують рівень інноваційної активності 

підприємств України за період 2000-2012 рр. [2].  

Стан інноваційної діяльності в Україні характеризується недостатніми обсягами реалізації інноваційної 

продукції; низьким рівнем інноваційної активності підприємств.  Стримування інноваційної діяльності 

підприємств України є головною проблемою інноваційного розвитку підприємств України, яка пояснюється, 

насамперед, обмеженістю джерел її фінансування, що пов’язано з фінансово-економічною нестабільністю в 

державі та кризовим станом більшості підприємств, які змушені реалізовувати інноваційні процеси за рахунок 

власних коштів. Відсутність власних коштів у підприємств для фінансування інновацій доповнюється іншими 

чинниками - високими кредитними ставками та неспроможністю отримання довготермінових кредитів, 

теперішнім масовим банкрутством банків. Недостатньо використовуються в Україні непрямі заходи 

стимулювання впровадження інновацій. [3]. 

Зважаючи на те, що джерелом власних коштів підприємств, що спрямовуються на інноваційну 

діяльність, є прибуток, стає зрозумілим причина низького рівня інноваційної активності. Більшість підприємств 

працює збитково, а ті, що отримують прибуток, не поспішають ним ризикувати, адже інноваціям притаманний  
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 Рис.1. Рівень інноваційної активності підприємств України 

 

високий рівень ризику. Саме тому, для розвитку інноваційної діяльності слід активно розвивати банківський 

сектор в частині залучення цільових інвестицій, вигідного вкладення вільних фінансових коштів підприємств, 

фінансування перспективних науково-технічних досягнень. Частка банківського сектору в фінансуванні 

інновацій є занадто низькою. 

Інноваційний розвиток реалізується за допомогою короткотермінових та середньотермінових проектів і 

програм в основних сферах діяльності. Найважливіше місце в процесі його реалізації займають маркетингові 

дослідження та планування, за допомогою яких поширюється інформація про компанію, її конкурентні 

переваги на базі унікальних особливостей і нових проектів. Тому важливим є розроблення на підприємствах 

стратегії інноваційного розвитку. В свою чергу, забезпечення інноваційного розвитку вітчизняних підприємств 

залежить як від дій безпосередньо керівництва цих підприємств, так і від дій на рівні держави профільних 

міністерств та відомств. 

Перспективи інноваційного розвитку підприємств України дуже великі. Насамперед це зумовлено 

наявністю розумних кадрів у різноманітних сферах діяльності підприємств. Також в Україні сконцентровано 

великий науковий потенціал, є багато відкриттів і винаходів, напрацьовано багато інноваційних проектів в 

ресурсозбереженні, в біотехнології, у лазерній техніці тощо. Необхідно визначити найбільш проривні 

напрямки, в які, у відповідності до критичної точки фазового переходу, можна мінімально додати інвестиції у 

вигляді ресурсів і відбудеться перехід в нову якість - в інноваційний рентабельний бізнес, який буде формувати 

інфраструктуру для інших сфер діяльності. 

Висновки. Зростання рівня інноваційності підприємств України може бути досягнуто шляхом 

активного розвитку банківського сектору в частині залучення цільових інвестицій, а також вигідного вкладення 

вільних фінансових коштів підприємств і фінансування перспективних науково-технічних досягнень. Також 

необхідно ширше застосовувати програмно-цільовий метод фінансування інноваційних проектів і надавати на 

конкурсній основі гранти за рахунок коштів державного бюджету. 
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ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЯК ОСНОВА СТРАТЕГІЇ 

РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

Сучасний етап розвитку країн світу неможливий без активізації інноваційних процесів в економіці, 

насамперед у такій стратегічно важливій галузі як машинобудування. Саме ця галузь економіки забезпечує 

створення основних виробничих фондів майже для всіх сфер підприємницької діяльності. Тому інноваційні 

процеси в галузі машинобудування  виступають основним каталізатором технологічного прогресу як на 

галузевому рівні, так і на рівні національної економіки України. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Актуальність дослідження зумовлена потребою сьогодення у підвищенні  конкурентоспроможності 

продукції машинобудівної галузі на світовому ринку, яка має пряму залежність від впровадження в галузь 

інноваційних технологій виробництва. 

Метою дослідження є аналіз інноваційної активності підприємств галузі машинобудування та  

визначення шляхів реалізації інноваційного розвитку для зростання конкурентоспроможності даної галузі. 

Аналізуючи дані Державної служби статистики України, слід зазначити, що за період з 2010 по 2012 рр. 

кількість підприємств машинобудівної галузі зменшилася з 1881 до 1728 підприємств відповідно, але кількість 

інноваційно-активних підприємств в цій галузі зросла. Динаміка  кількості інноваційно-активних підприємств 

машинобудування за останні 3 роки була нестабільною. У 2012 р. кількість інноваційно-активних підприємств 

машинобудівної галузі зменшилася на 3,8% від рівня 2011 р. і становила 426 підприємств (у 2011 р. – 443, а в 

2010 р. – 417). Кількість інвестиційно-активних підприємств, які витрачали кошти на внутрішні НДР у 2012 р. 

становила 122 (145 – у 2011 р. та 139 – в 2010 р.), що на 15,9%  менше ніж у минулому періоді. У 2012 р. 50 

підприємств витратили кошти на зовнішні НДР (в 2011 р. – 48, в 2010 р. – 53), тобто їх кількість зросла на 4,2% 

в порівнянні з 2011 р. Протягом останніх років більше половини інвестиційно-активних підприємств 

машинобудування витрачали власні та залучені кошти на придбання машин, обладнання та програмного 

забезпечення. Найбільший показник зафіксовано у 2012 р. – 256 підприємств, що становить 60,1% від загальної 

кількості (у 2011 р. – 55,9%, в 2010 р. – 50,1%). Оскільки існує позитивна тенденція до зростання кількості 

таких підприємств, це свідчить про збільшення частки конкурентоспроможної продукції на основі технологічно 

оновленого та модернізованого виробництва. Навчанням і підготовкою персоналу для освоєння інноваційних 

технологій у 2012 р. займалося 99 підприємств (у 2011р. – 99, а в 2010 – 83), тобто у 2011 р. відбулося зростання 

їх кількості на 19,2%, а у 2012 р. показник не змінився і залишився на рівні минулого року. Ринковим 

запровадженням інновацій у 2012 р. займалося 46 підприємств, що на 24,6% менше ніж у 2011 р. (в свою чергу 

у 2010 р. їх було на 19,6% менше ніж у 2011 р., тобто 51 підприємство). Також слід зазначити негативну 

тенденцію у зменшенні кількості підприємств, які витрачають кошти на освоєння інших зовнішніх знань та 

інших інноваційних впроваджень. У 2012 р. їх кількість зменшилась та становила 28 і 67 підприємств 

відповідно (38 і 84 – у 2011 р. та 37 і 70 – у 2010 р.) [2].   

Аналізуючи питому вагу інноваційно-активних підприємств машинобудівної галузі в загальній 

структурі промисловості, спостерігаємо негативну тенденцію. Рівень даного показника у  2012 р. знизився і 

становив  24,2 %, порівнюючи з 2011 та 2010 роками, в яких частка становила 25,9% та 28,5% відповідно.  

Тому на основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що несвоєчасне впровадження 

інноваційних заходів та скорочення кількості інноваційно-активних підприємств, зумовлене дефіцитним 

фінансуванням інноваційного процесу в машинобудуванні.  

Інвестування  інноваційного розвитку машинобудівної галузі здійснюється за рахунок власних і 

залучених коштів. Протягом останніх років загальний обсяг фінансування витрат на інновації повільно зростає, 

у 2012 р. він склав 3079143,9 тис. грн. (у 2011 р. – 2731693,4 тис. грн.,  в 2010 р. – 2541619,9 тис. грн.). Зокрема, 

у 2012 р. основним джерелом фінансування були власні кошти підприємств – 70,9% (проти 86,9% у 2011 р. та 

91,9% у 2010 р.). Щодо залучених коштів, то питома вага кредитів становила 6,9% (у 2011 р. – 1,2%, а у 2010 р. 

– 0,4%). Також у 2012 році збільшилась частка коштів іноземних та вітчизняних інвесторів – з 2,5% і 0,3% до 

12,5% і 2,0%, у порівнянні з 2011 р. Частка інших джерел фінансування у 2012 р. знизилась і становила 6,1%, 

проти 7,9% у 2011 р. Необхідно зазначити, що існує проблема недостатньої фінансової підтримки галузі з боку 

держави, хоча фінансування НДР є захищеною статтею видатків Державного бюджету. Загальна частка  

державних   коштів  у  фінансуванні  становила 3,5% у 2012 р. (3,2%  у  2011 р. та  0,6%  у  2010 р.) [2].    

На основі проведеного аналізу фінансування інноваційної діяльності, можна зробити висновок, що 

державні органи влади є байдужими до розвитку галузі, що призводить до згортання значної кількості 

перспективних проектів, що, в свою чергу, призводить до зменшення інвестиційної привабливості та втрати 

закордонних інвесторів [1].  Але існує значна проблема, яка стримує інноваційну складову розвитку – це 

відсутність ефективної інвестиційної політики. Важливими чинниками гальмування розвитку 

машинобудування, на нашу думку, є: залежність вітчизняного машинобудування від зовнішньоекономічної 

діяльності, про що свідчить постійне зростання частки машинобудування в структурі імпорту промисловості (у 

2010 р. частка імпорту машинобудівної продукції складала 20,9% ,  в 2011 р. – 24,3%, а у 2012 р. – 26,4%); 

низький рівень довіри  потенційних вітчизняних та іноземних інвесторів до даної галузі; високий економічний 

ризик та тривалий термін окупності нововведень; нестача висококваліфікованої робочої сили для освоєння  

новітніх технологій тощо. Внаслідок дефіциту фінансових ресурсів проблеми відродження виробничого 

потенціалу машинобудівної галузі України, не можуть повноцінно вирішуватися за допомогою впровадження 

інноваційних вітчизняних та закордонних технологій [3]. Це призводить до руйнування майбутніх перспектив 

розширення та удосконалення структури товарного виробництва, а також стримування розвитку інвестиційного 

машинобудування, що знижує конкурентоспроможність кінцевої продукції. 

Отже, для реалізації інноваційного розвитку машинобудівної галузі, необхідно, по-перше, знайти 

ефективне вирішення проблеми фінансового забезпечення інноваційних проектів, які повинні включати як 

оновлення та модернізацію основних засобів, так і впровадження найсучасніших технологій та системи 

управління виробництвом. По-друге, слід забезпечити  підготовку висококваліфікованих кадрів для 

високотехнологічних галузей, а також менеджерів інноваційної діяльності. І останній, але  дуже вагомий пункт 

у здійсненні інноваційного перетворення галузі, – це удосконалення та активізація існуючих нормативно-
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правових актів, які повинні регламентувати ефективну організацію процесу інноваційного розвитку галузі 

машинобудування та промисловості взагалі.  
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО РИСКА 

Целью предпринимательства является получение максимальных доходов при минимальных затратах 

капитала в условиях конкурентной борьбы. Реализация указанной цели требует соизмерения размеров 

вложенного (авансированного) капитала с финансовыми результатами деятельности. Вместе с тем, при 

осуществлении любого вида хозяйственной деятельности объективно существует опасность потерь, объем 

которых обусловлен спецификой конкретного бизнеса. Именно риск соизмеряет вероятность возникновения 

этих потерь, убытков, недопоступлений планируемых доходов, прибыли.  

Важным вопросом при управлении рисками является выбор метода для их количественной оценки. 

Применение методов оценки финансовых рисков дает возможность количественно оценить возможные 

потери при колебаниях рынка. Они также позволяют оценить размер капитала, который необходимо 

резервировать для покрытия этих потерь. В настоящее время разработано множество методов оценки 

финансовых рисков. Наиболее часто используемые на практике приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Методы оценки финансовых рисков 

Наименование метода Определение метода 

VaR (Value-at-Risk) Оценка риска, представляющая собой ожидаемый максимальный убыток в 

течение установленного периода времени и с установленным уровнем 

вероятности 

SPAN  Анализ риска стандартного портфеля, система расчета гарантийных обязательств 

Shortfall Более консервативный метод оценки риска, требующий резервировать больший 

капитал, чем VaR 

Одним из них является VaR (мера риска). По сути, вычисление величины VaR проводится для того, 

чтобы можно было сделать утверждение типа: «Мы уверены на X % (с вероятностью X %), что наши потери не 

превысят Y у. е. в течение следующих дней». В данном предложении неизвестная величина Y и есть Va R. Она 

является функцией двух параметров: временного горизонта и X — доверительного уровня. 

Несмотря на свою популярность, метод VaR обладает рядом существенных недостатков, в частности: 

 не учитывает возможных больших потерь, которые могут произойти с малой вероятностью; 

 поощряет торговые стратегии, которые дают хороший доход при большинстве сценариев, но иногда 

могут приводить к катастрофическим потерям. 

Многих недостатков, свойственных VaR, лишен Shortfall: этот метод является более консервативной 

мерой риска, так как рассматривает потери, которые могут произойти с небольшой вероятностью, и требует 

резервировать больший капитал. 

Для участников биржи существует биржевая система расчета гарантийных обязательств — SPA-анализ 

риска стандартного портфеля. Поскольку метод SPA используется для определения размеров гарантийных 

обязательств, его задача сводится к определению максимальных потерь, которые может понести портфель за 

один торговый день в большинстве случаев, скажем, с вероятностью не менее чем 95 % или 99 %. 

SPA рассматривает шестнадцать сценариев возможного изменения рыночной ситуации. Опираясь на 

них, SPA формирует массив рисковых значений, которые, по соглашению, представляют собой величины 

потерь портфеля, состоящего лишь из одного опциона. Этот массив рисковых значений вычисляется 

аналитическим отделом биржи ежедневно (иногда и несколько раз в день) и передается клиентам, которые 

нуждаются в такой информации. На основе полученных данных уже не составляет никакого труда путем 

простых арифметических операций рассчитать возможные потери (выигрыши) любого реального портфеля 

однородных позиций и, определив их максимальное значение, установить размер гарантийного депозита по 

такому портфелю. Это и является одним из основных преимуществ системы SPAN: сложные вычисления, 

связанные с моделью опционного ценообразования, производятся централизованно и единожды, а остальные 

расчеты уже настолько элементарны, что не требуют больших временных или вычислительных ресурсов. 

http://www.vestnikdnu.com.ua/archive/201263/113-118.html
http://www.ukrstat.gov.ua/
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THE METHOD OF COMPLEX ANALYSIS OF BANKING GROUP MEMBER ACTIVITY EFFICIENCY 

 

The developed method of complex analysis enables to estimate a banking group member activity efficiency, 

using the point estimation method for three types of figures: differences between the input information torrent index and 

the output information torrent index developed by the author; relative changes of the ROA and the ROE indexes; results 

of the Wilcoxon-Mann-Whitney test. 

The method of complex analysis includes five stages: 1) comparison of the input information torrent index and 

the output information torrent index; 2) comparison of the ROA (ROE) relative changes of a banking group member 

and the ROA (ROE) relative changes of a banking group; 3) comparison of the ROA (ROE) relative changes of a 

banking group member and the ROA (ROE) relative changes of another banking group member that exists in the same 

economic and geographic segments; 4) comparison of the ROA (ROE) relative changes of a banking group member and 

the ROA (ROE) relative changes of another banking group member, 100% of ownership of which and 100% of control 

of which are possessed by a parent bank of a group; 5) relationship density estimation between the ROA (ROE) of a 

banking group and the ROA (ROE) of a group member. 

The economic objects of the article are: the researched bank (RB) – BNP Pariba Bank Polska SA (Poland); the 

banking group (BG) BNP Pariba Group; the compared banks (CB) – PAT “Ukrsibbank” (the third stage) and BNP 

Pariba ZAO (the forth stage) [1-3].  

In a process of efficiency level determination an analytic assigns a point from the developed scale of points to 

an each observation result in a particular year (Table 1).   

Table 1 The scale of points of banking group member efficiency level  

Stage The scale of points 

І 

0 – a difference between OutT and InT is negative, OutT is calculated on the basis of profit; difference 

between OutT and InT is positive, OutT is calculated on the basis of expense; 

1 – a difference between OutT and InT is positive, OutT is calculated on the basis of profit; difference 

between OutT and InT is negative, OutT is calculated on the basis of expense. 

ІІ 

0 – % change of BG index > % change of RB index, their symbols are opposite; 

1 – % change of BG index > % change of RB index, their symbols are the same; 

2 – % change of BG index < % change of RB index, their symbols are the same; 

3 – % change of BG index < % change of RB index, their symbols are opposite. 

ІІІ 

0 – % change of CB index > % change of RB index, their symbols are opposite; 

1 – % change of CB index > % change of RB index, their symbols are the same; 

2 – % change of CB index < % change of RB index, their symbols are the same; 

3 – % change of CB index < % change of RB index, their symbols are opposite. 

IV 

0 – % change of CB index > % change of RB index, their symbols are opposite; 

1 – % change of CB index > % change of RB index, their symbols are the same; 

2 – % change of CB index < % change of RB index, their symbols are the same; 

3 – % change of CB index < % change of RB index, their symbols are opposite. 

V 
 – discrepancies are not significant: the points of the stage IІ are multiplied by 1; 

 – discrepancies are significant: the points of the stage IІ are multiplied by 2. 

 

The first stage consists of calculation of differences between the input information torrent index (InT) and the 

output information torrent index (OutT). InT is the share of asset (liability) of RB in the same asset (liability) of BG. 

OutT is the share of RB profit (expense), got (made) on the basis of asset (liability) used for InT calculation, in the same 

profit (expense) of BG. The difference between the indexes is OutT minus InT. This stage doesn’t include steps. 

The second stage includes two steps. The step A consists of: ROA calculation for BG and RB; calculation of 

the ROA relative change for an each year; comparison of the relative changes using the scale of points. 

The step B consists of: ROE calculation for BG and RB; calculation of the ROE relative change for an each 

year; comparison of the relative changes using the scale of points.  

The third stage includes two steps. The step A consists of: ROA calculation for CB and RB; calculation of the 

ROA relative change for an each year; comparison of the relative changes using the scale of points. The step B consists 

of: ROE calculation for CB and RB; calculation of the ROE relative change for an each year; comparison of the relative 

changes using the scale of points.  

The forth stage includes two steps. The step A consists of: ROA calculation for CB and RB; calculation of the 

ROA relative change for an each year; comparison of the relative changes using the scale of points. The step B consists 
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of: ROE calculation for CB and RB; calculation of the ROE relative change for an each year; comparison of the relative 

changes using the scale of points.  

The fifth stage includes two steps.  The step A consists of: calculation of the Wilcoxon-Mann-Whitney test for 

ROA of BG and RB; estimation of the Wilcoxon-Mann-Whitney test result using the scale of points. Consequently, the 

discrepancies between the ROA of BNP Pariba Group and the ROA of BNP Pariba Bank Polska SA are not significant. 

The step B consists of: calculation of the Wilcoxon-Mann-Whitney test for ROE of BG and RB; estimation of the 

Wilcoxon-Mann-Whitney test result using the scale of points. Consequently, the discrepancies between the ROE of 

BNP Pariba Group and the ROA of BNP Pariba Bank Polska SA are significant [4].  

After the all stages estimation, an analytic forms the table of marks (Table 2). The maximally possible point 

that can be assumed on a step (line 2) equals multiplication of the maximal point from the scale of points and the 

quantity of observations.  

 Table 2 The marks of the stages and the steps 

Figure  

№ of the stages and № of the steps 

І ІІ ІІІ IV 

А А B А B А B 

1. The sum of points 4 12 12 6 7 7 7 

2. The maximal possible point 6 24 24 12 12 18 18 

3. The index of multiplication  (stage V) - ×1 ×1 - - - - 

4. The mark (line 1 / line 2 ×     line 3) 0.67 0.5 0.5 0.5 0.58 0.39 0.39 

 

The final mark of banking group member activity efficiency is the sum of all columns of the line 4. BNP 

Pariba Bank Polska SA assumes 3.53 points of 9 possible points. According to the developed scale of efficiency level 

estimation, BNP Pariba Bank Polska SA has the medium level of efficiency. 
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ДОХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ОБЪЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

В соответствие с Законом Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» 

учетная политика представляет собой совокупность принципов, методов и процедур, используемых 

предприятием для составления и представления финансовой отчетности [1]. Инструментарий учетной политики 

активно используется отечественными хозяйствующими субъектами в целях повышения эффективности 

деятельности через оптимизацию учетного цикла. Однако если в отношении основных средств, запасов, 

резервов и дебиторской задолженности предприятия позиции учетной политики вполне очевидны, в отношении 

других элементов финансовой отчетности они разработаны слабо [2]. В то же время категория доходов так 

сильно влияет на результат деятельности субъекта хозяйствования, что игнорирование ее в рамках учетной 

политики может привести к утере предприятием конкурентных преимуществ. Вышеизложенное обусловило 

актуальность, научную и практическую значимость темы исследования. 

Целью исследования является идентификация позиций учетной политики в части доходов предприятия 

для реализации возможностей оптимизации его деятельности. 

По результатам исследования определяющими моментами учета доходов в соответствие с 

нормативными требованиями отражения информации в отчетности выступают: 

- классификация доходов по группам как база определения финансового результата, установление 

перечня и состава каждой группы доходов; 

- определение момента признания доходов как фактора, напрямую влияющего на финансовый 

результат предприятия (в частности, степени завершенности операции по предоставлению услуг); 

- оценка доходов (в частности, по бартерным контрактам). 

Так, объектами учетной политики доходов предприятия при признании доходов является следующая их 

градация: от реализации продукции (товаров, других активов), от бартерной операции, от предоставления 

услуг, от целевого финансирования, в результате использования активов предприятия другими сторонами. 

http://invest.bnpparibas.com/en/pid5857/registration-document.html
http://invest.bnpparibas.com/en/pid5857/registration-document.html
http://invest.bnpparibas.com/en/pid5857/registration-document.html


84 

В части оценки доходов объектами учетной политики выступают: 

- операции по предоставлению услуг; 

- степень завершенности операции по предоставлению услуг; 

- выполнение неопределенного количества действий (операций) за определенный период времени; 

- доход от целевого финансирования капитальных инвестиций; 

- доход в результате использования активов предприятия другими сторонами. 

При этом следует принимать во внимание, что невозможность достоверного определения величины 

дохода не позволяет его отразить в отчете о финансовых результатах: 

- если доход (выручка) от предоставления услуг не может быть достоверно определен, то он отражается 

в бухгалтерском учете в размере определенных расходов, подлежащих возмещению; 

- если доход (выручка) от предоставления услуг не может быть достоверно оценен и не существует 

вероятности возмещения понесенных расходов, то доход не признается, а понесенные расходы признаются 

расходами отчетного периода. 

В рамках учетной политики должны быть учтены особенности видов деятельности предприятия и 

составляющие групп его доходов по критериям признания и определения оценки. В частности, степень 

завершенности работ по строительным контрактам согласно П(С)БУ 18 определяется методами : 

- измерения и оценки выполненной работы; 

- соотношения объема завершенной части работ и их общего объема по строительному контракту в 

натуральном измерении; 

- соотношения фактических расходов с начала выполнения строительного контракта до даты баланса и 

ожидаемой (сметной суммы) общих расходов по контракту. 

Относительно чрезвычайных событий, которые не являются ожидаемыми, но могут и должны быть 

предсказуемыми, в рамках учетной политики на предприятии целесообразно разрабатывать программу 

страхового возмещения и покрытия потерь от чрезвычайных ситуаций, учитывая характерные для данного 

производственного процесса и деятельности предприятия риски, а также риски, характерные для 

географического региона расположения предприятия. 

В соответствие с требованиями П(С)БУ 21 «Влияние изменений валютных курсов» статьи доходов, 

расходов и движения денежных средств в иностранной валюте подлежат пересчету одним из возможных 

методов: 

- по валютному курсу на дату совершения операций (за исключением случаев, когда финансовая 

отчетность хозяйственной единицы составлена в валюте страны с гиперинфляционной экономикой); 

- по средневзвешенному валютному курсу за соответствующий месяц (результат деления суммы 

произведений величин курсов Национального банка Украины и количества дней их действия в отчетном месяце 

на количество календарных дней в этом месяце). 

Выбор целесообразного метода пересчета является элементом учетной политики предприятия по 

доходам. 

Еще один интересный объект учетной политики относительно доходов представлен доходами будущих 

периодов - поступлениями в виде предварительных платежей, зачисление которых в состав доходов 

предприятия должно происходить в последующих периодах, по мере их наступления. В результате получения 

таких платежей у предприятия на балансе возникают обязательства, утративших силу по мере их выполнения. 

Поэтому согласно требованиям п.6 П(С)БУ 11 доходы будущих периодов являются одним из видов 

обязательств предприятия. Вместе с тем доходы будущих периодов можно признать доходами по критериям 

признания (п.5 П(С)БУ 15), поскольку присутствует увеличение активов в виде поступления выручки и оценка 

дохода не только может быть достоверно определена, а уже таковой является. Поэтому идентификация 

различий доходов будущих периодов от авансов полученных с указанием критериев, момента и величины 

признания, а также особенностей аналитического учета является составной учетной политики предприятия. 

Таким образом, по результатам исследования определены позиции учетной политики в отношении 

доходов предприятия. Их применение в учетной практике хозяйствующего субъекта способно повысить 

эффективность его деятельности через оптимизацию учетного цикла. Исследование позиций доходов в рамках 

учетной политики торгового предприятия будет предметом дальнейших исследований. 
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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

Организацией в качестве основных средств принимаются к бухгалтерскому учету активы, имеющие 

материально-вещественную форму, при одновременном выполнении следующих условий признания: 

активы предназначены для использования в деятельности организации, в том числе в производстве 

продукции, при выполнении работ, оказании услуг, для управленческих нужд организации, а также для 

предоставления во временное пользование (временное владение и пользование), за исключением случаев, 

установленных законодательством; организацией предполагается получение экономических выгод от 

использования активов; активы предназначены для использования в течение периода продолжительностью 

более 12 месяцев; организацией не предполагается отчуждение активов в течение 12 месяцев с даты 

приобретения; первоначальная стоимость активов может быть достоверно определена [2]. 

Приведенным выше условиям может соответствовать и производственный и хозяйственный инвентарь, 

однако применять его к учету в качестве основных средств не всегда целесообразно. Организация в своей 

учетной политике может указывать дополнительные условия для отнесения предметов к основным средствам: 

стоимость предметов и их виды. 

Проблемным является критерий разграничения активов на основные средства и средства в обороте, так 

как, в Инструкции по бухгалтерскому учету основных средств от 30.04.2012 № 26 такой стоимостной критерий 

отсутствует. 

На наш взгляд это положение вызовет определенные трудности и неувязки, связанные с установлением 

средств труда, учитываемых в составе основных средств и возникающие в связи с этим вопросы у 

проверяющих налоговых органов. 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету на счет 01 «Основные средства» по 

первоначальной стоимости на основании акта о приеме-передаче основных средств.  

На первоначальную стоимость принимаемых к учету основных средств составляется корреспонденция 

счетов: 

Дебет счета 01 «Основные средства» 

Кредит счета 08 «Вложения в долгосрочные активы». 

Новым в организации учета основных средств является то, что определенная стоимость объекта теперь 

не является одним из условий принятия к бухгалтерскому учету в качестве основных средств (как это было 

ранее) [2]. 

Министерство финансов Республики Беларусь утвердило примерную форму акта о списании 

имущества, в котором многие реквизиты исчезли.  

По нашему мнению целесообразно рекомендовать к использованию уже разработанные ранее альбомы 

типовых форм, внося в них новые определения, содержащиеся в Инструкции от 30.04.2012 г. № 26. 

Организация может на основании решения руководителя отражать в бухгалтерском учете на конец 

отчетного периода сумму обесценения основного средства, которая равна сумме превышения остаточной 

стоимости основного средства над его возмещаемой стоимостью. 

Понятие возмещаемой стоимости и ее оценка определены в международном стандарте финансовой 

отчетности LAS36 «Обесценение активов». 

Возмещаемой является наибольшая из текущей рыночной стоимости основного средства за вычетом 

предполагаемых расходов, непосредственно связанных с его реализацией, и ценности использования основного 

средства. 

Признаки обесценения основного средства, определяемые за период с начала года до отчетной даты 

следующие: 

– значительное (более чем на 20%) уменьшение текущей рыночной стоимости основного средства; 

– существенные изменения в технологической рыночной, экономической среде, в которой 

функционирует организация; 

– увеличение рыночных процентных ставок; 

– существенные изменения способа использования основного средства; 

– физическое повреждение основного средства; 

– иные признаки обесценения основного средства [1]. 

Условиями обесценения основного средства является ситуация, при которой первоначальная стоимость 

объекта основных средств больше суммы, которая будет возмещена за счет использования или продажи 

данного объекта. 

Для отражения суммы обесценения основных средств в бухгалтерском учете необходимо иметь 

возможность достоверно определить суммы обесценения, а также документально подтвердить признаки 

обесценения данного объекта основных средств. Если признаки обесценения основного средства в отчетном 

периоде перестали иметь место, то на основании решения руководителя организации в бухгалтерском учете на 
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конец отчетного периода отражается сумма восстановления обесценения основного средства в пределах 

накопленной суммы обесценения по данному основному средству. 

Одной из проблем является вопрос переоцеки полностью самортизированного объекта основных 

средств. На наш взгляд ее можно провести методом прямой оценки с привлечением оценщика. 

В этом случае используется значение остаточной стоимости, указанной в заключении об оценке 

субъекта, занимающегося оценочной деятельностью. 

Однако в Инструкции о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов 

от 27.02.2009 г. № 37/18/6 не предусмотрен порядок установления срока полезного использования в случае 

возобновления начисления амортизации по полностью самортизированным объектам после их переоценки 

методом прямой оценки. 

Одной из проблем по учету основных средств является определение порядка отнесения на затраты по 

ремонту основных средств или учет как самостоятельного объекта дооборудование основного средства 

отдельными необходимыми предметами, на которые может отдельно начисляться амортизация. 

Неоднозначная трактовка данной проблемы в нормативных актах чревата неприятными последствиями 

для коммерческой организации и штрафными санкциями со стороны налоговых органов. 

Одной из проблем учета основных средств также является определение суммы недостачи, выявленной 

в процессе инвентаризации с отнесением на счет материально ответственного лица по полностью 

самортизированному объекту основных средств. 

По нашему мнению на основании действующих нормативных правовых актов, в случае если основное 

средство полностью самортизированно, сумма ущерба должна определятся в размере 10% от первоначальной 

(переоцененной) стоимости. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 

Введение. Электронные документы стали реальностью и неотъемлемой составляющей бухгалтерского 

учета коммерческих организаций. Их использование дает возможность экономить время, получать 

качественные бухгалтерские продукты.  

Подлинность электронного документа – это его свойство, определяющее, что он подписан 

действительной электронной цифровой подписью. 

Подписанным электронным документом признается электронный документ, целостность и 

подлинность которого подтверждается с применением сертифицированного средства электронной цифровой 

подписи, использующего при проверке открытые  ключи лица, подписавшего электронный документ. 

Системы электронного документооборота могут работать как через интернет, так и в локальной сети 

[1]. 

По нашему мнению при работе с электронными документами основные сложности связаны не столько 

с высокими технологическими требованиями, сколько с недостаточно ясной и регламентированной структурой 

бизнес-процессов делопроизводства. 

Для внедрения электронного документооборота необходимо четко определенная технология движения 

документов, сроков и ответственных за подготовку и обработку первичных учетных документов. 

Перед внедрением системы электронного документооборота следует не только описать схему 

движения документации, но и принять соответствующие внутренние регламентирующие документы, 

инструкции для сотрудников, инструкции по документообороту. 

Электронные документы, создаваемые в Республике Беларусь, делятся на два вида: 

электронные документы, не подписываемые электронной цифровой подписью; 

электронные документы, подписываемые электронной цифровой подписью. 

К электронным документам, которые подписываются электронной цифровой подписью, относятся 

платежные поручения, платежные требования и другие платежные инструкции. 

Подлинный электронный документ приравнивается к документу на бумажном носителе, подписанному 

собственноручно и имеет одинаковую с ним юридическую силу. 

Копия электронного документа создается путем удостоверения формы внешнего представления 

электронного документа на бумажном носителе. 

По нашему мнению оптимальным с позиции минимизации расходов по изготовлению копий 

электронных документов является составление первичного учетного документа одновременно в виде 

электронного документа и на бумажном носителе. 

Рассмотрим особенности технологии получения отдельных электронных документов. 
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Алгоритм обработки информации, представляемой в виде электронного документа, предусматривает 

его передачу на Web-портал для последующей обработки и направления в адрес юридического лица 

сообщения, подтверждающего прием этого документа, которое должно быть подписано уполномоченным 

должностным лицом и направлено создателю электронного документа в электронном виде не позднее рабочего 

дня, следующего за днем получения электронного документа. Это актуально в отношении налоговых 

деклараций, подтверждение даты получения которых осуществляется должностным лицом инспекции 

Министерства по налогам и сборам. Момент представления электронной декларации будет зависеть от ее 

приема Web-порталами Министерства по налогам и сборам.  

На наш взгляд это не совсем правильная позиция. Дата представления налоговой декларации 

определена Налоговым кодексом Республики Беларусь, поэтому именно данной нормой следует 

руководствоваться. 

Поступивший на Web-портал электронный документ подвергается форматно-логическому контролю. 

При отсутствии ошибок форматно-логического контроля в электронном документе, плательщику направляется 

подтверждение портала о его приеме. 

Однако при технологическом сбое со стороны Web-портала Министерства по налогам и сборам, 

приведшем к тому, что отправленная плательщиком электронная налоговая декларация не принята порталом, 

риски такого сбоя несет плательщик, что по нашему мнению неправомерно и требует внесения изменения в 

соответствующие нормативные акты. 

Из-за названных неувязок плательщики вынуждены представлять электронную налоговую декларацию 

на один рабочий день раньше во избежание санкций за ее несвоевременное представление. 

Несоблюдение формы документа может повлечь определенную ответственность, например в виде 

штрафа. Отсутствие в белорусском законодательстве такой ответственности не должно рассматриваться как 

основание для того, чтобы отрицать реально имевшие место факты и не признавать наличие тех или иных 

операций, которые имели место.  

Система электронного документооборота с использованием интернет-технологий в Республике 

Беларусь дает возможность экономии времени, внедрения безбумажной технологии. Выгоды электронного 

документооборота заключаются в том, что в организациях не будет расходов на печать, доставку документов до 

контрагентов. 

Введение электронных счетов-фактур дает возможность в on-line-режиме контролировать 

сомнительные сделки, что приведет к пресечению деятельности лжепредпринимателей. Выставление и 

получение счетов-фактур по телекоммуникационным каналам связи может осуществляться как через одного, 

так и через нескольких операторов электронного документооборота.  

По нашему мнению целесообразно проведение переговоров с контрагентами, с целью выяснения их 

технической готовности к электронному обмену и заключению договора об электронном обмене документами. 

Необходимо получить у оператора индификатор участника электронного документооборота и реквизиты 

доступа для подключения к системе. 

Чтобы начать обмен документами со своими контрагентами, необходимо настроить параметры 

соглашения об обмене, где нужно указать индификатор соответствующего контрагента. 

Документ, подписанный электронной цифровой подписью невозможно изменить или внести в него 

исправления. Электронная цифровая подпись дает возможность не только достоверно установить подписание, 

но и неизменность информации. 

Заключение. Значение электронного документооборота трудно переоценить. Его преимущества 

очевидны. Однако его внедрение связано с определенными трудностями, в том числе и с неувязками, а за 

частую и отсутствием соответствующих нормативных правовых актов. 
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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ 

 

Направление работников в служебную командировку должно оформляться приказом нанимателя с 

выдачей командировочного удостоверения. Данная норма противоречит статье 94 новой редакции Трудового 

Кодекса Республики Беларусь, так как из нее исключается норма, согласно которой срок фактического 

пребывания в служебной командировке определяется по отметкам на командировочном удостоверении о дне 

прибытия и выбытия из места пребывания. 

В нормативных документах на оплату командировочных расходов, отсутствуют нормы, 

регламентирующие направление в служебную командировку работников, работающих по совместительству, 

что на наш взгляд осложняет выполнение названных действий нанимателя. 

Командированному работнику в пределах Республики Беларусь возмещаются следующие расходы: 
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расходы по проезду транспортом общего пользования (кроме такси) к месту служебной командировки 

и обратно, к месту постоянной работы на основании подлинных проездных документов, включая расходы на 

оплату услуг по оформлению проездных документов, комиссионные сборы, расходы за пользование 

пастельными принадлежностями при наличии документов, подтверждающих их оплату. Подлежит возмещению 

также стоимость набора питания, включенная в цену проездного документа. 

При отсутствии подлинных проездных документов расходы по проезду возмещаются на основании 

документов, подтверждающих факт проезда работника либо в размере минимальной стоимости проезда 

независимо от использованного вида транспорта. Расходы по проезду в пределах места служебной 

командировки оплачивается за счет суточных и дополнительному возмещению не подлежат [1]. 

Расходы по найму жилого помещения (за исключением времени нахождения в пути) возмещаются по 

фактическим затратам на основании подлинных подтверждающих документов (счета, квитанции, чеки с 

приложенными счетами, квитанции к приходным кассовым ордерам с приложенными договорами – при 

проживании у ИП).  

При этом возмещение суточных не зависит от включенной в счет за наем жилого помещения стоимости 

завтрака. Командированному работнику возмещается стоимость завтрака, включенная в стоимость номера 

(места) в гостинице. 

В случае отсутствия необходимых документов, позволяющих установить время прибытия в служебную 

командировку и выбытия из нее, на наш взгляд, возможно осуществление расчета количества суток для оплаты 

расходов по найму жилого помещения в соответствии с периодом нахождения работника в служебной 

командировке, определенный приказом руководителя. 

В том случае, когда работник проводит в месте командирования свои выходные дни, расходы по 

командировке могут быть возмещены нанимателем только за счет прибыли организации. 

Однако по нашему мнению данное положение не имеет под собой нормативно-правового обоснования. 

Так в соответствии со статьей 95 Трудового Кодекса Республики Беларусь наниматель обязан возместить 

работнику расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно. Каких-либо специальных норм и 

ограничений, устанавливающих запрет на возмещение расходов по проезду при возвращении из командировке 

при использовании работником в месте командировки выходных дней в личных целях, не установлено. 

Для целей подтверждения правомерностей действий нанимателя и работника и выполнения требований 

трудового законодательства соглашение между нанимателем и работником об использовании работником 

своих выходных дней в месте командирования на наш взгляд целесообразно закрепить письменно путем 

внесения дополнения в приказ о командировании. 

Основанием для расчета и выплаты денежных средств командированным работникам за границу 

является приказ, в котором указываются условия командирования согласно существующему приглашению 

(расходы на проживание, обеспечение жилым помещением, проезд). Наниматель обязан выдать 

командированному работнику аванс в иностранной валюте до выезда в командировку и возместить следующие 

расходы: по проезду к месту служебной командировки и обратно; по найму жилого помещения; по 

проживанию вне места жительства (суточные); иные расходы, произведенные работником с разрешения или 

ведома нанимателя. 

Например, для командированных в Германию предусмотрено возмещение суточных в размере 40 EUR 

в сутки. 

День пересечения границ государств в том числе и границы Беларуси определяется по отметке в 

документе для выезда из Республики Беларусь и въезда в Беларусь. День прибытии в Беларусь должен быть 

включен в число дней, за которые командированному работнику возмещаются суточные. За время задержки в 

пути без уважительных причин, произошедших по вине командированного работника, заработная плата не 

сохраняется, суточные не выплачиваются и расходы по найму жилого помещения не возмещаются [2]. 

Если принимающая сторона предоставляет командированному работнику за свой счет питание, но не 

обеспечивает транспортом или не оплачивает расходы, связанные с проездом в городском транспорте страны 

пребывания от места проживания до места работы (службы, обучения, стажировки) и не выплачивает 

иностранную валюту на личные расходы, направляющая сторона выплачивает командированному работнику 

суточные в размере 30% от установленных норм. 

Иногда возникает ситуация когда работник находясь в командировке за границей фактически 

отработал больше чем предусмотрено графиком работы нанимателем, то есть работал сверхурочно. По нашему 

мнению командированный работник должен представить нанимателю документы, подтверждающие 

фактически отработанное время в месте командирования (индивидуальный табель, информационное письмо 

организации, в которую был командирован работник, подписанные и заверенные данной организацией). При 

этом количество рабочих часов отработанных сверх установленного количества рабочих часов по графику 

постоянного места работы будет являться сверхурочными работами и подлежит оплате в повышенном размере 

[2]. 

Возникает проблема с оплатой проезда командированному за границу работнику при возвращении из 

командировки в выходной день: при командировании работника в пределах Республики Беларусь проезд 

оплачивается, а по зарубежным командировкам не оплачивается. Правовой аспект этой ситуации требует 

разрешения. 
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Заключение. Вопросы оплаты командировочных расходов в пределах Республики Беларусь и по 

заграничных командировкам определены действующими нормативными правовыми актами. Однако в процессе 

осуществления расчетов с подотчетными лицами возникают ситуации и проблемы, требующие уточнения и 

разрешения. 
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АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ  

ТОВ «АВМ АМПЕР» 

 

За сучасних умов економічного розвитку України значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу 

фінансового стану підприємств, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості та пошуку 

шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності. Фінансовий стан підприємства - це комплексне 

поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається 

сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають 

наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. 

На прикладі ТОВ «АВМ АМПЕР» (м. Кременчук) розглянемо основні показники його діяльності та 

здійснимо оцінку його фінансового стану. ТОВ «АВМ АМПЕР» (далі – підприємство) здійснює виробництво 

електроустаткування по передачі і розподілу електроенергії в таких галузях промисловості як енергетика, 

гірничо – металургійний комплекс, нафтогазовидобування і переробка, промислове і цивільне будівництво, 

співпрацює з великими компаніями, такими як «Укрнафта», рядом підприємств корпорації «Арселор Міттал», 

«Роснефть», найбільшими металургійними і гірничодобувними комбінатами Україні, Росії та ін. Устаткування 

компанії визнано багатьма провідними підприємствами Росії, Білорусії та Україні (ВАТ 

«Енергомашкорпорація», ВАТ «Новолипецький металургійний комбінат», ВАТ «Яковлевський рудник», ВАТ 

«Норильский Нікель», ВАТ «Оскольський завод металургійного машинобудування», ВАТ «Кольська ГМК», 

ВАТ «Гіпроруда», РУП «МОГІЛЕВЕНЕРГО», Полтавський, Іршанський, Південний, Центральний і Північний 

гірничо-збагачувальні комбінати, металургійні комбінати «Криворіжсталь», «Азовсталь», «Запоріжсталь», 

«Маріупольський ім. Ілліча», «Донецький металургійний завод», «Нікопольський завод феросплавів», НАК 

«Нафтогаз Україна», «Одесакабель», «Київська ГЕС» та багато інших). Ринок Російської Федерації — основне 

джерело збуту продукції підприємства. Більша частина контрактів на поставку, що здійснюється в Україні, 

являється бартерною, тому російський ринок має важливе значення в аспекті збуту товарної продукції 

підприємства. 

За даними фінансової звітності підприємства за період 2008-2010 роки розглянемо основні показники, 

що характеризують фінансовий стан підприємства (табл. 1). 

Отже, за період що досліджувався спостерігається наступна тенденція: 

1) коефіцієнт швидкої ліквідності характеризується зростанням, що вказує на можливість погашення 

підприємством короткострокових зобов'язань у випадку його критичного фінансового стану; 

2) коефіцієнт абсолютної ліквідності теж збільшується і це свідчить про те, що підприємство може в 

поточний момент погасити всі свої короткострокові борги і платоспроможність вважається нормальною; 

3) коефіцієнт покриття за роками має позитивну тенденцію, але за період 2010-2009 років темпи росту 

показник знизилися, і це може привести до того, що в майбутньому підприємство може мати неліквідний 

баланс; 

4) коефіцієнт рентабельності продажу з роками підвищується, а отже це свідчить про покращення 

результатів діяльності підприємства; 

5) коефіцієнт ділової активності зменшується, і це говорить про падіння попиту на продукцію 

підприємства, що викликає зменшення виробництва і перенагромадження активів; 

6) коефіцієнт фінансової залежності має тенденцію до зменшення, що свідчить про збільшення частки 

позичених коштів у фінансуванні підприємства; 

7) коефіцієнт фінансової незалежності падає і це означає, що підприємство втрачає свою фінансову 

стійкість. 

Отже, загальна характеристика функціонування об’єкта дослідження може бути наступною – 

підприємство не залежить від позичкових коштів, є платоспроможним і використовує короткострокові джерела 

фінансування, тобто може розглядатись як таке, що успішно функціонує. 
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Таблиця 1 Зведені показники діяльності та фінансового стану  

ТОВ «АВМ АМПЕР» 

 

* складено автором за даними фінансової звітності  

** розраховано автором  

 

УДК 657.42 

Дерун І.А. аспірант кафедри обліку та аудиту 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Науковий керівник: Гура Н.О., д.е.н., професор  

 

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 

Сучасний стан розвитку вітчизняної системи бухгалтерського обліку висуває вимоги щодо її 

гармонізації з міжнародними стандартами фінансової звітності. Однак цей процес проходить не досить якісно, 

що зумовлює ряд неточностей у національних положеннях(стандартах) бухгалтерського облік. Одним з таких 

стандартів є П(С)БО 32 “Інвестиційна нерухомість”, який потребує узгодженості з МСБО 40 “Інвестиційна 

нерухомість”. 

Однією з головних проблем обліку інвестиційної нерухомості є визначення місця розташування та 

переліку об’єктів, які можуть входити до інвестиційної нерухомості. Так, згідно з П(С)БО 32 [3], під 

Показники 2008 рік 2009 рік 2010 рік 

Відхилення 

2009 р. від  

2008 р. 

2010 р. від  

2009 р. 

1 2 3 4 5 6 

вибіркові показники фінансової звітності (тис. грн.) * 

Оборотні активи: 

з них 
6223,9 11611,8 16105,6 5387,9  4493,8 

виробничі запаси 1862,4 4025,6 3059,3 2163,2 -966,3 

незавершене виробництво 761,2 1594,2 2902,9 833,0 1308,7 

готова продукція  36,7 516,1 940,8 479,4 424,7 

товари 2,2 0 0 -2,2 0 

поточні фінансові інвестиції 268,4 270,3 275,1 1,9 4,8 

грошові кошти в нац. валюті 37,7 239,9 1106,9 202,2 867 

грошові кошти в іноз. валюті 19,5 60,4 818,9 40,9 758,5 

інші оборотні активи 360,5 1191,4 1253,2 830,9 61,8 

поточні зобов'язання 6064,4 8152,5 10164 2088,1 2038,5 

вартість майна 13467,2 18379,9 23949,9 4912,7 5570,0 

власний капітал 7402,8 10227,4 13785,9 2824,6 3558,5 

валовий прибуток 4125,3 6226,4 9205,0 2101,1 2978,6 

доход (виручка від реалізації) 21030,0 39828,7 37254,9 18798,7 -2573,8 

чистий доход 17599,7 34977,0 33427,1 17377,3 -1549,9 

показники, що характеризують фінансовий стан  **  

Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,59 0,67 0,9 0,08 0,23 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 
0,05 0,07 0,2 0,02 0,13 

Коефіцієнт покриття 1,0 1,4 1,6 0,4 0,2 

Коефіцієнт рентабельності 

продажу 
0,26 0,18 0,28 -0,08 0,10 

Коефіцієнт ділової активності 3,1 2,5 1,8 -0,6 -0,7 

Коефіцієнт фінансової 

залежності 
1,9 0,8 0,8 -1,1 - 

Коефіцієнт фінансової 

незалежності 
0,5 1,2 1,3 0,7 0,1 
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інвестиційною нерухомістю слід розуміти власні або орендовані земельні ділянки, будівлі, споруди, які 

розташовані на землі, утримувані з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а 

не виробництва та постачання товарів, надання послуг, адміністративної мети або продажу в процесі звичайної 

діяльності. З цього можна зробити висновок, що інвестиційна нерухомість може перебувати лише на землі, у 

той час як у визначенні інвестиційної нерухомості у МСБО 40 [4] про таке обмеження нічого не сказано. Слід 

зазначити, що на практиці інвестиційна нерухомість може розташовуватися й на воді. Тому у вітчизняному 

П(С)БО 32 варто видалити словосполучення “на землі”. 

У п. 7 МСБО 40 наводяться приклади інвестиційної нерухомості, які наведено на рис.1. 
 

Приклади інвестиційної нерухомості 

Земля, утримувана власником для довгострокового збільшення капіталу, а не для 

короткострокового продажу у ході звичайної діяльності. 

Земля, утримувана для майбутнього, але ще не визначеного користування. 

Будівля, яка є власністю підприємства і надана в оренду згідно з договором 

операційної оренди. 

Будівля, яка не зайнята, але утримується для надання в оренду згідно з однією чи 

кількома угодами про операційну оренду. 

 
Рис. 1. Приклади інвестиційної нерухомості  

Таких складових інвестиційної нерухомості не визначено у П(С)БО 32, через що виникають суттєві 

проблеми при визначенні об’єктів інвестиційної нерухомості. Тому пропонується такий перелік навести у 

національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку. 

Також існують деякі семантичні невідповідності між П(С)БО 32 і МСБО 40 у термінології, зокрема, у 

термінах “операційна нерухомість” (П(С)БО 32) та “нерухомість, зайнята власником” (МСБО 40). Таке подання 

терміну в українському варіанті є заплутаним, оскільки виникає асоціація, пов’язана із поділом господарської 

діяльності підприємства на операційну, інвестиційну та фінансову. Тому, на нашу думку, у даному випадку 

варто у П(С)БО 32 використовувати поняття “нерухомості, зайнятої власником” [3, c.8−9]. 

У п. 33 МСБО 40 [4] зазначено, що суб’єктові господарювання, який використовує для оцінки 

інвестиційної нерухомості справедливу вартість, після первісного визнання слід оцінювати всю його 

інвестиційну нерухомість за її справедливою вартістю. Такої норми не визначено у П(С)БО 32. Тобто, якщо 

після первісного визнання суб’єкт господарювання вирішує використовувати справедливу вартість, то П(С)БО 

32 не вимагає, щоб він її повинен застосовувати до всієї інвестиційної нерухомості. Тому, для узгодження із 

міжнародними стандартами фінансової звітності у П(С)БО 32 бажано внести таку норму. 

Визнання інвестиційної нерухомості варто припиняти при вибутті або вилученні інвестиційної 

нерухомості, коли не очікується надалі економічних вигід від її використання, що визначено у п. 66 МСБО 40. 

Натомість, згідно з п. 30 П(С)БО 32 визнання інвестиційної нерухомості припиняється при вибутті об’єкта 

інвестиційної нерухомості внаслідок продажу, передачі до статутного капіталу, при невідповідності критеріям 

визнання активу з інших підстав, при переведенні з інвестиційної нерухомості до операційної, тобто інших 

підстав не зазначено. У П(С)БО 32 не підкреслено умови припинення визнання інвестиційної нерухомості, коли 

від неї не очікується в подальшому економічних вигід. Тому у п. 30 П(С)БО 32 було б доречним включити таку 

умову та виключити фразу “при невідповідності критеріям визнання активу з інших підстав” 

Варто зазначити, що вітчизняні П(С)БО 32 “Інвестиційна нерухомість” [2] і П(С)БО 31 “Фінансові 

витрати” [1] мають певні протиріччя. Зокрема, у додатку до П(С)БО 31 зазначено, що кваліфікаційним активом 

може бути інвестиційна нерухомість, а саме будівлі, які потребують добудови, реконструкції, реставрації та 

іншого поліпшення. Однак відповідно до пп. 5.4, нерухомість, що перебуває в процесі будівництва або 

поліпшення з метою її використання у майбутньому як інвестиційна нерухомість, не може розглядатись як 

інвестиційна нерухомість [5, c. 75]. Якщо аналізувати таку ж норму у МСБО 40, то відповідно до п. 8  

інвестиційною нерухомістю є нерухомість, що перебуває в процесі будівництва чи поліпшення для 

майбутнього використання як інвестиційної нерухомості. Крім того, згідно з п. 58 МСБО 40, якщо суб’єкт 

господарювання починає повторно поліпшувати існуючу інвестиційну нерухомість для продовження її 

майбутнього використання як інвестиційної нерухомості, то нерухомість залишається інвестиційною 

нерухомістю і не підлягає перекласифікації в нерухомість, зайняту власником. Тому  у П(С)БО 32 

рекомендується визначити нерухомість, яка будується або поліпшується для використання як інвестиційна 

нерухомість, інвестиційною нерухомістю та видалити п. 5.4 П(С)БО 32. 

Таким чином, бухгалтерський облік інвестиційної нерухомості потребує подальшого удосконалення в 

методико-організаційних аспектах, а також узгодженості законодавчо-нормативних документів. Запропоновані 

удосконалення обліку інвестиційної нерухомості дозволять гармонізувати вітчизняний облік і зменшити 

невідповідності з міжнародними стандартами фінансової звітності. 
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 

 

Реформування бухгалтерського обліку та наближення його до міжнародних стандартів мають 

економічне та політичне значення. Система обліку та звітності є важливим елементом інфраструктури 

державної економіки, тому що вона надає інформацію, яка необхідна для прийняття законодавчих рішень у 

приватному секторі та політичних – у державному. 

Підвищення якості та достовірності бюджетного обліку, прозорості державних фінансів та 

забезпечення повного відображення нагромаджених даних у звітності, створення умов для їх ефективного 

аналізу є засновкомреформування бухгалтерського обліку у бюджетних установах та організаціях. 

Питання покращення організації бухгалтерського обліку у бюджетних установах, впровадження засад 

управлінського обліку, висвітленоу наукових працях багатьох вчених: В. І. Голікова, І. А.Зіміна, Т. В. Канаєва, 

Ю.Д. Маляревського, Л. М. Сімченко, В.В.Ольховської, М. В. Фатеєва,Х. М Петрухита інших. 

Існує цілий ряд проблем який ведедо порушень ведення бухгалтерського обліку в бюджетних 

установах та заважає раціонально та ефективно використовувати кошти бюджетної установи за цільовим 

призначенням, відповідно до затвердженого кошторису, повноти та достовірності складання звітності. 

Вирішення цих проблем пов’язано з адаптацією законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу відповідно до закону України «Про загальнодержавну програму адаптації законодавства 

України до норм законодавства Європейського Союзу» [2].Законом України «Про бухгалтерський облік і 

фінансову звітність в Україні» визначені основні положення організації і ведення бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності[1].  

Бухгалтерський облік у державному секторі повиненвзаємодіяти зі статистикою державних фінансів та 

створеною системою національних рахунків України. Це дає змогукерувати наявними ресурсами та вчасно 

задовольняти першочергові потреби розпорядників бюджетних коштів,відповідно з прийнятим законом 

України «Про державний бюджет України,прозорість і контроль цільових спрямувань бюджетних 

коштів,своєчасно здійснювати перерахування коштів усім рівням бюджетів щодо спрямування їх на виконання 

соціальних програм органів місцевого самоврядування. 

Загальні види порушень, що виявляються в установах та організаціях у межах комплексних перевірок 

бюджетів, характерні для всіх бюджетних установ, а саме:недотримання використання кошторисних 

призначень; порушення законодавства з питань оплати праці та штатної дисципліни;нецільове використання 

бюджетних коштів;заниження вартості основних засобів. 

Основною причиною порушень є недоотримання органами місцевого самоврядування й виконавчої 

влади норм чинного законодавства на етапах формування і виконання відповідних бюджетів, а також 

неналежна вимогливість до підпорядкованих установ і організацій щодо бюджетної дисципліни. 

Проблемою є й таке порушення законодавства, як прийняття дефіцитних місцевих бюджетів при 

нереальному визначенні джерел покриття дефіциту. 

Проблеми створили негрошові форми розрахунків у бюджетній сфері, які приводять до зловживань. 

Згідно до Бюджетного кодексу України, фінорган вищого рівня не має повноважень щодо бюджету нижчого  

рівня і не може розпоряджатися його коштами для проведення негрошових розрахунків [2]. 

Також проблемою є зростання обсягів фінансування з місцевих бюджетів установ, які утримуються за 

рахунок коштів державного бюджету. 

Основними причинами пошуку ефективних методів ведення та організації бухгалтерського обліку на 

сучасному етапі існування бюджетних установ є такі проблеми: 

у великих бюджетних установах система керування ними ускладнюється, а тому требамати надійне 

інформаційне забезпечення цих системи. Бюджет таких установ великий, визначається десятками мільйонів 

гривень, крім тоготакож є доходи і видатки за спеціальним фондом, які досягають до 67%. Тому виникає 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_029
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потреба в отриманні інформації не тільки в розрізі кодів економічної класифікації видатків,але й  за 

структурними  підрозділами; 

управлінський облік–це детальний облік витрат, спрямований на визначення собівартості 

нематеріальних послуг. Методика калькулювання послуг вимагає наукового обґрунтування, тому потрібна 

адаптації категорій методів обліку і калькулювання, об’єктів калькулювання, калькуляційних одиниць та 

похідних від них до методики калькулювання нематеріальних  послуг [5]. 

Розглянуті проблеми удосконалення теорії і практики обліку набувають актуального значення.Вони не 

можуть бути вирішені окремо від сучасної організації та управління закладами, тому що облік не виконає свою 

основну роль– роль дійового засобу контролю і може перетворитися на додаток до бюрократичного апарату. 

Вагомими чинниками для реформування бухгалтерського обліку бюджетних установ є: 

всебічне обговорення та висвітлення результатів в системі засобів масової інформації; 

доступність та можливість навчання для відповідних фахівців з точки зору оплати і вибору форми 

навчання. 

Одним із найважливіших галузевих обліків в Україні є бухгалтерський облік у бюджетних установах. 

Його нормативна база постійно вдосконалюється. Облік реформується відповідно до вимог міжнародних 

стандартів але узгодіз вітчизняними економічними та правовими умовами сьогодення. Облік у бюджетних 

установах залежать від змін у фінансовому механізмі держави.  
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АУДИТ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ ТА 

НАПРЯМКИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

Фінансовий результат є основним показником ефективної діяльності підприємства. Всі господарюючі 

суб’єкти особливу увагу звертають на процес формування, розподілу та використання фінансових результатів 

своєї діяльності. Проте, система внутрішнього контролю на підприємстві не завжди може забезпечити якісний 

контроль за достовірністю фінансових результатів, які відображені в обліку та звітності, тому задля отримання 

повної, правдивої, неупередженої інформації і проводиться аудит. Саме це і визначає актуальність обраної теми 

дослідження.  

Метою аудиту фінансових результатів діяльності підприємства є встановлення об'єктивної істини щодо 

достовірності, об'єктивності, правдивості й законності відображення в бухгалтерському обліку й фінансовій 

звітності доходів та фінансових результатів і донесення цієї інформації через аудиторський висновок (звіт 

незалежного аудитора) до користувачів інформації.  

Підтвердження показників «Звіту про фінансові результати» («Звіту про сукупний дохід») становить 

основне призначення аудиту фінансових            результатів [2]. 

До основних завдань аудиту фінансових результатів ми вважаємо, слід віднести: 

 перевірка правильності використання рахунків з обліку доходів і витрат діяльності; 

 перевірка правильності визначення сум, які підлягають сплаті до бюджету; 

 перевірка дотримання чинного законодавства щодо формування та відображення в обліку фінансового 

результату; 

 перевірка достовірності визначення фінансових результатів; 

 виявлення причин відхилення фактично отриманого прибутку від запланованого; 

 перевірка правильності віднесення витрат на собівартість продукції. 

Перш за все, здійснюючи аудит аудитор повинен ознайомитися з діяльністю об’єкта дослідження, 

визначити аудиторський ризик, розробити план та програму перевірки. Також аудитор визначає перелік 

первинних та зведених документів, що підлягають перевірці. 

Аудиторська перевірка правильності визначення фінансових результатів господарюючого суб’єкта 

передбачає перевірку Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід). 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) – це звіт про доходи, витрати, фінансові 

результати та сукупний дохід [1]. 
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У процесі аудиту операцій з обліку результатів діяльності необхідно дослідити: облікову політику 

щодо обліку фінансових результатів; чи ведеться на досліджуваному підприємстві відокремлений облік 

фінансових результатів, отриманих від різних видів діяльності; методику формування чистого фінансового 

результату та порядку його розподілу; чи розкрита у примітках до річної фінансової звітності інформація щодо 

фінансових результатів суб’єкта господарювання. 

Аудит фінансових результатів діяльності підприємств починається із вивчення та перевірки 

відповідності обліку фінансових результатів прийнятій на підприємстві обліковій політиці. Даний етап 

перевірки проводиться на підставі наказу про облікову політику підприємства. 

Розпочинати дослідження Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) необхідно з 

перевірки відповідності даної форми, що застосовується на підприємстві формі, яка затверджена Національним 

положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». На даному етапі 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) перевіряється щодо: правильності заповнення адресної 

частини (встановлюється зазначення повної назви підприємства, виду діяльності відповідно до Статуту); 

повноти заповнення реквізитів і показників рядків і граф; дотримання встановлених законодавством строків і 

термінів подання фінансової звітності [3]. 

Наступним етапом перевірки Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) є арифметична 

перевірка, яка полягає у перевірці правильності обчислення підсумкових даних Звіту про фінансові результати 

(Звіту про сукупний дохід) та допомагає виявити невідповідності показників у межах даної форми звітності. 

На наступному  етапі перевірки аудитор  вивчає правильність ведення обліку, перевіряє відповідність 

показників звітності даним бухгалтерського обліку. З цією метою аудитор порівнює показники звітності 

підприємства з даними первинних документів та облікових регістрів, використовуючи такий прийом, як 

взаємоперевірка.  

Для того, щоб впевнитись у правильності ведення обліку, повному і своєчасному відображенні в обліку 

фактів здійснених операцій на підприємстві аудитор повинен звертати увагу на правильність використання 

рахунків бухгалтерського обліку призначених для обліку фінансових результатів діяльності підприємства, а 

також правильності складання кореспонденції рахунків з визначення результатів діяльності суб’єкта 

господарювання за звітний період. Після закінчення перевірки Звіту про фінансові результати (Звіту про 

сукупний дохід) аудитор приступає до складання аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) на 

підставі дослідженої інформації, яка зафіксована в робочій документації аудитора. В процесі перевірки, на 

нашу думку, доцільно формувати порівняльні таблиці, які забезпечать зручність у роботі аудитора при 

формуванні підсумкового документа. 

Вдосконалення аудиторської роботи певним чином залежить від автоматизації облікових та 

аналітичних систем, комп’ютеризованого формування документів та їх збереження. Значний прогрес в аудиті 

може бути досягнутий в результаті використання комп’ютерної техніки, що сприятиме підвищенню 

продуктивності праці аудиторів.  

При проведенні аудиту з використанням комп’ютерного середовища аудитор оцінює стан 

бухгалтерського обліку із залученням фахівців з різних галузей, а саме спеціалістів інформаційних систем 

обліку, контролю та аудиту, бухгалтерів, менеджерів, маркетологів. 

Отже, висловлення думки аудитора щодо достовірності фінансових результатів діяльності суб’єктів 

господарювання має надзвичайно важливе значення для прийняття різними групами користувачів ефективних 

управлінських рішень. Планування аудиторської перевірки та визначення основних завдань дозволяють 

аудитору краще розуміти особливості діяльності підприємства та сприяють підвищенню якості аудиту. 

Основними напрямками вдосконалення аудиту фінансових результатів вважаємо наступні:  

 підвищення рівня обізнаності керівників господарюючих суб’єктів з питань аудиту; удосконалення 

документального оформлення результатів перевірки; 

 комп’ютеризувати процес формування та збереження документів;  

 підвищити якість аудиторських послуг та ступінь довіри до аудиторів шляхом посилення вимог щодо 

отримання кваліфікації аудитора. 
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ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ 

АКТИВІВ 

 

Оскільки поняття «нематеріальні активи» з’явилося не дуже давно, тому воно є новим об’єктом аналізу, 

адже з кожним роком частка їх у майні підприємства постійно зростає. Нематеріальні активи отримують з 

метою одержання економічного ефекту від їх використання при виробництві продукції, виконанні робіт, 

наданні послуг. Разом з тим, багато керівників ще не до кінця розуміють значення того внеску, який дають 

нематеріальні активи у процесі їх використання. У більшості випадків нематеріальні активи – вкладення в 

об'єкти промислового призначення: купівля ліцензії на використання технології виготовлення продукції; 

витрати на надання технічної допомоги й інженерних послуг із проектування і розташування виробничих 

потужностей, організації управління технологічними процесами, збуту й обслуговування ліцензованих виробів. 

Тому ефективність цих вкладень потрібно розглядати з позиції підвищення прибутковості виробництва. 

Згідно з П(с)БО 8 «Нематеріальні активи» нематеріальний актив – це немонетарний актив, який не має 

матеріальної форми та може бути ідентифікований [2]. 

Нематеріальні активи є предметом досліджень багатьох вчених. Вивчення особливостей аналізу 

ефективності використання нематеріальних активів, їх наявності та руху на підприємстві присвятили свої  

дослідження Ф. Ф. Бутинець, В. І. Гагін, Є. В. Мних, С. З. Мошенський, О. В. Олійник, І. Ф. Прокопенко, П. Я. 

Попович,  І. Т. Райковська,             Н. В. Тарасенко та ін. Та все ж питання аналізу використання  

нематеріальних активів  на даний момент є не повній мірі висвітленим та потребує всебічних та глибоких 

досліджень. Тому, метою нашого дослідження є більш детально висвітлити шляхи аналізу ефективності 

використання нематеріальних активів та розкрити сутність основних показників наявності, руху та 

використання нематеріальних ресурсів підприємства. 

Основними завданням аналізу використання нематеріальних активів є аналіз обсягу і динаміки, 

структури і стану нематеріальних активів, дохідності (рентабельності) і фондовіддачі  та аналіз ліквідності 

нематеріальних активів і рівня ризику вкладення капіталу в нематеріальні активи. 

Виділяють основні об’єкти аналізу використання  нематеріальних активів, а саме: обсяг та динаміка 

нематеріальних активів; структура та стан нематеріальних активів за видами, строками корисного 

використання, джерелами формування, правової захищеності; дохідність та оборотність нематеріальних 

активів; ліквідність нематеріальних активів та ступінь ризику вкладення капіталу в даний вид активів.  

Для аналізу нематеріальних активів розробляють систему економічних показників, які характеризують 

їх стан. Особливе значення для аналізу мають показники ефективності використання нематеріальних об'єктів, 

що відображають рівень їх впливу на фінансовий стан і фінансові результати діяльності підприємства. За 

даними фінансової звітності, а саме бухгалтерського балансу і приміток, можна провести аналіз динаміки за 

обсягом нематеріальних активів в цілому по підприємству та за видами. 

Основними етапами проведення аналізу нематеріальних активів є: 1) визначення частки 

нематеріальних активів у структурі майна підприємства; 2) розрахунок обсягу та динаміки нематеріальних 

активів; 3) аналіз структури нематеріальних ресурсів, наявних на підприємстві; 4) ефективність використання 

нематеріальних активів; 5) вплив факторів на ефективність використання нематеріальних активів; 6) резерви 

збільшення обсягів виробництва за рахунок використання нематеріальних об’єктів [1].  

На першому етапі аналізу визначають частку нематеріальних активів у загальному майні підприємства. 

Частка може як збільшуватися, так і зменшуватися, в залежності від діяльності підприємства. Збільшення 

частки нематеріальних ресурсів є негативним явищем, оскільки знижуються показники ліквідності. Слід 

враховувати, що при необґрунтованому збільшенні частки нематеріальних активів у майні підприємства 

структура балансу погіршується. 

З метою аналізу та оцінки використання нематеріальних активів застосовується порівняльний та 

факторний аналіз, а також система економічних показників, що характеризують їх стан і динаміку, це є другий 

етап аналізу. На даному етапі визначаються нематеріальні активи, які найбільше використовуються на 

підприємстві і як змінюються їх обсяги за певний період.  

Оскільки нематеріальні активи різноманітні за своїм складом та характером використання, за рівнем 

впливу на фінансовий стан і результати господарської діяльності, тому необхідний особливий підхід до їх 

оцінювання. З цією метою нематеріальні активи класифікують і групують за різними ознаками, тобто 

здійснюється аналіз структури нематеріальних активів. Аналіз структури нематеріальних активів здійснюється 

за видами, джерелами надходження, термінами корисного використання, ступенем правової захищеності, 

рівнем ліквідності та ризику вкладень капіталу в нематеріальні активи тощо. Здійснивши аналіз можемо 

дізнатися, яка питома вага кожного виду нематеріальних об’єктів. За результатами розрахунків складається 

висновок за доцільністю використання нематеріальних ресурсів на підприємстві. 

Після визначення структури нематеріальних активів визначається ефективність їх використання, при 

цьому використовують такі показники: дохідність, коефіцієнт оборотності та рентабельність. Дохідність 
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нематеріальних активів знаходиться в оберненій залежності з коефіцієнтом оборотності, якщо один показник 

збільшується, то інший зменшується і навпаки. А от рентабельність підприємства повинна постійно зростати. 

На передостанньому етапі аналізу визначається вплив факторів на показники ефективності 

використання нематеріальних активів. Для цього проводять факторний аналіз, за яким визначають як впливає 

той чи інший фактор на зміну показників наявності нематеріальних активів. Розрахунок ефективності 

використання нематеріальних активів пов'язаний з великими труднощами і потребує комплексного підходу. 

Економічні вигоди від використання нематеріального активу можуть включати або виручку від продажу 

товарів і надання послуг, або скорочення витрат компанії, чи інші вигоди, наприклад, доступом до деяких 

ресурсів, здійснення певної діяльності. Кожна організація повинна оцінювати ймовірність майбутніх 

економічних вигод, використовуючи обґрунтовані припущення, що відображають найкращу оцінку 

економічних умов, які існували протягом терміну корисного використання нематеріального активу.  

На останньому етапі визначаються резерви збільшення обсягів виробництва за рахунок використання 

нематеріальних об’єктів. Одним з резервів є комп’ютеризація підприємства, адже нематеріальний актив 

допоможе зосередити ведення обліку в одній програмі, яку вестимуть мінімальна кількість працівників. 

Купівля комп’ютерних програм сприяє економії часу управлінського персоналу, введення новітніх 

прогресивних технологій та ноу-хау тощо. 

Але для повного аналізу необхідно забезпечити необхідною інформацією аналітиків, адже від цього 

залежить глибина та точність досліджень використання нематеріальних активів на підприємствах.  

Таким чином, нематеріальні активи відіграють важливу роль у діяльності підприємства. А тому 

правильна їх організація та проведення аналізу допоможе отримати очікувані позитивні показники їх 

використання та оптимізувати витрати для розширення обсягу виробництва продукції. 
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ОСОБЛИВОСТІ  ОБЛІКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ 

 

Інтелектуальний капітал є однією з головних складових нематеріальних активів. За рахунок 

інтелектуального капіталу та його елементів (людський, організаційний, споживчий капітали), підприємство 

може нормально функціонувати в сучасних умовах господарювання, тільки інтелектуальний капітал здатен 

відобразити динаміку організаційної стійкості і процесу створення цінностей. Але відображення 

інтелектуального капіталу в обліку має певні проблеми з його визначенням та оцінкою. 

Більшість вчених розуміють інтелектуальний капітал по-різному, тому детальніше це поняття 

дослідимо в табл.1:    

Таблиця 1 Порівняльна характеристика понять інтелектуального капіталу 

Автор Поняття 

О.Бутнік-

Сіверського 

[6] 

Інтелектуальний капітал – це один із різновидів капіталу, який має 

відповідні ознаки капіталу і відтворює,одночасно, властиву лише йому (інтелектуальному 

капіталу) специфіку і особливості 

Т.Стюарт [7] Інтелектуальний капітал - це інтелектуальний матеріал, що включає в  

себе знання, досвід, інформацію, інтелектуальну власність і бере участь у створенні цінносте 

О.Морозов [5]  Інтелектуальний капітал - це інтелектуальні здатності людей, у 

сукупності зі створеними ними матеріальними й нематеріальними засобами, які 

використовуються в процесі інтелектуальної праці. 

Л. Єдвинссон 

[8] 

Інтелектуальний капітал - це інформація й знання, які відіграють роль «колективного мозку», 

що акумулює наукові й повсякденні знання працівників, інтелектуальну власність і 

накопичений досвід, спілкування й організаційну структуру, інформаційні мережі та імідж 

підприємства. 

Е. Брукінг [4] Інтелектуальний капітал - це вартість сукупності наявних у нього інтелектуальних активів, 

зокрема інтелектуальної власності, його природних і придбаних інтелектуальних здатностей й 

навичок, а також накопиченої ним бази знань і корисних відносин з іншими суб'єктами. 

 С.Легенчук 

[3] 

Інтелектуальний капітал - сума всіх знань працівників підприємства, яка надає йому 

конкурентну перевагу на ринку, при цьому під знанням розумілися патенти, процеси 

управлінських навичок, технології, інформація про клієнтів і постачальників. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99
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Отже, інтелектуальний капітал – це сукупність нематеріальних активів, які не мають фізичної  форми, 

але сприяють підвищенню прибутку.  

 На сьогоднішній день не всі складові інтелектуального обліку можуть бути описані бухгалтерськими 

категоріями. З одного боку, інтелектуальний капітал є активом підприємства, оскільки дає змогу отримати 

певну економічну вигоду, а з іншого боку,- має витратну природу,тобто в пасиві має відображатися, як сума 

коштів направлені підприємством в інтелектуальну діяльність. Складність цієї категорії полягає в тому, що 

сума інвестицій не може відповідати створеній користі, а отже виникає невідповідність активу і пасиву. У 

бухгалтерському обліку ця проблема відображається шляхом вибору одного з принципів для обліку активів – 

або за витратами на створення (придбання), або за корисністю (справедливою вартістю).[1] 

Відображення елементів інтелектуального капіталу за справедливою вартістю на позабалансових 

рахунках ускладнене, а для деяких елементів інтелектуального капіталу неможливе. Відображення елементів 

інтелектуального капіталу за витратним принципом ускладнене тим, що в вітчизняній системі обліку витрат не 

усі фактично понесені видатки на створення інтелектуального активу можуть бути включені до первісної 

вартості.[2] 

Інтелектуальний капітал у якісному обліку відображається виключно в натуральних показниках 

(кількість розробок), а вартісний облік інтелектуального капіталу на підприємстві ведеться, як за окремими 

його елементами, так і за загальними величинами. Дослідивши облік інтелектуального капіталу на 

підприємстві, автором зроблено висновок, що облік інтелектуального капіталу повинен бути одночасно: 

якісним і  вартісним.   
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ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ ЗГІДНО З ПЛАНОМ РАХУНКІВ 

  

На шляху до європейської інтеграції зроблено новий крок. Міністерство фінансів України наказом від 

27.06.2013 р. № 627 «Про затвердження змін до деяких нормативно правових актів Міністерства фінансів 

України з бухгалтерського обліку» вніс зміни до низки нормативно-правових актів [2]. Однією  з таких змін 

стало вдосконалення Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських 

операцій підприємств і організацій та Інструкції про його застосування, що затверджені наказом від 30.11.1999 

р. № 291. 

Тепер рахунок 40 «Статутний капітал» змінено на «Зареєстрований (пайовий капітал)». Відповідно до 

змін, на цьому рахунку обліковується та узагальнюється інформація про стан і рух статутного й пайового 

капіталу підприємства, а також внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу. За К-т  

рахунку 40 «Зареєстрований  (пайовий) капітал» відображається збільшення зареєстрованого і пайового 

капіталу, а також надходження внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу, за Д-т – 

його зменшення (вилучення). 

Разом із цим рахунок 40 доповнено відповідними субрахунками:  

 401 «Статутний капітал», де відображається статутний капітал господарських товариств, державних і 

комунальних підприємств. За К-т  субрахунку 401 «Статутний   капітал» відображається збільшення статутного 

капіталу, за Д-т – його зменшення (вилучення). Сальдо на  цьому субрахунку повинно відповідати розміру 

статутного капіталу, який зафіксовано в установчих документах підприємства. Аналітичний облік  статутного 

капіталу ведеться за видами капіталу за кожним засновником, учасником, акціонером тощо. 

 402 «Пайовий капітал», де відображається і узагальнюється інформація про суми пайових внесків 

членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного 

кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені установчими документами. Аналітичний 

облік за субрахунком 402 «Пайовий капітал» ведеться за видами капіталу. 
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 403 «Інший зареєстрований капітал» відображається зареєстрований капітал інших  підприємств, 

зокрема приватних підприємств, формування якого передбачено в установчих документах. 

 404 «Внески до незареєстрованого статутного капіталу» відображаються внески, які надходять для 

формування статутного капіталу, зокрема акціонерного товариства, після його оголошення і до реєстрації 

відповідних змін до установчих документів. Сальдо субрахунку 404 після реєстрації статутного капіталу в 

установленому порядку списується у кореспонденції із К-т субрахунку 401 «Статутний капітал», а у разі якщо 

підприємству відмовлено у реєстрації статутного капіталу, у кореспонденції з Д-т субрахунку 404 

відображаються операції з повернення активів, які надходили як внески.  

Назву рахунку 41 викладено у новій редакції: «Капітал у дооцінках». Цей рахунок призначено для 

відображення  інформації про дооцінку (уцінку) необоротних активів і фінансових інструментів, які відповідно 

за НП(С)БО 1 відображаються у складі власного  капіталу, але розкриватимуться не у звіті про власний капітал, 

як раніше, а у звіті про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) ф.2. Залишок на цьому рахунку 

зменшується у разі уцінки та вибуття зазначених активів, зменшення їх корисності тощо. Такі суми дооцінки 

основних засобів і нематеріальних активів відноситимуться до нерозподіленого прибутку.  

 Водночас рахунок доповнено відповідними субрахунками: 411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів», 

412 «Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів», 413 «Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів» та 414 

«Інший капітал у дооцінках». 

У зв’язку з цими змінами бухгалтерським службам слід зробити відповідні коригування в бухобліку на 

дату 09.08.2013 р. Припустимо, в колективному сільсько-господарському підприємстві на рахунку 41 

обліковувався пайовий капітал. З 09.08.2013 р., тепер його треба перенести на рахунок 40 проведенням Д-т 41 

К-т 40. Вхідний залишок на субрахунках рахунку 41 формується шляхом перенесення відповідної інформації з 

рахунку 42 «Додатковий капітал».  

Також змінено назву субрахунку 423 «Накопичені курсові різниці». На субрахунку  423 «Накопичені 

курсові різниці «узагальнюється інформація про курсові різниці, які відповідно до національних положень 

(стандартів)   бухгалтерського обліку, відображаються у складі власного капіталу та визнаються в іншому 

сукупному доході [2]. Запропоновані зміни повинні покращити сучасний бухгалтерський облік. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ : ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА 

ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

Для здійснення будь-якого виробничого процесу необхідні предмети праці, тобто матеріально-технічні 

ресурси та засоби праці. Сукупність засобів праці, якими розпоряджається підприємство, становить його 

основні засоби. Вони виступають визначальною складовою усієї виробничо-господарської діяльності 

підприємства.  Ефективність використання основних засобів на підприємстві залежить від правильної 

організації одержання надійної і повної обліково-економічної інформації щодо них, оскільки саме ці фактори 

впливають на місце підприємства в економіці, його фінансовий стан та конкурентоспроможність.  

Результативна організація даного напрямку дасть змогу керівництву отримати необхідну інформацію 

стосовно витрат, що виникли, а також дозволить прийняти важливі управлінські рішення, які, в свою чергу 

стануть гарним підґрунтям для збільшення виробничих потужностей даного підприємства. Саме тому зростає 

роль та значення  правильної організації обліку основних засобів на підприємстві. 

Питання вдосконалення організації обліку основних засобів досліджувало багато вчених, а саме : 

Ареф’єва О. В., Білинська Н. Є., Білуха М.Т., Богацька Н.Т., Бондар Н.М., Бутинець Ф.Ф., Власюк Г.В., Зайцева 

B. О., Іваненко В. О., Ковальов А. І., Крічка Н.М., Мазуркевич І.О., Палій В.Ф., Подольська В. О., Пушкар М.С. 

, Рибченко М.Ф., Чумаченко М.Р. та інші. 

Вивчення теоретичних положень опублікованих праць вітчизняних вчених, практики діяльності 

підприємств свідчить, що  організація обліку основних засобів на підприємствах в останній час має багато 

недоліків, які в свою чергу, негативно впливають на процес управління виробництвом, знижуючи ефективність 

використання основних засобів. 

Основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі 

виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення 

адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких - більше 

одного року або операційного циклу, якщо він довший за рік. Об’єктом  основних засобів є закінчений пристрій 

з усіма пристосуваннями і приладдям до нього або окремий конструктивно відокремлений предмет, що 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1242-13/page
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1242-13/page
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1242-13
http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0336-13
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призначений для виконання певних самостійних функцій, чи відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних 

предметів одного або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, 

керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції [1,с.33]. 

Відмінною рисою основних засобів є їхнє багатократне використання в процесі виробництва, 

зберігання початкового зовнішнього вигляду протягом тривалого періоду. Під впливом виробничого процесу і 

зовнішнього середовища вони зношуються поступово і переносять свою початкову вартість на витрати 

виробництва протягом нормативного терміна служби шляхом нарахування зносу по встановлених нормах. 

Функціонування основних засобів як чинників процесу праці здійснюється доти, доки вони зберігають 

свою споживчу форму, яка є предметом використання їх у процесі виробничої діяльності. Головна функція 

засобів праці полягає в довгостроковій участі у виробничому процесі, значення якої взаємопов’язане із вчасним 

і повним отриманням результатів ведення господарської діяльності підприємства. 

Відповідно до діючої типової класифікації основні фонди групуються за функціональним 

призначенням, галузями, речовим натуральним характером і видами, за використанням і належністю За 

функціональним призначенням основні засоби підприємства поділяють на виробничі та невиробничі. До 

виробничих основних засобів відносяться ті засоби праці, що, знаходячись у сфері матеріального виробництва, 

безпосередньо беруть участь у виготовленні матеріальних благ, створюють умови для здійснення виробничого 

процесу, служать для збереження і переміщення предметів праці.  

Такими основними засобами є споруди, передавальні пристрої, машини і устаткування, робочі машини 

і обладнання, вимірювальні й регулюючі прилади, лабораторне устаткування, обчислювальна техніка, інші 

машини і обладнання, транспортні засоби, інструмент, виробничий інвентар і приладдя, господарський інвентар 

та інші основні фонди. У складі виробничих основних фондів виділяють їх активну частину - машини, 

обладнання й транспортні засоби. 

Також, до складу основних засобів входять основні невиробничі засоби, до яких відносяться об’єкти 

невиробничого призначення, що перебувають у віданні промислових підприємств й побічно впливають на 

процес виробництва  

Такими об’єктами є : будови і споруди житлово-комунального та культурно-побутового призначення, 

транспортні засоби, обладнання, інструменти та інші основні засоби невиробничого призначення для 

обслуговування житлових, комунальних та культурно-побутових потреб. 

Головною умовою здійснення господарської діяльності є забезпечення підприємства основними 

засобами, тому дані активи заслуговують на особливе ставлення і правильну організацію обліку [2,с.77]. 

Основними проблемними аспектами організації обліку основних засобів на підприємстві є : одержання 

надмірної надлишкової інформації щодо основних засобів, яка збільшує вартість облікових робіт і перенасичує 

облік непотрібними показниками, а також облікові регістри містять застарілі показники, які не достовірно 

формують підсумкову й узагальнюючу інформацію [3,с.19]. 

Першочерговим завданням удосконалення організації обліку основних засобів й усунення недоліків є 

формування складу та визначення змісту показників, які будуть достовірно відображати й узагальнювати 

інформацію щодо основних засобів; удосконалення структури облікових регістрів та інших носіїв інформації; 

визначення параметрами вибору оптимального обсягу та складу інформації щодо основних засобів – 

важливість, цінність та корисність для процесу управління  

Також з деяких форм первинного обліку основних засобів необхідно вилучити застарілі графи, 

наприклад код норми амортизаційних відрахувань, дату початку сплати за основні засоби, поправочний 

коефіцієнт та інші. Це в свою чергу, зменшить обсяги роботи облікового апарату та дозволить зосередитись на 

результативній інформації, що безпосередньо впливає на прийняття управлінських рішень щодо наявності 

основних засобів та режиму їх використання, тобто підвищить ефективність обліку.   

Отже, в умовах високих темпів змін економічного середовища організація обліку основних засобів 

потребує постійного вдосконалення з метою пристосування до нових вимог, саме тому для здійснення 

результативної господарської діяльності підприємство повинно вирішити наявні проблемні аспекти та 

підвищити інформаційність  та ефективність організації обліку основних засобів. Таким чином необхідно 

удосконалювати теоретичні і практичні засади організації обліку основних засобів у напрямі розширення її 

управлінських можливостей, максимально пристосовуючи до практичних потреб суб’єктів підприємницької 

діяльності. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ, В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 

ІНТЕГРАЦІЇ 
 

Україна володіє значним експортним потенціалом, який зосереджений в добувних та оброблювальних 

галузях промисловості, а також в агропромисловому, енергетичному комплексах країни і в ІТ технологіях, проте 

використовується він, на жаль, недостатньо і украй неефективно. Тому нами була обрана дана тема. 

Складність організації бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності полягає не лише в 

необхідності відображення операцій в двох валютах (у гривнах і іноземній валюті) і в переході до поширених за 

кордоном форм розрахунків, але і недосконалість законодавчої бази в Україні. Саме цим пояснюється той факт, 

що деякі аспекти організації і ведення бухгалтерського обліку зовнішньоекономічних зв'язків ще не знайшли 

достатнього відображення в нормативних документах, в науковій і методичній літературі. 

У ході дослідження літературних джерел можна сказати, що тема експорту в Україну піднімається 

досить часто. Багато видань перевидаються практично щорічно у зв'язку із змінами в законодавстві. 

Відображення зовнішньоекономічної діяльності в бухгалтерському та податковому обліку розкрито автором 

Войтенко Т.І.. Такі автори як А. Трусов , Ю. Рудняк , В. Голубенко у своєму виданні зібрали базові та аналітичні 

поняття зовнішньоекономічної діяльності, методики укладання договорів, митне регулювання та оформлення, 

операції з валютою . Детально описали операції з валютою - Я. Ковтарева, О. Михайленко, М. Бойцова, В. 

Кузнєцов, М. Казанова. 

Операції в іноземній валюті, облік і звітність є основою зовнішньоекономічної діяльності. 

Підприємство може здійснювати валютні операції двома способами: укладати угоди, деноміновані в іноземній 

валюті, або володіти іноземним підрозділом. Крім того, підприємство може подавати свою фінансову звітність в 

іноземній валюті. Мета даного стандарту МСФЗ (IAS) 21 - визначити, яким чином слід відображати операції в 

іноземної валюті та діяльність іноземного підрозділу у фінансовій звітності підприємства і як трансформувати 

фінансову звітність у валюту подання звітності. До багатьох похідних інструментах в іноземної валюті 

застосовується МСФЗ (IAS ) 39 і, отже, такі інструменти виключені зі сфери застосування даного стандарту. 

Однак похідні інструменти в іноземній валюті, на які не поширюється дія МСФЗ (IAS ) 39 ( наприклад, деякі 

похідні інструменти в іноземній валюті, включені до інших контракти), входять у сферу застосування даного 

стандарту. Крім того, даний стандарт застосовується у випадках, коли підприємство переводить пов'язані з 

похідним інструментам суми зі своєї функціональної валюти у валюту подання звітності. 

Даний стандарт застосовується для подання фінансової звітності підприємства в іноземній валюті та 

встановлює вимоги, при дотриманні яких отримана фінансова звітність буде відповідати Міжнародним 

стандартам фінансової звітності (IFRS). Даний стандарт також визначає інформацію, яка підлягає розкриттю 

при перекладі фінансової інформації в іноземну валюту без дотримання цих вимог. 

Первісне визнання операції в іноземної валюті - це операція, виражена в іноземної валюті або припускає 

розрахунок в іноземній валюті, у тому числі операції, які підприємство проводить при: 

1. придбання або продаж товарів або послуг, ціни на які встановлено у іноземній валюті; 

2. позику або надання коштів, якщо підлягають виплаті або отримання суми встановлені в іноземній 

валюті; 

3. іншому надходження або вибуття активів або прийняття зобов'язань, номінованих в іноземній валюті. 

При первісному визнанні операція в іноземній валюті враховується у 

функціональній валюті із застосуванням до суми в іноземній валюті поточного обмінного курсу іноземної 

валюти на функціональну станом на дату операції. Курсові різниці, що виникають при розрахунках за 

монетарними статтями або при переведенні монетарних статей за курсами, що відрізняються від курсів, за 

якими вони були переведені при первісному визнанні протягом періоду або у попередніх фінансових звітах, 

визнаються у прибутку або збитки за період, в якому вони виникли. При зміні функціональної валюти 

підприємство застосовує процедури переведення, пов'язані з новою функціональною валютою, перспективно, з 

дати такої зміни. 

У висновку можна сказати, що МСФЗ (IAS) 21: "Вплив змін валютних курсів" є базою для ЗЕД операцій. 
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ПРОБЛЕМНІ МОМЕНТИ ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ 

 

Становлення економіки знань як нової форми світової економічної системи базується на 

інформаційному способі виробництва, що передбачає перетворення інформації та знань з пасивної на активну 

складову виробничих процесів. Це дозволяє говорити про їх капіталізацію та відповідне трансформування в 

інтелектуальний капітал. Такий ланцюжок впливів та перетворень робить інтелектуальний капітал та його 

якісні й кількісні характеристики важливою умовою досягнення сталого економічного розвитку будь-якого 

підприємства в сучасних умовах. Все це потребує серйозного вивчення інтелектуального капіталу та того 

комплексу явищ, об’єктів і процесів, які пов’язані з ним. Як наслідок виникає потреба у об’єктивному 

відображенні інформації про інтелектуальний капітал у системі обліку та звітності з метою визначення реальної 

ринкової вартості підприємства та прийняття користувачами ефективних управлінських рішень. 

Сьогодні інтелектуальні цінності стають невід’ємною частиною майна підприємства у будь-якій 

розвиненій країні світу. Досяжні для підприємства інтелектуальні ресурси значною мірою зумовлюють 

ефективність господарювання і впливають на стратегічні перспективи підприємства. Тому все більше уваги 

фахівці приділяють управлінню цим видом активів. 

У зв'язку з цим у науці і практиці все частіше застосовується поняття інтелектуального капіталу, хоча 

ця категорія до сьогодні не отримала остаточного визначення. Як свідчать останні дослідження [2], 

найдоцільнішим є його трактування з точки зору функціонального підходу, який дозволяє визначити останній 

як інтелектуальні ресурси підприємства в формі людського інтелекту та інтелектуальних продуктів, здатних 

створювати нову вартість. Зазначений підхід, з уточненнями стосовно складових інтелектуального потенціалу, 

використовується такими дослідниками як Л. Едвінсон, К. Свейбі, Е. Брукінг, а також О. Бутнік-Сіверський, В. 

Баранчеєв та ін. Очевидно, що здатність інтелектуальних цінностей створювати нову вартість зумовлює вплив 

останніх на прибутковість, ринкову вартість та конкурентну стійкість підприємства.  

Однак низький рівень відображення інтелектуального капіталу в активах балансу українських 

підприємств зменшує рівень їх ринкової капіталізації, дає занижену оцінку національного інтелектуального 

капіталу, що є негативним орієнтиром для інвесторів.  

Серед основних причин такого стану є відсутність методичних інструментів оцінки та ідентифікації 

складових інтелектуального капіталу. Міжнародні стандарти фінансової звітності і Положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку України визнають багато елементів інтелектуального капіталу і допускають їх 

віддзеркалення у фінансовій звітності як нематеріальних активів. Однак незважаючи на те, що групи 

нематеріальних активів є складовими інтелектуального капіталу, вони не відображають повністю структурні 

елементи інтелектуального капіталу.  Унікальні об’єкти нематеріальних активів часто не враховуються у 

балансі, або їх облікова вартість значно нижча від ринкової. Це призводить до заниження майнового стану 

підприємства.  

О. Бутнік-Сіверський та О. Гавриленко пропонують процедуру оцінки об’єктів інтелектуальної 

власності здійснювати в шість етапів: 

- визначення завдання; 

- складання плану оцінки; 

- збирання та перевірка інформації; 

- застосування доречних підходів до оцінки; 

- узгодження; 

- складання звіту про результат оцінки вартості. 

Кожний з етапів має особливості, що визначаються умовами використання об’єкта та цілями 

проведення оцінки [1]. 

Особливістю інтелектуального капіталу є його унікальний склад та структура на кожному 

підприємстві. Тому його облік може бути побудований за різними принципами.  

Доцільним представляється виділити такі етапи впровадження обліку: 

- ідентифікація наявних інтелектуальних цінностей; 

- визначення можливостей і перспектив використання окремих інтелектуальних цінностей на якісному 

рівні; 

- передача (продаж) тих цінностей щодо яких не існує можливості господарського використання; 

- групування відібраних цінностей і ресурсів за однорідними групами обліку; 

- розробка та впровадження у практику форм первісної і аналітичної звітності щодо величини і стану 

інтелектуальних ресурсів [4]. 

При цьому слід зазначити, що доцільність використання таких цінностей не зумовлюється як суто 

економічним, так і якісним ефектом: збільшенням задоволеності клієнтів, лояльності робітників до керівництва, 

зниженням кількості службових конфліктів 

Окрім програми вітчизняного  законодавства, велике значення мають труднощі бухгалтерського 

відображення, пов’язані з самою природою інтелектуального капіталу. 
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Так, оцінка результатів інвестицій в людський капітал потребує розробки складних систем розрахунків, 

в яких варто керуватися опосередкованими якісними показниками, оскільки визначення їх у вартісному вимірі є 

проблемним. 

Інші бачення цієї проблеми зводяться до того, що людський капітал не може відображатися у складі 

активів підприємства в бухгалтерських звітах як самостійний фінансовий показник, так як невід’ємний від 

конкретних фізичних осіб, і не є власністю фірми [3]. 

 Щоб покращити становище пропонуємо для відображення окремих елементів інтелектуального 

капіталу в облікову систему ввести додаткові позабалансові рахунки. Вважаємо, що позабалансові рахунки 

можуть слугувати ефективним способом бухгалтерського відображення інтелектуального капіталу. Вони мають 

містити інформацію, що дала б змогу пояснити великий розрив (в десятки чи навіть сотні разів) між 

балансовою вартістю і ринковою капіталізацією підприємства. 

Отже, на даному етапі розвитку діяльності підприємств актуальними залишаються вирішення проблем 

оцінки та вимірювання інтелектуального капіталу в системі обліку підприємств. Тому налагодження обліку 

інтелектуального капіталу дозволить зменшити невизначеність при обґрунтуванні ринкової вартості 

підприємства як майнового комплексу, а також виключить некоректний розподіл фінансування при здійсненні 

досліджень, підвищить ефективність передачі досвіду, попередить втрату конкурентних переваг при звільненні 

окремих працівників тощо. 
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НП(С)БО 1 «ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ»: ЩО ЗМІНИЛОСЬ? 

 

У зв’язку з інтеграцією України до Європейського Союзу економіка України повинна зазнати значних 

змін. Система бухгалтерського обліку та фінансової звітності також не стала винятком. Так, 19 березня 2013 

року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. №73, зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 28.02.2013 р. під №336/22868[1]. Ним затверджено Національне положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 1 (НП(С)БО) «Загальні вимоги до фінансової звітності». Разом з тим втратив чинність 

наказ Мінфіну від 31.03.99 р. №87, яким були затверджені перші п’ять Положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку. 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» визначаються мета, склад і принципи підготовки 

фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів. У даному положенні (стандарті) наведено 

перелік нових форм фінансової звітності. Тепер фінансова звітність складається з: балансу (звіту про 

фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів (за 

прямим методом), звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом), звіту про власний капітал і приміток 

до фінансової звітності. Юридичні особи (крім банків та бюджетних установ), які зобов’язані подавати 

фінансову звітність згідно з законодавством, застосували ці форми вже зі звітності за І квартал  2013 року. 

Винятково європейським і надновим для української фінансової звітності є те, що тепер при складанні 

фінансових звітів підприємства можуть самостійно визначати склад статей, за якими розкривається інформація.  

Дозволяється не наводити статей, передбачених у формах звітності, якщо у них немає інформації для розкриття 

(крім випадків, коли така інформація була в попередньому звітному періоді), а також включати до фінансових 

звітів додаткові статті, якщо стаття відповідає таким критеріям: інформація є істотною; оцінка статті може бути 

достовірно визначена. 

У балансі тепер відображаються активи, власний капітал та зобов’язання підприємства. Підсумок 

активів повинен дорівнювати сумі зобов’язань та власного капіталу. Сама форма стала дещо меншою, а от коди 

рядків – чотиризначні, що є досить незвичним для пересічного бухгалтера. Також, у деяких випадках, 

передбачених законодавством філіями або відокремленими підрозділами складається окремий баланс та 

відповідні форми окремої фінансової звітності. При складанні балансу та відповідних форм фінансової звітності 

підприємств з урахуванням показників окремої звітності інформація про внутрішньогосподарські розрахунки у 
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рівній сумі не наводиться. У звіті про фінансові результати наводяться доходи і витрати, які відповідають 

критеріям, визначеним у Національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку. Ця форма є більш 

проблемною, змінилась не лише структура, а й методика її заповнення. Звіт про сукупний дохід тепер містить 

чотири розділи: 1. Фінансові результати. 2. Сукупний дохід. 3.Елементи операційних витрат. 4. Розрахунок 

показників прибутковості акцій. Так, перший розділ певним чином було змінено, другий – суцільно новий, а 

ось третього та четвертого розділу зміни не торкнулись зовсім. Що ж стосується третьої форми, то спосіб її 

подання – несподіваний. Це тому, що з двох затверджених звітів про рух грошових коштів, підприємствам 

складати потрібно лише один – за самостійно обраним методом (за прямим або непрямим). У звіті розгорнуто 

наводяться суми надходжень та видатків грошових коштів підприємства, що виникають в результаті 

операційної, інвестиційної та фінансової діяльності протягом звітного періоду. Звіт про власний капітал 

спрямований на надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про 

зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. У графах же даного звіту, у яких 

зазначаються складові власного капіталу, фахівці підприємства наводять лише ті з них, які зазначені у балансі. 

У Консолідованому звіті про власний капітал наводиться й інформація про зміни у власному капіталі в розрізі 

неконтрольованої його частки. 

Для правильності заповнення бухгалтерами нових форм фінансової звітності було розроблено 

Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджені наказом Міністерства 

фінансів України від 28.03.2013 р. №433, де наводиться порядок заповнення форм та детальний зміст кожної зі 

статей [2]. Ці Методичні рекомендації можуть застосовуватися підприємствами, організаціями та іншими 

юридичними особами (далі – підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ та 

підприємств, які відповідно до законодавства застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності). 

Таким чином, Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності» стало новим кроком до переходу українського бухгалтерського обліку на міжнародні 

стандарти. Це є беззаперечним фактом прямування України до Європейського союзу, а, отже, й до 

європейського стилю економіки. Тобто, поступово економіка нашої країни буде цілком змінена, адже перші 

кроки до цього вже зроблені. 
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА КАК ОБЪЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В соответствии с Законом Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» 

учетная политика – это совокупность принципов, методов и процедур, используемых предприятием для 

составления и подачи финансовой отчетности» [1]. Ее конкретное содержание определяется условиями 

функционирования реального предприятия, а именно, его организационно-правовой формой, отраслевой 

принадлежностью, системой налогообложения, стратегией финансово-хозяйственного развития, материальной 

базой, системой информационного обеспечения предприятия, уровнем квалификации кадров, системой 

материальной заинтересованности и другими факторами [2]. 

Угледобывающие предприятия сегодня представлены шахтами государственной и негосударственной 

форм собственности. Однако значение учетной политики как действенного инструмента оптимизации 

управления как государственным, так и частным предприятием, в т.ч. его основными фондами, неоспоримо. 

Целью исследования является разработка позиций учетной политики угледобывающего предприятия в 

отношении основных средств с точки зрения оптимизации его деятельности.  

Анализ особенностей деятельности отечественных угледобывающих предприятий, а также 

нормативных требований в части организации бухгалтерского учета позволил идентифицировать 

составляющие учетной политики в отношении основных средств отечественного предприятия – табл. 1. 

Информационной базой исследования является Обособленное подразделение «Шахта им. 

Е.Т. Абакумова» ГП «Донецкая угольная энергетическая компания». В соответствие с нормативными 

требованиями на данном предприятии разработана учетная политика, оформленная соответствующим 

внутренним регламентом – Приказом директора шахты. Однако его объем крайне незначителен, что не 

позволяет идентифицировать все моменты, в отношении которых П(С)БУ предоставляют альтернативные 

варианты решения учетных проблем. Основные позиции учетной политики на шахте определены Положением  
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Таблица 1 Составляющие учетной политики в отношении основных средств 

Составляющие  Нормативное регулирование 

Признание объектов основных средств 

активами 
В соответствии с П(С)БУ 7 «Основные средства» 

Граница отнесения необоротных активов к 

основным средствам 
Самостоятельно устанавливается предприятием 

Вид оценки, применяемый к группе или 

объекту основных средств 

Первоначальная, переоцененная в соответствии с П(С)БУ 7 

«Основные средства» 

Состав расходов, включаемых в 

первоначальную стоимость основных 

средств 

В соответствии с П(С)БУ 7 «Основные средства» 

Способ определения восстановительной и 

ликвидационной стоимости 
Самостоятельно устанавливается  предприятием 

Срок полезного использования основных 

средств 
Самостоятельно устанавливается  предприятием 

Переоценка основных средств 

Самостоятельно проводится предприятием в соответствии с 

П(С)БУ 7 «Основные средства» или по требованиям 

законодательства 

Включение расходов по улучшению 

основных средств в первоначальную 

стоимость 

В соответствии с П(С)БУ 7 «Основные средства» 

Методы амортизации основных средств 

Прямолинейный, уменьшения остаточной стоимости, ускоренного 

уменьшения остаточной стоимости, кумулятивный, 

производственный в соответствии с П(С)БУ 7 «Основные 

средства» 

Рабочий план счетов 

Разрабатывается предприятием в соответствии с Планом счетов 

бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и 

хозяйственных операций предприятий и организаций 

Корреспонденция счетов по учету 

основных средств 

Разрабатывается предприятием в соответствии с Инструкцией по 

применению плана счетов бухгалтерского учета активов, 

капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и 

организаций 

Формы первичных документов по учету 

основных средств 
Самостоятельно устанавливаются предприятием 

Инвентаризация основных средств 

Самостоятельно организовывается предприятием в соответствии с 

Инструкцией по инвентаризации основных средств, 

нематериальных активов, материальных ценностей, денежных 

средств и документов, расчетов 

 

об организации бухгалтерского учета, критический анализ содержания которого позволил констатировать 

следующие недостатки: 

1. Положение содержат позиции организации учета основных средств, декларируемые П(С)БУ 7 и не 

обязательные к раскрытию, в частности, признание объектов основных средств активами, вид оценки, 

применяемый к группе или объекту основных средств, состав расходов, включаемых в первоначальную 

стоимость основных средств, включение расходов по улучшению основных средств в первоначальную 

стоимость и пр. 

2. Положение не содержит обязательных позиций, разрабатываемых предприятием самостоятельно, в 

частности, границы отнесения необоротных активов к основным средствам, порядка переоценки основных 

средств, рабочего плана счетов, корреспонденции счетов по учету основных средств, форм первичных 

документов и пр. 

3. Положение содержит устаревшую информацию, противоречащую нормативным требованиям по 

отражению основных средств на бухгалтерских счетах при их ликвидации. 

Устранение указанных недочетов способно повысить эффективность учетной политики шахты в 

отношении основных средств. 

Таким образом, по результатам исследования идентифицированы составляющие учетной политики в 

отношении основных средств  

угледобывающего предприятия, что позволило предложить направления совершенствования приказа 

об учетной политике ОП «Шахта им. Е.Т. Абакумова». 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ 

 

Забезпечення підприємства засобами є одним із факторів, які впливають на ефективність виробництва, 

таким фактором є основні засоби. Основні засоби є матеріально-технічною базою підприємства, вони 

формують його виробничу потужність. Одним із основних завдань обліку основних засобів є надання повної, 

правдивої та неупередженої інформації щодо них. У фінансовому обліку основні засоби регулюються 

Стандартом бухгалтерського обліку №7 «Основні засоби». 

В умовах інтеграції України в світову економіку, для багатьох підприємств застосування міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку стало об’єктивною реальністю. Згідно закону України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні» [1] банки, страховики, публічні акціонерні товариства, а також 

підприємства, які проводять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів 

України, повинні складати фінансову звітність за міжнародними стандартами. 

В умовах сьогодення облік основних засобів паралельно регламентує Податковий кодекс України (ПКУ). 

Введення його в дію, наблизило облік основних засобів за податковим та бухгалтерським обліком, однак не 

врегульованим залишається питання щодо списання їх витрати на проведення ремонтів, що спонукало 

подальше дослідження даної тематики. 

Проблемами обліку, оцінкою основних засобів та дослідженням саме поняття «основні засоби» 

займалися такі науковці, як: Бойко В.М., Борисов А.Б., Бутинець Ф.Ф. та інші, що наведено в таблиці 1. 

Аналізуючи визначення понять «основні засоби» можна сказати, що існують різні тлумачення. Тому, 

мабуть, найбільш правильне визначення дає ПКУ: «Основні засоби – це матеріальні активи, що призначені 

платникам податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 

2500 гривень і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом на очікуваний строк 

корисного використання яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік [6].» На нашу думку 

вартісний критерій необхідно було б зазначити таким чином, щоб він постійно не змінювався у зв’язку з 

інформаційними процесами. 

Також залишається неврегулюваним питання щодо механізму врахування вартості витрат, які пов’язані 

з покращенням об’єкта. П(С)БО 7 «Основні засоби» визначає критерії віднесення ремонтних витрат на 

збільшення первісної вартості об’єктів основних засобів, до яких відноситься вплив проведених робіт на 

майбутні економічні вигоди від використання об’єкта [2]. За даними бухгалтерського обліку на витрати 

списується вся вартість понесених затрат: 

                                          Д                                           К 

                                   23, 91, 92                              20, 66, 65 

Однак за даними податкового обліку на витрати можна списати лише 10% від балансової вартості 

об’єкту на початок року, а сума перевищення відноситься до первісної вартість об’єкту основних засобів. 

Таблиця 1. Тлумачення терміну «основні засоби» 

Джерело Визначення 

Бойко В.М., Вашків П.Г. Бізнес: словник-

довідник. – К.: Україна, 1995. - 565 c. [3] 

«Основні засоби – сукупність засобів праці, які функціонують у 

сфері  

матеріального виробництва в незмінній натуральній формі 

протягом  

тривалого часу та переносять свою вартість на заново створений  

продукт частинами в міру їх зношення»  

Борисов А.Б. Большой экономический 

словарь. – М.: Книжный мир, 1995. – 894 

с. [4] 

«Основні засоби – засоби праці виробничого та невиробничого 

призначення. Характерною особливістю ОЗ, є участь в процесі 

виробництва тривалий час, в перебігу багатьох циклів, при 

збереженні основних властивостей і первинної форми, при цьому 

поступове зношування і їх вартість переносяться на продукцію, 

що виготовляється» 

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський словник. 

– Житомир ПП «Рута», 2001. – 224 с. [5] 

«Основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з 

метою використання їх у процесі виробництва або постачання 

товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для 

здійснення  

адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний 

строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного 

року» 
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Як вважає Я.Д. Крупка, така відсоткова ставка не може виступати об’єктивним критерієм 

розмежування витрат на поліпшення основних засобів на капітальні та поточні ремонти. Основною ознакою 

перерозподілу цих витрат, на думку автора, є їх вплив на майбутню вигоду, тому потрібно відновити на 

збільшення відповідних активів витрати, які подовжують корисне використання об’єктів, поліпшення якості 

продукції внаслідок модернізації або реконструкції [3]. 

Г. Корнійчук пропонує обліковувати витрати пов’язані з проведенням ремонту на рахунку «Витрати 

майбутніх періодів». На її думку, такий спосіб списання витрат виключає неочікувані та значні зміни у 

фінансовому результаті [4]. 

Але жодна з цих пропозицій не задовольняє потреби управління в отриманні повної інформації про 

понесені витрати на ремонт та не розкриває питання – закінчений ремонт чи ні, та яка його вартість. 

Отже, прийняття Податкового кодексу України усунуло ряд невідповідностей стосовно методології 

обліку ремонтів основних засобів у бухгалтерському та податковому обліках. Але аналіз принципів та завдань 

обліку ремонтів основних засобів вимагає ще подальшого доопрацювання та доповнення в даному напрямі. 

Тому на нашу думку бажано внести коригування в обліку основних засобів стосовно списання витрат на 

проведення ремонтів на витрати діяльності в момент їх виконання. 
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НЕЙРОМАРКЕТИНГ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ В МЕСТАХ ПРОДАЖ 

 

В основе концепции маркетинга лежит удовлетворение запросов потребителей, что является одним из 

ключевых моментов рыночной ориентации. Происходит это, если производитель прилагает значительные 

усилия для изучения потребностей потребителей, имеет возможность предвидеть покупательскую реакцию на 

товар. Из-за того, что рынок большинство товаров является перенасыщенным, фирмы, работающие в условиях 

«рынка потребителя, вынуждены постоянно совершенствовать инструменты маркетингового воздействия на 

потребителя.  

Новейшие исследования мозга  показали, что поведением человека руководит не разум, а эмоции. По 

результатам этих исследований и данных классического маркетинга родилась такая наука, как нейромаркетинг. 

Зная биохимию эмоциональных реакций покупателей, продавцы могут эффективно воздействовать на все пять 

органов чувств человека, применяя позитивные раздражители в виде запахов, музыки, цвета, выкладки товара.  

Товар становится реальностью только в тот момент, когда покупатель обращает на него внимание. В 

период перенасыщения рынка не товар как таковой, а восприятие товара является определяющим фактором в 

конкурентной борьбе.  

Нейромаркетинг – наука, родившаяся от слияния данных классического маркетинга и исследований в 

области человеческого мозга, доказавших, что поведением человека руководят главным образом эмоции, а не 

разум.  

Поведение покупателя в торговом объекте во многом зависит от того, насколько продумана 

инсценировка эмоционального воздействия на него. Важной предпосылкой для этого является знание 

мотивационной структуры целевой группы. Мотивационная структура человека является глобальным 

генетическим наследством. 

Мотивационные системы глобальны. Именно этим объясняется тот факт, что глобальные бренды 

распространяются по всему миру очень быстро, если они передают ясное эмоциональное сообщение. В то 

время как бренды, разработанные на «рациональной» базе, с трудом преодолевают культурные и языковые 

барьеры и всегда ограничены внутренним рынком. Отсюда следует вывод о том, что эмоции  глобальны, а 

разум  локален. 

Западная культура, основанная па христианских ценностях и античной философии, построила в честь 

человеческого разума огромный храм, в котором не нашлось места эмоциям. Однако именно это 

«изолированное» явление определяет большинство наших решений, принимаемых вполне сознательно. 

В нашей культуре эмоции — это пережиток эволюции; они считаются чем-то животным, 

импульсивным. Рациональная наука их не жалует, поэтому никто не интересуется ими с экономической точки 

зрения. Действительно эмоции нельзя просчитать досконально. Однако розничные компании все больше 

внимания обращают на эмоциональную сферу как на маркетинговый механизм стимулирования продаж.   

Восприятие, как правило, подчинено мотивационной системе, которая формируется генетически и 

социокультурно. Все наше поведение подчинено одной из двух эмоциональных целей: стремление к 

удовольствию и стремление избежать боли. И даже образованному, рационально мыслящему человеку XXI 

века не уйти от этого принципа, выработанного веками в процессе эволюции. В современном мире, когда 

рынки перенасыщены товарами, а информационное пространство переполнено, решения часто принимаются 

«по ощущению». 

И только человек может «рационально» объяснить, почему ему захотелось купить тот или иной товар. 

Тот, кто на конкурентном рынке хочет быть в центре внимания клиента, должен разговаривать с ним на языке 

эмоций. 

Маркетологам нужно иметь в виду, что даже при воздействии одинаковых раздражителей человек 

воспринимает информацию избирательно, в зависимости от типа эмоциональной системы. То, что для искателя 

приключений составляет величайшее удовольствие, может быть очень неприятным человеку, ставящему 

превыше всего безопасность. Альфа-ориентированный человек испытывает огромную радость от победы над 

противником, социально-ориентированный страдает вместе с побежденным. 

Именно специфика мотивационной структуры человеческой психики определяет, как эмоциональная 

система реагирует на раздражители внешнего мира. То, какая мотивация преобладает у человека, очень сильно 

влияет на его восприятие и эмоциональную оценку окружающего мира. Вот почему один человек, увидев 

товары, выложенные в магазине, заинтересованно подходит ближе, другой отворачивается со скучающим 

видом, а третий вообще ничего не замечает. 

В оформлении ассортимента знание основ нейромаркетинга дает возможность не только создавать 

продукт-ориентированные презентации, отвечающие прямым потребностям покупателей (например, выкладка 
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товара по группам), но и рассказывать ассортиментные истории, которые вовлекают в их переживание 

потенциального покупателя. 

В местах продаж эффективны эмоциональные фотоконцепции, сюжеты которых ориентированы на 

целевую группу. При этом сценическое действие выстраивается таким образом, что покупатель увлекается 

процессом покупки и получает от него удовольствие. При этом следует помнить, что ключевая фигурой в 

торговом объекте является  продавец. Никакие приемы, разработанные с учетом нейрофизиологии человека, ни 

одна фотоконцепция не сравнятся с высокопрофессиональной работой продавца. Именно человеческие 

взаимоотношения способствуют (или препятсятвуют) совершению покупки. Создатели нейромаркетинга 

поддерживают этот тезис. 

Главные элементы нейромаркетинга, важные для создания розничных концепций в местах продаж, 

можно сформулировать следующим образом: 

1. Изучение эмоциональной (психографической) структуры целевой группы. 

2. Выкладка товаров осуществляется с элементами презентации с эмоциональными ассортиментными 

историями. 

3. Использование профессионально разработанных фотоконцепций. Грамотно подобранные и 

правильно расположенные фотографии создают хорошее настроение и помогают «вести» покупателя по 

торговому залу. 

4. Следование единому генетическому коду в общем оформлении («инсценировке») магазина, 

поскольку бессознательное стремится избегать несоответствий и ищет гармонии и ясности. 

5. Подбор и обучение торгового персонала который является главным источником прибыли.  

Таким образом, нейромаркетинг является важной современной маркетинговой технологией, 

основанной на выявлении и предложении потребителю того, что ему нужно, помогающей донести нужную 

информацию до клиентов с учетом их психологических особенностей и, как следствие, добиться лучшего 

взаимопонимания 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В настоящее время  предприятия все больше нуждаются в достоверной информации о состоянии 

рынка, тенденциях его развития, незанятых нишах рынка, перспективности вывода на рынок новых продуктов. 

В связи с этим постепенно оживает рынок маркетинговых исследований. Маркетинговые исследования для 

предприятия, представляют собой центр важнейшей маркетинговой информационной системы,  которая 

обеспечивает сбор   данных  о  состоянии  рынка,  потреблении, конкуренции, принимающий стратегические и 

тактические решения.  

Американская Ассоциация Маркетинга дает такое официальное определение: 

Маркетинговые исследования - это вид деятельности, который связывает маркетолога с потребителями, 

покупателями и обществом через информацию, которая используется для выявления и определения 

маркетинговых возможностей и проблем, для разработки, совершенствования и оценки маркетинговых 

действий, для мониторинга эффективности маркетинговых мероприятий, для улучшения понимания процесса 

управления маркетингом. 

На сегодняшний день многие предприятия не проводят маркетинговые исследования и не нуждаются в 

их проведении, некоторые предприятия  проводят  исследования  спонтанно,  если  возникнет потребность и 

лишь малая часть планируют  маркетинговые исследования и составляют бюджет для проведения исследования 

заранее или в течение года. 

Прослеживается явная закономерность: если на предприятии есть  отдел  маркетинга или  специалист  

по маркетингу, вероятность того, что на предприятии планируют и проводят маркетинговые исследования 

возрастает. И наоборот, на предприятиях, где нет специалистов по маркетингу, исследования планируются 

редко и даже спонтанно проводятся не часто. 

Проведение маркетинговых исследований для предприятий необходимо в случае: 

-  осваивания новых рынков; 

-  выпуска новой линейки продуктов; 

- получения информации об особенностях и тенденциях определённого рынка; 

- инвестиций в производство, направленных на увеличение мощности или повышение качества 

продукции; 

- нахождения на рынке с высоким уровнем конкуренции, где даже незначительные изменения ведут к 

серьёзным потерям или приобретениям (в таком случае маркетинговые исследования рынка должны быть 

регулярными). 
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Самые распространённые методы проведения маркетинговых исследований самостоятельно силами, 

кабинетные исследования, анализ вторичных источников, личные интервью в местах продаж, телефонные 

интервью и онлайн опросы. 

Очень мало предприятий знают об агентствах, занимающихся  маркетинговыми исследованиями, а так 

как услуги данных компаний очень дорогие, многие предприятия предпочитают обучать специалистов по 

маркетингу на факультетах переподготовки и переквалификации в ВУЗах. 

Однако те, кто обращался в подобные агентства за помощью, обнаруживают, что результаты 

исследований не всегда помогают решать их проблемы и не облегчают процесс принятия решений. По мнению 

многих агентств, практически всегда доля вины за бесполезно потраченные на исследование деньги лежит на 

заказчике исследований, даже если единственная ошибка заказчика – выбор недостаточно профессионального 

исследователя. В этом случае заказчику ничем помочь нельзя — все остальные ошибки за него сделает 

исследователь. Но достаточно часто при проведении исследований возникают и другие проблемы, а именно: 

- отсутствие реальной потребности в исследовании; 

- отсутствие action standard на исследование; 

- сокрытие от исследователя истинной цели исследования; 

- решение второстепенных задач (ошибки иерархии); 

- неправильный выбор метода исследования; 

- ошибки при проведении исследований;  

- отсутствие коммуникации с исследователем; 

- ошибки после проведения исследований. 

Основными проблемами маркетинга на предприятиях остаются: 

-  это недостаточные инвестиции в рекламу и продвижение; 

-  недостаточно  развитая  структура  отдела  маркетинга; 

-  недостаточная численность  специалистов; 

-  недостаточный  бюджет  маркетинговых исследований. 

Для сокращения проблем необходимо:  

- проводить исследования постоянно и систематически. Это позволит оценить состояние рынка в динамике;  

- тщательно прописывать алгоритм предстоящего исследования. Должен быть четкий план последовательных 

действий, соблюдение которого является обязательным; 

- маркетинговое исследование должно проводиться с применением научного подхода, включающего точность и 

объективность действий. 

Эффективность работы любого предприятия зависит от наличия точной, достоверной и надежной 

информации. Эффективное двухстороннее сотрудничество между поставщиками и потребителями товаров и 

услуг всех видов является жизненно необходимым для любого современного общества. Растущие 

международные связи и взаимозависимость подчеркивают эту необходимость. 

Проведение маркетинговых исследований  сопряжено не только со значительными финансовыми 

затратами, но и требует больших организационных усилий, во многом определяющих эффективность самого 

процесса исследований. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОСУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМТСВІ (НА 

ПРИКЛАДІ ПАТ «КВАРЦ») 

 

Професійно-кваліфікаційне просування персоналу на підприємстві є невід’ємною частиною системи 

управління в організації, а отже безпосередньо впливає на ефективність господарської діяльності в цілому. 

Питання про професійний відбір та просування кадрів повинно бути провідним для кожного підприємства, 

тому що його діяльність прямо пропорційно залежить від якості роботи персоналу.Основним завданням при 

цьому є комплектування штату претендентами, ділові, морально-психологічні та інші якості яких могли б 

сприяти досягненню цілей організації. 
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Особливістю більшості сучасних українських підприємств є нерозвинена система управління 

персоналом, що виявляється в суб’єктивному ставленні керівників до підлеглих, відсутності дієвих 

мотиваційних механізмів та стимулів, невизначеність областей відповідальності працюючих та недотримання 

прийнятих положень, що в свою чергу негативно впливає процес прийняття та подальшого просування кадрів 

на підприємстві[3]. 

Службово-професійнепросування – це пропонована самою організацією послідовність різних ступенів 

(посад, робочихмісць, положень у колективі), які співробітник потенційно може пройти. В свою чергу, система 

службово-професійного просування являє собою сукупність засобів і методів посадового просування 

персоналу, що застосовуються в різних організаціях[2]. 

У практиці управління персоналом розрізняється два види посадового просування: 

1) просування фахівців (промислово-виробничий персонал); 

2) просування керівників (невиробничий персонал). 

Просування керівників, у свою чергу, теж поділяється на два напрямки: 

а) просування функціональних керівників; 

б) просування лінійних керівників. 

На сучасному етапі існує проблема просування персоналу на підприємствах виробничого комплексу, 

одним з яких є ПАТ «Кварц». Кременчуцьке кар'єро управління Кварц є провідним підприємством України в 

галузі нерудних копалин. 

У складі підприємства виокремлюють промислово-виробничий персонал (робітники та інженерно-

технічні працівники) та невиробничий персонал– НВП (управлінці та службовці). Схематично кадрову 

структуру відображено на рис. 1 [1]. 

  

 
Рис. 1 - Кадрова структура ПАТ «Кварц» 

Так як досліджуване підприємство є виробничо-промисловим, основну і найбільшу частку становлять 

робітники (82%), інженерно технічні службовці займають 16% від загальної кількості, а персонал 

безпосередньо не зайнятий у виробництві 2%. 

Для подолання проблем необхідним є удосконалення саме процедури пошуку, відбору кандидатівта 

просування в організації. Таким чином, доцільно запровадити провести деякі заходи щодо удосконалення 

системи просування персоналу наданому підприємстві (табл. 1). 

Таблиця 1 Пропозиції щодо удосконалення системи просування персоналу ПАТ «Кварц» 

Назва заходу Відповідальні особи Час виконання 

Ведення електронного обліку професійних 

досягнень  робітників. 

Головний інспектор з кадрів, заступник 

головного інспектора з кадрів. 

Постійно 

Створення планів професійного розвитку 

персоналу. Затвердження програм 

навчання молодих фахівців. 

Директор, перший заступник директора, 

головний інспектор з кадрів. 

Раз на рік 

Визначення потреби в підвищенні 

кваліфікації працівників. 

Начальник цеху, майстер цеху, 

заступник головного інспектора 

Кожного місяця 

Проведення з працівниками, яким 

необхідне підвищення кваліфікації, 

тренінгів та навчальних лекцій. 

Заступник директора з охорони праці та 

техніки безпеки, головний інспектор з 

кадрів, начальник цеху, майстер 

дільниці. 

Кожного місяця 

Організація проведення навчання з 

відривом від виробничого процесу та поза 

підприємством. 

Заступник директора з охорони праці та 

техніки безпеки, головний інспектор з 

кадрів. 

Раз на півріччя 

Проведення атестації працівників, які 

пройшли навчання. 

Головний інспектор з кадрів, заступник 

директора з охорони праці та техніки 

безпеки 

Кожного року 

http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Продовження таблиці 

1 2 3 

Подання звітності про результати навчання 

працівників. 

Начальник цеху Кожного року 

Подання звітності про використані на 

навчання та підвищення кваліфікації 

робітників кошти. 

Економіст з праці, головний інспектор з 

кадрів 

Кожного року 

 

Таким чином, виконання зазначених заходів дозволить керівництвубезперервно здійснювати і 

контролювати процес просування робітників  на підприємстві. 

Так, до навчання,зарекомендацією керівників,будуть залучатися саме ті працівники які наразі 

потребують підвищення кваліфікації. Такий підхід до просування працівників в організації мотивуватиме їх до 

високопродуктивної праці. 

Отже, відсутність управління професійним розвитком викликає незадовільність робітників, підвищену 

плинність кадрів, обмежує здатність підприємства ефективно заповнювати вакантні посади. У той же час 

практика застосування професійного розвитку  показує, що витрати на створення системи професійного 

розвитку впливають на прогрес підприємства в тривалій перспективі. Саме тому керівникам підприємств 

необхідно постійно удосконалювати і контролювати процес підвищення кваліфікації своїх працівників. 
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Исследование выполнено при поддержке гранта Министерства образования и науки Республики Хакасия на 

выполнение прикладных исследований в 2013 году 

 

СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

 

Сегодня Россия переживает важный этап в процессе социально-экономического развития. Основным 

участником этого процесса должна стать и, по сути, уже становится российская молодежь. Именно она является 

наиболее активной составляющей гражданского общества, лучше приспособлена к внедрению инновационных 

проектов и технологий в различных сферах, является сосредоточением принципиально новых знаний и идей и 

т.п.  

Эффективная государственная молодёжная политика – один из важных инструментов развития страны, 

роста благополучия её граждан и совершенствования общественных отношений.  

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года молодёжную политику следует рассматривать как самостоятельное направление 

деятельности государства, предусматривающее формирование необходимых социальных условий 

инновационного развития страны, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами 

гражданского общества, общественными объединениями и молодёжными организациями.  

Достижение стратегических целей в экономике и социальной сфере в значительной степени зависит от 

результативности мер, ориентированных на развитие страны и реализацию потенциала молодёжи в интересах 

страны. 

Однако тенденция последних лет говорит о серьезных опасениях, связанных с формированием и 

использованием молодежного потенциала. Если в предыдущее десятилетие численность молодежи росла, то 

вплоть до 2025 года ее численность будет снижаться в силу демографических  причин, причем это снижение по 

отношению к 2012 году будет драматическим – более чем на четверть. Особенно сильное снижение 

численности молодежи прогнозируется в самых продуктивных возрастах (23-28 лет) - от 35 до 50 %. 

По данным Росстата в 2012 году в России было 31,6 миллиона молодых людей в возрасте 15-29 лет 

(22% населения), в 2011 году - 32,4 миллиона человек (23%), а в 2009 году - 33,7 миллиона (24%). Если 

тенденция сохранится, то в ближайшие 10 лет число молодых людей может уменьшится до 25 миллионов.  

Существующая демографическая проблема, так или иначе, уже стала объектом пристального внимания 

со стороны государства, что нашло отражение, прежде всего, в активизации мер государственной поддержки 

молодежи.  

В Республике Хакасия как субъекте Российской Федерации региональные власти так же озадачены 

данной проблемой. Хакасия – относительно молодая территория, жителей в возрасте от 18 до 35 лет в регионе – 

почти треть от общего числа населения, поэтому развитие республики напрямую связано с молодежью. Перед 

http://www.smida.gov.ua/
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правительством стоит вполне конкретная цель, как сказал глава правительства РХ Зимин В.М.: «Создать 

условия, при которых каждый молодой человек, живущий здесь, сможет реализовать себя - найти интересную и 

перспективную работу, построить дом, создать семью. Внести свой вклад в развитие Хакасии. Причем сделать 

это до 30 лет». 

В Республике Хакасия на сегодняшний день реализуется несколько направлений поддержки молодых 

людей и прежде всего молодых семей. 

В 2013 году начал реализовываться проект выделения бесплатных земельных участков под 

строительство жилья семейным парам и молодым специалистам до 35 лет, востребованным в регионе. К тому 

же достигнута договоренность с Национальным банком РХ о предоставлении ипотечных кредитов таким 

семейным парам, с процентной ставкой от ноля процентов на срок от двадцати пяти до тридцати лет. Уже в 

первый год действия программы, а она работает первый год, республиканские власти намерены раздать 

молодежи порядка тысячи земельных участков. 

В республике реализуется амбициозный проект создания Абакано-Черногорской агломерации, в 

рамках которой будут созданы пять кластеров: строительно-индустриальный, агропромышленный, топливно-

энергетический, транспортно-логический и в обрабатывающей промышленности. Предполагается, что до 2015 

года в Хакасии появится более трех тысяч новых рабочих мест: понадобятся квалифицированные строители, 

каменщики, сварщики, слесари, механики, электрики, а также инженерно-технические работники. Уже прошла 

ярмарка вакансий для студентов и выпускников ВУЗов, интерес проявили не только специалисты, но и 

потенциальные работодатели. Такие мероприятия будут продолжаться далее по мере развития агломерации, как 

показала практика, такая ярмарка – хороший шанс найти требуемых специалистов.  

Не меньше внимания уделяется и развитию молодежного предпринимательства в Хакасии. С целью 

реализации государственной региональной политики развития малого и среднего предпринимательства, в том 

числе молодежного предпринимательства, создано и действует уже не первый год Государственное учреждение 

Республике Хакасия "Республиканский центр поддержки предпринимательства. Основными задачами центра 

являются создание условий для сосредоточения разнообразных направлений комплексной поддержки малого и 

среднего предпринимательства на региональном уровне; выявление и комплексное решение существующих 

проблем деятельности малого и среднего предпринимательства на региональном уровне (в том числе 

посредством заключения соглашений и разработки совместных регламентов взаимодействия с органами власти, 

регулирующими деятельность малого и среднего предпринимательства, контрольно-надзорными органами для 

упрощения административных процедур); консолидация возможностей организаций поддержки 

предпринимательства в регионе в рамках соответствующих соглашений; координация деятельности 

муниципальных центров поддержки предпринимательства, их методическое и консультационное 

сопровождение. 

Кроме этого, по поручению Главы Хакасии при Министерстве экономики Республики Хакасия создан 

Фонд «Молодежных стратегических инициатив и проектов». Одна из базовых задач созданной организации – 

вовлечение молодежи в экономическую деятельность республики – молодежное предпринимательство. Кроме 

того Молодежный центр станет своеобразной площадкой, где молодые люди смогут предлагать и обсуждать 

свои идеи с представителями власти, будет создана единая система информационного пространства, 

объединяющая все виды государственной поддержки молодежи Хакасии. Также Центр будет работать с 

молодежными проектами и начинаниями, самые талантливые, а их отберут с помощью экспертов, будут 

сопровождаться на различных уровнях власти. Кроме того Фонд сможет оказывать финансовую поддержку 

инновационным проектам молодежи. В перспективе планируется создать банк новых экономических идей и 

проектов молодежи. 

Ежегодно в Хакасии проходит ряд значимых мероприятий, которые также направлены на создание 

дополнительных возможностей для молодежи.  

В 2013 году особо следует отметить 2 мероприятия подобного рода. 26-30 июня в республике прошел 3 

Международный форум "Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития", в рамках 

которого проводилась Молодежная площадка "Территория возможностей. Социокультурные проекты". В 

рамках площадки состоялся диалог молодежи и лидеров бизнеса, политики, науки на актуальные темы развития 

региона и государства, а также выбор лучших молодежных проектов и инициатив для поддержки и реализации.  

В августе прошел Форум активной молодежи Хакасии, в рамках которого ежегодно проходит работа на 

одной из тематических площадок под названием «Молодежное предпринимательство», где собираются 

молодые активисты, чтобы поделиться опытом создания бизнеса, обсудить проблемы и обменяться мнениями о 

развитии предпринимательства в республике.  

Наравне с этим финансируется социальная сфера: строятся спортивные объекты и детские сады. В 2014 

году начинается строительство перинатального центра, который в несколько раз снизить младенческую 

смертность. 

Данные меры, как считают республиканские власти, позволят добиться решения ряда важных задач в 

части сохранения молодежного потенциала и закрепления молодежи на местах.  

Бесспорно, все существующие сегодня меры поддержки, как на федеральном, так и региональном 

уровнях являются достаточно эффективными, но этого не достаточно. От модели государственной молодежной 

политики, которая объективно опирается на количественные показатели (рост охвата молодежи, ее 
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вовлеченности в различные молодежные практики), требуется переходить к повышению качества по всем 

направлениям деятельности молодежи и ее развития, что потребует: 

 существенного роста образованности молодежи; 

 наращивания молодежью социальных и экономических компетенций, общего уровня компетентности; 

 изменения институциональной составляющей молодежной политики, формирования условий для 

самоорганизации и самореализации молодежи;  

 повышения культуры и дисциплины труда, производительности труда, роста гражданской 

ответственности, ответственности за выполняемую работу. 

Главная цель сегодняшнего высшего профессионального образования вырастить многомерную 

творческую личность, целостно воспринимающую мир, способную активно действовать в профессиональной и 

социальной сферах деятельности. 

Современное образование должно давать студенту не только сумму базовых знаний, не только набор 

профессионально важных качеств, умений и навыков, но и умение воспринимать и осваивать новое: новые 

знания, новые виды и формы профессиональной деятельности, новые приемы организации и управления, новые 

эстетические и культурные ценности. Необходимо выработать у будущего специалиста способы адаптации к 

изменяющейся профессиональной среде и достижениям научно-технического прогресса, способность к 

творчеству, способствовать превращению творчества в норму и форму его существования, в инструмент 

свершений во всех сферах деятельности – профессиональной, научной, технической, управленческой.  

Сегодня опыт вузов вскрывает ряд проблем учебно-образовательного процесса, связанных с 

формированием профессиональных компетенций студента, востребованных в условиях современного рынка 

труда. Используемые способы, методы, формы обучения не всегда обеспечивают требуемый результат в виде 

компетенций, что подтверждает дисбаланс между числом выпускаемых и трудоустроенных выпускников вузов. 

Налицо противоречие между необходимостью реализации стратегических целей профессионального 

образования в формировании компетентного, конкурентоспособного и социально активного специалиста и 

незрелостью системы практико-ориентированной подготовки будущих специалистов в вузе, которая 

основывалась бы на совокупности идей, теорий, методов и образцов решений различных социально-

экономических проблем.  

Реализация перечисленных требований к профессиональной подготовке принципиально изменяет 

содержание и методы образования, эти изменения заключаются в разработке новой технологии обучения (в то 

же время включающей в себя классические базовые принципы работы высшей школа – о чем не следует 

забывать), в условиях которой возможно было бы повышение качества формирования профессиональных 

компетенций будущего специалиста. 

Таким образом, сегодня много делается для молодежи, как на федеральном, так и региональном 

уровнях, но существуют ряд проблем, которые еще предстоит решить. На их решение в первую очередь и 

должно быть ориентирована государственная молодежная политика. 
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НЛП-ТЕХНОЛОГИИ В МАРКЕТИНГЕ 

 

На сегодняшний день Нейролингвистическое программирование (или  НЛП) предлагает  самые 

эффективные способы решения личностных проблем в психологии. Недаром НЛП называют «психотерапией 

новой волны», «революцией» в практической психологии 

 Нейролингвистическое программирование как дисциплина родилось в 1975 году с выходом в свет 

книги «Структура магии». Подзаголовок, которым снабдили ее Ричард  Бэндлер и Джон Гриндер, звучал так: 

«Волшебство кроется в языке, на котором мы говорим. Вы сможете по своему усмотрению раскидывать и 

свертывать его сети, если всего лишь обратите внимание на то, что у вас уже есть (язык), и усвоите формулы 

заклинаний для духовного роста и совершенствования».  

НЛП и начиналось в первую очередь с глубинного понимания того, как в человеческой личности 

работает язык и как речь самыми разнообразными путями создает программы человеческого мышления—

способности чувствовать, говорить, вести себя, поддерживать взаимоотношения. Именно поэтому техники 

НЛП используются и в маркетинге.{1} 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/about/territorial/site/
http://www.r-19.ru/mainpage/authority.html
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Нейромаркетинг кем-то воспринимается скептически, кто-то восхищается его магической 

притягательностью, кто-то обвиняет его в неэтичности, даже в шарлатанстве. Но практически никто не 

отрицает его существования, по крайней мере в теории. Рассмотрим нейромаркетинг и ряд связанных с ним 

аспектов в будущем, ориентиры направлений которых дал известный Филипп Котлер, и выразил мнение о том, 

что «старый добрый маркетинг» канет в Лету.{2} 

Во-первых, маркетинг будет работать “в режиме реального времени”. Во многих компаниях уже 

имеются комнаты, где проводятся т.н. “военные игры”. К примеру, одна авиационная компания обзавелась 

комнатой с настенными экранами, которые показывают цены, назначаемые конкурентами, расписания полетов 

разных авиакомпаний, погоду в разных точках мира. Эта информация содействует мгновенному принятию 

решений. Проблема лишь в чрезмерности данной информации, что осложняет реагирование на нее. 

Во-вторых, ориентация маркетинга будет строго бюджетно-целевой. Это означает, что маркетологи 

будут во всех случаях просчитывать финансовую отдачу от маркетинговых мероприятий. В маркетинге станут 

выбираться лишь те решения, которые приносят большую отдачу, а не приводящие к такой отдаче мероприятия 

будут “отметаться”. 

В-третьих, будет иметь место большая технологичность маркетинга. Произойдет его трансформация в 

науку управления спросом посредством технологий, способствующих моментальному принятию решений, 

касающихся потребительского спроса, и содействующих его росту. 

Нейромаркетинг представляет собой такой маркетинг, который использует разные воздействующие на 

человеческий мозг стимулы, чтобы вызвать нужное действие. Поскольку речь идет все-таки о маркетинге 

(только с приставкой “нейро”), имеются в виду мозги потребителей и рыночных партнеров, а также ра-

ботодателей и претендентов на должности. Такими стимулами могут быть стимулы, воздействующие через 

зрение, обоняние, осязание, вкусовые рецепторы, память, социальные навыки людей, их ценности и т.д. Это 

могут быть слова (предложения), запахи, музыка, вещества, способные воздействовать на мозг в нужном 

направлении (типа гормонов), прикосновения к участкам тела, человеческий взгляд, картинки, фотографии и 

т.д. Это могут быть доверительные взгляды или тембр голоса и др., что способно подключаться к 

человеческому мозгу на подсознательном уровне и вызывать “нечто”, что может повлечь за собой ожидаемые 

действия. Этим “нечто” часто является просто-напросто доверие, которое провоцирует нужное действие 

(клиента, или партнера, или работодателя, а также отношения. Отношение всего лишь описывает простой 

процесс, в котором один или более объектов соотносятся или взаимодействуют друг с другом. К «отношению» 

мы добавляем еще одно большое слово--«коммуникация» или «общение». Таким образом, НЛП предлагает 

методы, модели и технику для более эффективного, полезного и «магического» общения. 

Нейромаркетинг может быть связан со способами привлекать внимание. А если внимание привлечено, 

человека начинает разбирать любопытство. Но привлечение внимания к чему-то одному может отвлечь 

внимание от чего-то другого. Любопытство, как и желание доверять, имманентно самой человеческой природе. 

И то и другое делает человека уязвимым, способным совершать действия, которые выгодны кому-то, но не 

всегда ему самому. Причем он может не давать себе в этом отчета, что означает работу его мозга на уровне 

подсознания. {3} 

Использование результатов прикладной психологии, породившей НЛП, применение разнообразных 

методик в коммерции и эффекта «25-го кадра» в рекламной деятельности наложили свой отпечаток на 

нейромаркетинг. 

Специалисты по нейромаркетингу советуют при рекламировании товаров задействовать как можно 

больше ощущений (больше ощущений - выше продажи). Предлагается новая пословица: “Лучше сто раз 

услышать, один увидеть, на один зуб попробовать и на одну ноздрю понюхать”. {2} 

Люди не всегда знают, что они думают, и когда они что-то делают, они не всегда честно об этом 

говорят. Традиционные исследования рынка чреваты смещениями и неточностями, которые заставляют 

компании прибегать к догадкам и основывать свои выводы на эмпирических принципах. 

Желание читать мысли и чувства потребителей у маркетологов никогда не ослабевало. Но прежде их 

путь “к потребительским мозгам” был достаточно сложным. Им приходилось полагаться на косвенные методы 

чтения мыслей и чувств потребителей. Они наблюдали за поведением покупателей в магазинах, изучали рост 

или падение продаж в ответ на рекламные кампании или изменения в ценообразовании. И они проводили 

бесконечные опросы и фокус-группы, спрашивая людей, что они покупают и почему. Результаты были в 

лучшем случае неоднозначными. Но благодаря новейшим достижениям в области науки о мозге компании 

теперь могут узнать, что происходит в умах потребителей, когда они делают покупки. Специалисты считают, 

что в будущем маркетологам не потребуется спрашивать потребителей о том, что они думают или пытаться 

расшифровать их намерения в отношении будущих действий. Они будут иметь возможность контролировать их 

мысли непосредственно - на клеточном уровне. Это хорошая новость для компаний. Не только они смогут 

тратить свои маркетинговые бюджеты более эффективно, но они будут в состоянии оказывать больше влияния 

на покупки, которые делают потребители. 

Нейромаркетинг не так безобиден, как кажется. И многие из его апологетов прекрасно знают об этом. 

Вопрос в том, что любая умная технология, заключающая в себе соблазн (а технология нейромаркетинга 

заключает этот соблазн), может использоваться как во благо человека (и человечества), так и во вред ему. И 

многое зависит от того, какие люди их используют. 
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЇ ДІЯЛНЬОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

З ВИРОБНИЦТВА  БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 

 

Світловодський завод швидкомонтуємих споруд є один із провідних українських виробників 

будівельних конструкцій. Він користується великою популярністю серед будівельників і замовників як в 

Полтавському регіоні, так і в інших областях України. 

Завод почав працювати в березні 1980-го року і за період з 1980-го по 2012-й роки випустив для потреб 

будівництва 4,6 млн. М2 продукцій для промислових і жилих споруд. 

Проведено маркетингові дослідження виробничо-збутової діяльності заводу. 

Основним напрямком діяльності підприємства є виробництво збірних залізобетонних 

конструкцій,будівельних металоконструкцій, будівництво промислових і жилих приміщень із виробляємих 

залізобетонних блоків, розробка і впровадження логістичних комплексів підприємств, послуги по 

транспортуванню і доставці до місць призначення своїх будівельних виробів. 

Зразок однієї з конструкцій, які випускає завод приведено на рисунку 1. 

Рисунок 1. Зразок будівельної конструкції, які випускаються Світловодським заводом 

швидкомонтуємих споруд 

1- несучий залізобетонний шар, 2- утеплювач пінополістерол, 3 — руквул (ізовер), 4- шар штукатурки. 

 

Прогресивним напрямком в сучасних технологіях будівництва є все більш широке застосування 

крцпно-габаритних каркасних будівельних конструкцій. 

Така технологія будівництва має слідуючі суттєві переваги: 

- можливість будувати житло любого рівня комфорту; 

- швидкість і всесезонність проведення будівельних робіт; 

- мінімальна металомісткість; 

- можливість будівництва об'єкта любого призначення (житлового, адміністративного, соціального); 

- можливість використання місцевої виробничої бази. 

Але в період економічного спаду і обмежених коштів у замовників надзвичайно актуальною є проблема 

удосконалення і підвищення ефективності маркетингової виробничо-збутової діяльності та логістичної системи 

доставки продукції підприємства до споживачів. При цьому важливим є вивчення запитів і потреб споживачів з 

метою переорієнтації технологій і виробничих потужностей на задоволення потреб споживачів і розширення 

ринків збуту будівельних конструкцій. 

Для цього відділу маркетингу необхідно посилити рекламну діяльність з метою доведення до 

потенційних клієнтів переваг застосування крупноблочних будівельних конструкцій. 
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МАРКЕТИНГ  В МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 

 

Алтайский край является уникальным регионом Российской Федерации, обладающим разнообразным 

природно-экономическим потенциалом, развитым агропромышленным комплексом,  значительной 

территорией, на которой находится 782 муниципальных образования. По числу городских и сельских 

поселений он занимает первое место в России: 6 городских и 705 сельских поселений. Однако у них имеется 

одна серьёзная общая проблема – финансовая необеспеченность, так как доходная часть бюджетов таких 

поселений в значительной степени формируется за счет финансовой помощи из бюджетов вышестоящего 

уровня (до 58%),  налоговые доходы составляют 30% от собственных доходов. В связи  с этим стратегической 

задачей является расширение налогооблагаемой базы местных бюджетов и повышение уровня собственных 

доходов в муниципальных образованиях за счёт развития малого и среднего бизнеса. Органы местного 

самоуправления заинтересованы в развитии предпринимательства на их территории и для этого могут 

использовать инструменты территориального маркетинга.  

Вопрос  использования маркетинга в государственном управлении в Российской Федерации  изучается 

и рассматривается  только последние 10-12 лет. А.П. Панкрухин в своих трудах достаточно подробно 

рассматривал маркетинг в государственном управлении государством и регионом. В частности, он утверждает, 

что маркетинг в государственном ставит во главу угла  удовлетворение потребителей и производителей 

государственных услуг, выступает как специфическая форма реализации маркетинга. Это маркетинговая 

деятельность федеральных и региональных органов управления или их представителей, которые выступают 

производителями, потребителями или посредниками в процессах обмена товарами, услугами, идеями и 

другими ценностями. Маркетинг территории осуществляется в интересах территории, её внутренних и внешних 

субъектов, во внимании которых заинтересована территория  [1].  

Для реализации маркетинга территорий, согласно мнению Ф. Котлера, нужно: принять маркетинговую 

политику и ее технологии местным сообществом; создать и управлять имиджем территории, учитывая ее 

специфические и уникальные характеристики. Кроме того, важно обеспечить эффективное взаимодействие 

между руководителями органов местного самоуправления, резидентами и бизнесом, а также наличие 

специализированной службы по продвижению территории, имеющей своих компетентных специалистов [2].  

Принципы и инструменты маркетинга целесообразно использовать при разработке программ по 

решению проблем социально-экономического развития муниципального образований. Объектами 

территориального маркетинга в муниципальном управлении  могут быть в целом территории муниципального 

образования, а также территориальные  сообщества, межмуниципальные образования, сельские поселения, 

уникальные природные объекты. Целевыми направлениями маркетинга территории выступают 

притягательность, престиж территории  муниципального образования в целом; привлекательность 

сосредоточенных на территории природных, материально-технических, финансовых, трудовых, 

организационных, социальных и других ресурсов, а также возможностей реализации и воспроизводства таких 

ресурсов. 

В настоящее время в Российской Федерации не более 15 городов активно развивает маркетинг 

территорий, но явными лидерами стали Великий Устюг и Мышкин. Великий Устюг – это «родина и 

официальная резиденция Деда Мороза», проведение мероприятий, связанных с этим сказочным героем привело 

к значительному росту туристов в зимнее время. Маркетинговая деятельность по продвижению города 

Мышкина началась с создания единственного в мире Музея Мыши, потом город был провозглашён жителями 

«Мировой столицей Мыши», что повысило привлекательность города в глазах туристов в несколько раз  [3].  

Таким образом, важной задачей маркетинга территории становится поиск оригинальной идеи, 

отличительных особенностей, которыми обладает территория муниципального образования. Необходимо 

определить значимость сельского муниципального образования в регионе и возможности развития 

самостоятельного имидже привлекательной территории.  

В Стратегии социально-экономического развития Алтайского края на период до 2025 года даётся 

чёткое определение миссии региона: стать глобальным центром здоровья, культуры и отдыха; регионом, 

обеспечивающим современные стандарты уровня и качества жизни, обладающим эффективным аграрно-

промышленным и научно-инновационным комплексами [4]. 

Таким образом, маркетинговые исследования потенциала территории сельского муниципального 

образования позволяют определить те направления развития экономики, которые позволят наиболее полно 

вписаться в краевые программы. Так как Алтайский край активно представляет себя как территория, на которой 

развиваются различные виды туризма, то важно показать возможности каждого из 60 сельских муниципальных 

образований. Разработаны разные типы туристских маршрутов:  

конный – «Казачий круг Алтая», показывающий не просто исторический путь казаков, покорявших 

Сибирь, но и жизнь их потомков, бережно хранящих многие традиции и культуру  казачества; 
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автомобильные  – «Колывань камнерезная», раскрывающий о создании камнерезного производства с 

посещением редчайшего в мире предприятия – Колыванского камнерезного завода, действующего более 200 

лет и «Сибирские лебеди» - с посещением единственного на континенте заказника, где зимуют лебеди и так 

далее.  Интересны маршруты по алтайским предгорьям, фестивали культуры, посвященные знаменитым 

землякам: В.М. Шукшину, Р. Рожденственскому, М. Евдокимову и другим.  

Особое внимание уделяется расширение туристического сезона, так как климатическое особенности 

юга Сибири позволяют активно использовать период с июня по сентябрь, поэтому в крае развивают 

событийный маркетинг. Так, в 2013 г.  организован  новый праздник, проведённый в начале мая – «Цветение 

маральника». Поводом стало уникальное природное явление – цветение кустарника маральника (багульника), 

во время которого горы становятся розово-сиреневого цвета. В проекте было задействовало 6 сельских 

муниципальных образований. Мероприятие прошло достаточно успешно, так как задолго до начала 

туристического сезона приехало несколько тысяч человек. Ряд гостей и представителей российских турфирм из 

других регионов дали весьма положительные  отзывы о мероприятии.  

Изучив опыт организации фестивалей в различных странах мира, алтайские предприниматели 

выступили с инициативой – организовать краевой фестиваль напитков «Алтайфест», для которого были 

разработаны свои критерии: пропаганда здорового образа жизни. К фестивалю был приурочена презентация 

новой минеральной воды «Завьяловская» (лечебно-столовая сульфатно-магниевая воды высочайшего качества). 

В фестивале приняли участие предприятия, производящие безалкогольные напитки и пивоваренные заводы, 

всего 20 предприятий. Гости мероприятия имели возможность оценить вкус самых разных сортов 

традиционных напитков: минеральных вод, лимонадов, витаминизированных коктейлей, кваса, сбитней, 

медовухи, соков, нектаров и пива. Специалисты предприятий рассказывали  о тонкостях приготовления своей 

продукции. Фестиваль посетили 12,5 тысяч человек из 5 регионов Сибири.  

Таким образом, развитие событийного маркетинга на территории сельских муниципальных 

образований способствует  привлечению  туристов в регион и способствует реализации стратегии его развития.  
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РОЛЬ КОРПОРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЗА УМОВ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖОВОЇ ПОЛІТИКИ 

ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Сучасні тенденції розвитку економічної політики, зменшення відмінностей в основних аспектах 

виробничо-технологічної аудентиності підприємств вимагає застосування чіткої корпоративної політики та 

професійних підходів до формування їх іміджу.  

Раніше, оскільки підприємства працювали в умовах командної економіки, керівники підприємств 

навіть не ставили питання про конкуренцію, підвищення ефективності і збільшення прибутку не спираючись на 

заздалегідь заплановані і доведені кількісні та якісні показники діяльності. Однак зараз політика суб’єктів 

господарювання цілком змінилася і постала потреба включати в апарат управління службу маркетингу, 

важливою складовою діяльності якої є формування позитивної корпоративної стратегії компанії. 

Ця тенденція особливо актуальна для промислового ринку. У загальному розумінні, імідж 

корпоративної марки – це узагальнений образ компанії, створений у цільових аудиторій в результаті узгодженої 

дії всіх елементів комплексу маркетингових комунікацій, який має передавати основну мету функціонування 

бізнесу компанії і формувати позитивну реакцію на її діяльність в суспільстві. 

Створення іміджу – питання стратегічного планування діяльності компанії. Привабливий імідж фірми 

може працювати довгі роки і підтримувати підприємство за складних обставин. Тому при формуванні іміджу 

слід спиратися, в основному, на ті поняття і матеріальні об’єкти, які асоціюються в споживачів із 

довготривалими цінностями життя [1]. 

Великою і необхідною частиною є робота над створенням іміджу фірми із ЗМІ, включаючи Інтернет. 

Ця робота має бути постійною, уважною і дуже коректною. Вона включає безліч форм викладення інформації, 

але привабливість створюваного нею іміджу компанії залежить від кваліфікації наявних РR-фахівців. 

Так, розбудова іміджу великих виробничо-посередницьких компаній відбувається за двома напрямами: 

як виробника інноваційної високоякісної продукції та такої, яка застосовує інноваційні підходи в роботі з 

http://www.koism.rags.ru/publ/articles/33.php
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клієнтами. Акцент робиться на індивідуальному підході до роботи з клієнтами, формуванні партнерських 

відносин, зокрема з дилерською та торговими мережами.  

Такий імідж формується засобами маркетингових комунікацій. Особлива увага традиційно 

приділяється таким засобам комунікацій як PR (постійна співпраця з фаховими виданнями) та зовнішня 

реклама. Також на виставках та в торгових мережах проводяться масштабні демонстрації продукції, під час 

яких у користувачів є можливість ознайомитись із перевагами конкретної моделі, отримати професійну 

консультацію. 

Образ компанії створюється та підтримується також завдяки застосуванню таких візуальних складових 

маркетингових комунікацій та брендінгу, як «бренд нейм», логотип, спеціальні іміджеві корпоративні видання 

та упаковка, уніформи співробітників, сувенірна продукція тощо.  

Основним напрямом застосування PR як інструмента інтегрованих маркетингових комунікацій є 

формування позитивного іміджу і репутації компанії. Як правило виділяють різні системи та класифікації такої 

політики, проте до основних можна віднести [1]:  

- формування іміджу компанії як соціально-відповідального бізнесу, що діє в конкретній країні, регіоні;  

- формування іміджу компанії як спонсора значимих культурних, спортивних та суспільних заходів та 

програм;  

- здійснення доброчинної діяльності тощо.  

Для здійснення таких завдань можна застосовувати цілий комплекс скоординованих комунікаційних 

заходів, спрямованих на формування іміджу компанії. Зазначимо, що кожна компанія потребує образу, що 

миттєво впізнається.  

Інструментами для формування позитивної репутації компанії є публікації, організація заходів, 

спонсорство та складові фірмового стилю компанії. Для цього використовується логотип на офіційних бланках, 

конвертах та інших канцелярських товарах (ручках, паперотримачах, щоденниках тощо), брошури, буклети. До 

фірмового стилю також належать й інші елементи брендингу компанії: дизайн будівель і приміщень, уніформа 

співробітників. ПАТ «Укртатнафта» – провідний нафтопереробний завод країни та регіону, також піклується 

про позитивний імідж в очах споживачів. Дії в напрямку покращення іміджу підприємства за допомогою ЗМІ 

можна простежити, проаналізувавши публікації у різних спеціалізованих та всеукраїнський виданнях, а також 

на офіційному сайті компанії [1]. 

Так, «ИнвестГазета» представила широкій громадськості рейтинг «ТОП-100. Кращі компанії України», 

за результатами якого «Укртатнафта» увійшла до числа лідерів вітчизняної економіки. Даний рейтинг був 

складений у поточному році за показниками 2012 року [1]. ПАТ «Укртатнафта», поряд з підприємствами -

 лідерами основних галузей України, увійшла в першу десятку, зайнявши восьму позицію. Також Компанія 

увійшла до числа найбільших українських імпортерів, опинившись на четвертому місці у відповідному 

рейтингу. Варто відзначити, що до цього підприємство неодноразово отримувало визнання в різних номінаціях 

рейтингу «ТОП-100», підтверджуючи свої лідерські позиції в українській нафтогазовій галузі. 

Цьогорічний випуск рейтингу «ТОП - 100. Кращі компанії України» від фінансового щотижневику 

«ИнвестГазета» відзначив ПАТ «Укртатнафта» вже сімнадцятим місцем. На думку укладачів, цей рейтинг дає 

актуальний зріз української економіки – з прогнозами і тенденціями, які будуть актуальні в цьому і наступному 

році. Також це путівник майже по 700 компаніям України, цілком заслужено претендують на звання кращих.» 

Як бачимо, маркетингова служба ПАТ «Укртатнафта» не надала достатньої уваги тому, щоб отримати 

від даної нагоди якомога більше користі і зробити свій імідж більш позитивним. 

Як правило, імідж розуміють як особливе індивідуальне обличчя компанії, але імідж – це цілісне 

утворення, одночасно обернене як у зовнішній світ (чим зазвичай і обмежуються, кажучи про імідж), так і 

всередину компанії. Тому керівництво ПАТ «Укртатнафта» має в подальшому приділяти значну увагу 

підтриманню лояльності власних співробітників (бендована продукція, дошки пошани, участь у різноманітних 

виставках і рейтингах), не забуваючи при цьому і про ”зовнішній” рейтинг. 
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недосконалим. Про це свідчить низький рівень продуктивності та якості праці на більшості 

вітчизняних підприємств і їх низька конкурентоспроможність. Такий стан українського бізнесу диктує 

необхідність осмислення існуючих проблем і формування більш адекватної сучасним умовам господарювання 

моделі вітчизняного менеджменту. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанню управління підприємством були присвячені 

праці багатьох вчених. Серед них: Б.П. Будзан, Ф.І. Хміль, Г.В. Щокін, Г.А. Дмитренко, О.Є. Кузьмін, В.Г. 

Герасимчук, Г.О. Коваленко, Г.Л. Хаєт й інші. 

Мета дослідження: дослідження особливостей українського менеджменту та його організаційної 

культури управління й формування підходів щодо їх удосконалення. 

 Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку економіки відбувається адаптація 

вітчизняної теорії й практики управління до становлення механізму змішаної економіки України, а також 

інтеграції із закордонним менеджментом. У цей час ще не сформульована проблематика інтегрованої теорії 

сучасного менеджменту. Сучасна школа менеджменту будується на принципах поєднання соціального 

управління з рішенням конкретних завдань, що виникають як на мікро-, так і на макрорівні. Для проведення 

корінної перебудови системи управління потрібні не просто виконавці, а добровільні й свідомі однодумці. 

 На сьогоднішній день існує багато проблем менеджменту. Виокремимо деякі з них та спробуємо 

надати їм стислу характеристику. 

Сполучення «власник -  генеральний менеджер». Однією з рис сучасного українського 

бізнесу є поєднання в одній особі основного власника і генерального менеджера. Велика спокуса власника-

директора контролювати максимум процесів на підприємстві призводить до того, що: придушується ініціатива; 

кадри підбираються за принципом лояльності, а не професіоналізму; бюджет підприємства централізований, що 

знижує оперативність прийняття рішень на місцях; структура стає бюрократичною й негнучкою; ринкова 

стратегія часто міняється. 

Криза зростання. Криза зростання виникає при розширенні компанії. Розширення може бути пов'язане з 

різким підвищенням попиту на товар компанії, відкриттям нових ринкових можливостей, амбіціями 

керівництва. При цьому розширення підприємства не завжди виправдане. Відсутність прогнозів і 

стратегічного планування призводить до того, що кінцевим результатом розширення багатьох компаній стає їх 

збитковість і закриття.  

Невміння керівництва компаній ставити цілі й завдання, визначати критерії ефективності 

роботи. Нестача досвіду й знань власників-управлінців призводить і до такої важливої обставини, як невміння 

визначати цілі і ставити завдання. Під цим розуміється увесь спектр цілей і завдань - як підлеглим, компанії у 

цілому, так і постачальникам,  маркетинговим посередникам. Як результат - неефективне витрачання 

значних коштів. 

Зневага освіти. Багато керівників віддають перевагу людині з досвідом, але не молодим фахівцям з 

маркетингу, менеджменту, фінансів. 

Зміна у керівництві компаній засновників на ефективних менеджерів. Дану проблему вже починають 

відчувати власники бізнесу. У зв’язку з цим актуальною стає проблема підвищення кваліфікації топ-менеджерів 

українських компанії. Це обумовлено тим, що рівень освіти та знань керівників цієї ланки сьогодні в 

середньому нижче за рівень знань їх підлеглих, які в основному мають професійну освіту. Тому вони не завжди 

можуть виступати в якості постановників завдань, чітко та коректно сформулювати проблеми та визначити 

завдання, оцінити терміни та якість їх виконання.  

Вихід великих іноземних компаній на український ринок. Ситуація на багатьох ринках в Україні різко 

змінювалася з виходом на них іноземних компаній. З одного боку, це позитивне явище, що активізує 

конкуренцію на ринку, примушує українські підприємства перейти на сучасні методи управління. З іншого ж 

боку, вихід іноземних підприємств нерідко супроводжується інвестиційним придушенням, відтоком 

кадрів із вітчизняних підприємств, закриттям компаній. У такій ситуації необхідна зміна пріоритетів в 

економічній політиці держави загалом. Під сприянням іноземним інвестиціям повинно розумітися збільшення 

інвестицій у вітчизняні підприємства, а не допомога іноземним компаніям, що виходять на український 

ринок зі своїми товарами й послугами[3]. 

Одним із чинників, що може вплинути на швидкий розвиток управління, є безкомпромісна відмова від 

старих звичок та запровадження нової техніки і методів управління. Для підтримки інноваційного 

підприємництва доцільно стимулювати створення приватних і змішаних фондів, необхідно розробити програму 

допомоги по оздобленню науково-дослідних центрів сучасними засобами телекомунікацій і формуванню банків 

даних. Для сталого  розвитку необхідний стратегічний погляд, тобто планування менеджменту на глибокий 

часовий зріз. 

Модернізація управління має відбуватися  на основі нового підходу, за якого керівники бізнесу з метою 

модернізації методів управління мали б спрямувати зусилля на: вироблення нових концепцій управління; 

довгострокове планування управління; введення системи моніторингу стану управління; дослідження і 

розробки з менеджменту; використання сучасних технічних, насамперед інформаційних, засобів. Лише вміле 

використання всієї системи перелічених чинників може забезпечити достатні темпи поліпшення управління 

організацією. 

Формування дієвої моделі менеджменту неможливе без реалізації стратегії розвитку персоналу. Ідеться 

про старанний підбір кадрів, високий та однорідний рівень їхньої кваліфікації, високу моральність. Розвиток 
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персоналу повинен поступово формувати свідому активну відповідальну особистість, відродити справжній 

демократизм у відносинах між виконавцями і керівниками. 

Висновки. Ринкова економіка вимагає адекватної їй системи управління, що повинна перетерпіти 

радикальні перетворення разом з усім суспільством. В умовах розвитку ринкових відносин найважливішим 

фактором успіху стає безперервне вдосконалювання теорії й практики управління. Розв’язання існуючих 

проблем менеджменту в Україні вимагає застосування системних механізмів на загальнонаціональному рівні. 

Одним з головних елементів такого механізму є побудова національної системи стандартів маркетингової та 

управлінської діяльності. Широкому впровадженню сучасних методів управління і, насамперед, усвідомленню 

підприємцями причини власних проблем сприятиме проведення „круглих столів” із залученням провідних 

фахівців. Потрібна також певна зміна пріоритетів з боку держави. 
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К ВОПРОСУ О РИСКЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ТРУДА 

 

 «Репродуктивный труд – деятельность по воспроизводству функционирующей и будущей рабочей 

силы, состоит в рождении, уходе, обучении, социализации будущих трудовых ресурсов».  

Риск — это действие (поступок), выполняемое в условиях выбора, когда существует вероятность в 

случае неудачи оказаться в худшем положении, чем до выбора. С точки зрения экономики, риск - это явление, 

последствия которого всегда приводят к финансовым потерям. К ответам на вопрос о рисках репродуктивного 

труда можно подойти с нескольких точек зрения: рассматривать его в масштабах страны, организации и 

масштабах личности. Исходя из данной гипотезы, все риски можно классифицировать по масштабам 

последствий на глобальные, внутриорганизационные и внутриличностные риски.  

Начнем с первых. Основную поддержку репродуктивного труда должно осуществлять государство. 

Ведь именно результат репродуктивного труда увеличивает человеческие ресурсы, без которых существование 

страны невозможно. «Следует указать, что к настоящему времени российское законодательство, регулирующее 

условия репродукции, в основном отвечает мировым стандартам. Но, к сожалению, в нашей стране нередки 

случаи, когда законодательные нормы приняты, но не действуют вообще. Кроме того, практика применения 

действующего законодательства  крайне несовершенна». 

Сейчас основной задачей России является модернизация и укрепление экономики, несомненно, это 

важная задача, но для достижения видимых результатов необходимо менять  рычаги воздействия на нее. 

«Именно высокоэффективная организация репродуктивного труда позволяет постоянно обеспечивать 

качественный рост человеческого потенциала любой промышленно развитой страны и увеличивать ее 

интеллектуальные активы, являющиеся основными факторами экономического процветания». 

Глобальные риски: 

 риск перенасыщения рабочей силой рынка труда; 

 нехватка рабочей силы; 

 нехватка мест в муниципальных бюджетных организациях (больницы, детские сады, 

школы и т.д.); 

 риск увеличения затрат на материнский капитал и другие льготы; 

 риск снижения качества рабочей силы; 

 нехватка жилья и т.д. 

Организации, в свою очередь, в большей степени заинтересованы в получении уже готовой рабочей 

силы, притом высококвалифицированной рабочей силы. 

Внутриорганизационные риски: 

 риск потери высококвалифицированных сотрудников (декретный отпуск), как 

следствие возможно текучесть кадров, что может привести к финансовым потерям организации; 

 риск необходимости развития корпоративной социальной ответственности бизнеса  

(дополнительный оплачиваемый декретный отпуск; увеличение пособий, льгот; организованный отдых 

для детей сотрудников; игровые комнаты; детские сады; медицинская помощь не только сотрудникам, 

но и их детям и т.д.); 

 риск нехватки кадров и т.д. 

Внутриличностные риски можно назвать наиболее опасными из всех. Изменить отношение  человека к 

репродуктивному труду в целом  сложнее всего. Ведь формируется оно, чаще неосознанно, под влиянием 
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контекстной информации, в процессе социализации. Отследить такие процессы крайне трудно, зачастую 

вообще невозможно.  

Примерами таких рисков могут быть: 

 риск влияния СМИ; 

 влияние родных и авторитетов; 

 риски психических заболеваний; 

 риск ложных ценностей (самым простым примером данного может служить 

стремление все большего количества людей заниматься своей карьерой, а не семьей); 

 риск неудовлетворенностью своей работой; 

 риск признания и исправления собственных ошибок (осознать, что выбранная 

профессия не приносит удовольствия и попробовать себя в чем-либо другом). 

Получается, что семья, которая непосредственно занимается воспроизводством человеческих ресурсов, 

получает слишком незначительную поддержку со стороны государства и бизнеса. Без стимулов и оплаты 

родительского труда многие пары сейчас просто не в состоянии полностью обеспечить ребенка всем 

необходимым. Именно изменение политики страны в осознании роли репродуктивного труда с учетом 

возможных рисков, может изменить данную ситуацию в лучшую сторону. 

Также, рассматривая вопрос о рисках репродуктивного труда, стоит провести параллели  между 

профессиональными и производственными рисками. 

Термины «профессиональный» и «производственный» риски часто путают между собой. Их главное 

отличие в том, что они отражают один и тот же предмет, только с различных точек зрения. «Если понятие 

«профессиональный риск» чаще используется с точки зрения работника с целью обеспечения его социальной 

защищенности (предоставления компенсаций) в связи с наличием на его рабочем месте вредных и опасных 

производственных факторов и носит пассивный (реактивный) характер, то понятие «производственный риск» 

отражает точку зрения менеджера, занятого решением проблемы уменьшения или исключения 

производственных рисков на рабочем месте работника (с целью недопущения ущерба для его здоровья и 

жизни) и, соответственно, носит проактивный характер»[4]. 

Профессиональный риск - это риск, связанный с профессиональной деятельностью человека. То есть 

факторы производственной среды и трудового процесса в рамках определенной профессии, влияющие на 

психологическое и физическое состояние работников. 

Производственный риск связывают с особенностями конкретного производства с учетом применяемой 

технологии, системы менеджмента, условий труда (относят   вероятность убытков или дополнительных 

издержек, связанных со сбоями или остановкой производственных процессов, нарушением технологии 

выполнения операций, низким качеством сырья или работы персонала и т. п.). Это более широкое понятие.  

По данным ВОЗ, свыше 100000 химических веществ и 200 биологических факторов, около 50 

физических и почти 20 эргономических условий, видов физических нагрузок, множество психологических и 

социальных проблем могут быть вредными факторами. Они могут повышать риск несчастных случаев, 

болезней или стресс-реакций, вызывать неудовлетворенность трудом и нарушать благополучие, а, 

следовательно, отражаться на здоровье людей.  

Становится очевидным, что профессиональные, производственные риски и репродуктивные  связаны 

напрямую. Желания и возможности создать семью зависят от здоровья, как физического, так и психического. 

Но главное, что все последствия рисков способствуют изменению количества человеческих ресурсов, что 

влечет за собой массу трудностей для эффективности деятельности продуктивного сектора экономики. 

 

Гавва М.А., старший преподаватель кафедры «Экономика и право» 

Смирнова О.В., к.э.н., доцент кафедры «Экономика и право» 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет технологий и управления» им. К.Г. Разумовского 

 

МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ РАБОТНИКОВ, КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА 

 

Каждый человек обладает своим индивидуальным мотивационным ядром. Оно может меняться, в 

зависимости от окружающего социума. Управление персоналом должно воздействовать на мотивацию людей 

так, чтобы у работника появилось желание к работе, желание проявить себя с лучшей стороны. 

Мотивация - это процесс побуждения человека к деятельности под воздействием внутренних и 

внешних движущих сил для достижения целей организации. 

Стимулирование работников - одна из главных составляющих управления персоналом. Без грамотной 

организации стимулирования работников невозможны рост прибыли предприятия и его конкурентоспособность 

на рынке. 

Стимулирование работников есть меры, направленные на повышение прибыли предприятия за счет 

повышения эффективности и качества труда работников. 

В современных российских условиях во многом утрачены стимулы в работе, формирующие у 

сотрудника ощущение внутреннего вознаграждения. 
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На российских предприятиях в настоящее время можно выделить основные проблемы в механизме 

стимулирования работников[1]: 

1) недостаточная гибкость механизма формирования оплаты труда, его неспособность реагировать на 

изменения в эффективности и качестве трудаотдельного работника; 

2) отсутствие вообще какой-либо оценки или необъективная предпринимателем оценка 

индивидуальных трудовых показателей наемных работников; 

3) отсутствие справедливой оплаты труда руководителей, специалистов и служащих; наличие 

необоснованных соотношений в оплате их труда; 

4) негативное отношение персонала к размеру оплаты их труда и к существующей системе оплаты. 

Для решения этих проблем необходимо применять определенные меры: меры материального 

вознаграждения и так называемые,нематериальные стимулы. Рассмотрим их более подробно. 

Мотивация посредством оплаты труда работников может производиться в соответствии с затратами 

времени (повременно) или количеством произведенной продукции (сдельно), за индивидуальные или 

коллективные результаты труда. 

Нематериальные стимулы делятся на социальные, моральные и социально-психологические.[2] 

Социальные стимулы связаны с потребностью работников в самоутверждении, с их стремлением 

занимать какое-то общественное положение, с потребностями в определенном объеме власти. 

Моральные стимулы к труду связаны с потребностями человека в уважении со стороны коллектива, в 

признании его как работника, как нравственно одобряемой личности. Моральным стимулом может быть как 

похвала, так и критика. 

Социально-психологические стимулы вытекают из той особой роли, которую играет общение в жизни 

человека. Именно общение является коренной потребностью и условием нормальной жизнедеятельности 

человека. 

Поощрение работников за успешно выполненную работу – один из лучших способов поддержания 

хорошей мотивации и заинтересованности в высоких результатах труда. Порой, чтобы отблагодарить персонал, 

необязательно придумывать грандиозные мероприятия или ограничиваться премиями. Существует, по меньшей 

мере, еще десять способов отблагодарить сотрудников. [3] 

1. Публично отметить заслуги работников: их профессионализм и надежность заслуживают похвал  

2. Поблагодарить сотрудников лично: отправить сотруднику e-mail со словами похвалы, сказав, как 

высоко его ценят.  

3. Делать неожиданные и ни к чему не обязывающие подарки  

4. Предоставить отличившимся свободное время: поход на рыбалку в середине недели взбодрит и 

воодушевит энтузиаста лучше премии  

5. Поручить хорошо зарекомендовавшим себя сотрудникам ответственные, интересные задачи и 

проекты  

6. Предоставить лучшим сотрудникам свободный график  

7. Время от времени устраивать встречи «без галстуков»  

8. Предоставить сотрудникам свободу в выборе того, как именно они будут достигать своих целей  

9. Внимательно выслушивать предложения персонала и вовлекать лучших сотрудников в постановку 

задач  

10. Делиться с коллективом своими планами  

Система мотивации персонала - это совокупность систем нематериального и материального 

стимулирования сотрудников. Система мотивации персонала включает в себя: 

систему прямой материальной мотивации (система оплаты труда); 

систему косвенной материальной мотивации (система бенефитов); 

систему нематериальной мотивации. 

Система прямой материальной мотивации - это материальное вознаграждение работника, состоящее из 

базового оклада и премиальных. Базовый оклад - это постоянная часть заработной платы работника, которая 

пересматривается достаточно редко, или изменяется при перемещении сотрудника на другую должность. 

Считается, что базовая оплата должна быть достаточной, чтобы привлечь на фирму работников нужной 

квалификации и подготовки. Она не должна превышать 70— 90% общего дохода, получаемого работником. 

Увеличение размера базовой заработной платы должно производиться строго в соответствии с повышением 

производительности на уровне группы работников или предприятия в целом. Достигнутый уровень жизни не 

может рассматриваться в качестве основы для определения базового уровня заработной платы. 

Премиальные - это переменная часть заработной платы сотрудника, которая может быть пересмотрена 

ежемесячно, ежеквартально и т.п. 

Материальное поощрение предусматривается, начиная со степени «соответствия работника 

установленным требованиям». Таких работников около 60% от общего числа, значительно превышающих 

требования — около 10% и просто превышающих требования — 20%. Примерно 10% работников, не 

выполняющих установленные требования, вообще не поощряются. 

Система косвенной материальной мотивации - это так называемый компенсационный пакет, 

предоставляемый сотруднику. Компенсационный пакет (соцпакет) - это бенефиты, предоставляемые работнику 

в зависимости от уровня его должности, профессионализма, авторитета. 
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Роль социальных льгот и выплат как части совокупного дохода работников в последние годы заметно 

возрастает. Специалисты отмечают, что льготы и выплаты перестали носить временный, дополнительный 

характер. Они превратились в жизненную потребность не только самих работников, но и их семей. 

Современные компании в зависимости от специфики деятельностииспользуют для мотивации 

персонала обязательные и добровольные бенефиты. 

Обязательныебенефиты, которые обязательны к применению и регламентируются трудовым 

законодательством: 

оплата больничных листов; 

оплата ежегодных отпусков; 

обязательное медицинское страхование; 

отчисления на обязательно пенсионное страхование. 

Добровольныебенефитыне регламентируются государством и используются работодателями на 

добровольной основе. Они включают в себя: 

добровольное медицинское страхование (работнику компании предоставляется полис добровольного 

медицинского страхования на определенную сумму, которую он может использовать на различные 

медицинские услуги); 

медицинское обслуживание работников, вышедших на пенсию, как своих штатных работников 

(предоставление им полиса добровольного медицинского страхования, предоставление услуг собственного 

здравпункта и т.п.); 

пенсионные накопительные механизмы (компания осуществляет выплату дополнительных пенсий 

работнику, проработавшему определенное количество лет в данной организации); 

оплата времени болезни (некоторые компании предоставляют работникам возможность отсутствовать 

до недели в год по причине болезни, без предоставления им больничного листа работодателю); 

страхование жизни работников и/или членов их семей (компания осуществляет страхование жизни 

работников и членов их семей на определенную сумму, бесплатно для работника); 

оплата дополнительных выходных (личных, детских) дней (компании предоставляют один 

оплачиваемый день в месяц - так называемый личный или детский день); 

оплата дополнительных дней отпуска сотрудникам компании; 

оплата обучения, дополнительного образования сотрудников (как полная оплата обучения 

работодателем, так и частичная, в пределах определенной суммы, либо беспроцентное кредитование работника 

на образовательные цели); 

для акционерных обществ - возможность приобретения акций акционерами компании; 

компенсация услуг сотовой связи; 

доставка сотрудников до места работы и обратно служебным автотранспортом или компенсация 

стоимости проезда; 

предоставление бесплатных стоянок для автомобилей; 

страхование туристов от несчастных случаев; 

помощь в повышении образования, профподготовке и переподготовке; 

предоставление в пользование работников объектов отдыха и развлечений; 

предоставление помощи в переезде на новое место работы. 

оплата расходов на оздоровление сотрудников (оплата путевок - полностью или частично); 

оплата обедов; 

оплата детских садов для детей сотрудников компании; 

оплата посещения фитнес-клубов; 

выдача ссуд и кредитов на покупку жилья, автомобиля и т.п. 

Система бенефитов не ограничивается вышеуказанным перечнем компенсаций, а адаптируется как для 

каждой конкретной компании, так и для конкретного работника. 

Тревога за растущие издержки и объективная необходимость их контроля привели к появлению новой 

разновидности социальных льгот и выплат, которые получили название гибких льгот (или гибких планов по 

льготам и выплатам). Суть их состоит в том, что более широкий набор льгот и выплат позволяет работникам 

выбирать в каждый конкретный момент те из них, которые их больше устраивают, приспосабливая тем самым 

льготы под текущие нужды работников. Такой подход устраивает обе стороны — и предпринимателя, и 

работника. 

Большой популярностью пользуются банки отпусков, которые объединяют оплаченные дни отпусков, 

больничные дни и т.п. Когда работнику требуется дополнительно взять какой-либо день (или несколько дней) 

для своих нужд, он может пользоваться запасом дней из банка отпусков, «выкупить» какое-то их число в счет 

будущих отпускных или взять в обмен на другие льготы. 

Средством мотивации могут служить не только деньги, но и все, что способствует укреплению у 

человека чувства самоуважения.Таксистема нематериальной мотивации - это совокупность внешних стимулов 

немонетарного характера, которые используются в компании для поощрения эффективного труда сотрудников.  

Система нематериального стимулирования включает в себя традиционные и нетрадиционные методы. 

Традиционные методы нематериального стимулирования: 
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обеспечение карьерного роста сотрудников (движение по карьерной лестнице «вверх», с повышением 

занимаемого статуса); 

гибкий график рабочего времени (проектная система работы); 

приоритет при планировании отпуска сотрудников компании; 

регулярная «горизонтальная» ротация кадров; 

упоминание имени сотрудника в реализованном им проекте / услуге / продукте; 

предоставление места для парковки автомобиля; 

приоритеты в получении нового оборудования, техники, мебели и т.п. 

устная и / или письменная благодарность за эффективную работу / реализованный проект; 

проведение профессиональных конкурсов среди сотрудников, с награждением дипломами; 

выпуск внутрифирменной газеты с описанием результатов работы и размещением в ней фотографий 

лучших сотрудников и информационных заметок о них; 

размещение рекомендательных писем клиентов на специальном информационном стенде компании, 

где все сотрудники имеют возможность их видеть; 

издание буклетов о компании с размещением фотографий лучших сотрудников компании; 

награждение увольняющихся сотрудников дипломами «за вклад в развитие фирмы», поддержание 

дружественных отношений после перехода сотрудников на другую работу; 

проведение корпоративных праздников. 

Нетрадиционные способы нематериального стимулирования, которые в российской практике 

используются довольно редко: 

· предоставление работникам дополнительных дней отдыха (к примеру, более раннее начало отпуска за 

эффективно реализованный проект и т.п.); 

· подарки сотрудникам компании на различные праздники, исходя из их интересов и увлечений и т.п. 

Вышеуказанный список не является конечным вариантом методов нематериального стимулирования. 

Система нематериальной мотивации разрабатывается индивидуально для каждой компании и является 

дополнением к системе оплаты труда и бенефитов. 

Таким образом, можно предложить несколько общих требований к организации стимулирования труда 

на предприятии: 

1. Необходимо тщательно и всесторонне учитывать объективные условия труда на фирме, на каждом 

рабочем месте, которые определяют психофизическое состояние работника, формируют его впечатления о 

труде и о фирме и определяют его производительность. 

2. Обеспечивать разумное сочетание материальных, моральных и других возможных стимулов с учетом 

индивидуальных особенностей работников с целью создания сильной внутрифирменной культуры, правильных 

и сильных убеждений. 

3. Развивать целостный подход к работнику, ставя его потребности на первое место среди приоритетов 

компании, официально признавая его индивидуальность, право на ошибку, всемерно развивая уважение к 

личности. 

4. Признавая основным методом стимулирования метод разумного сочетания поощрения и наказания, 

огромное внимание следует уделить разработке системы эффективной и справедливой оценки работы 

персонала. 

5. Постоянно заботиться о нравственном здоровье коллектива, признавая и осуществляя единый статус 

его работников. 

6. Предоставляя равные шансы для развития карьеры всем работникам, заботиться о предоставлении 

возможности работнику повышать квалификацию, лично участвовать в принятии решений. 

Стоит отметить, что путь к эффективному управлению персоналом, и непосредственно к устойчивому 

развитию экономики лежит через понимание его мотивации и стимулированию труда. Зная, что движет 

человеком, что побуждает его к действиям, какие мотивы лежат в основе его поведения, можно попытаться 

разработать эффективную систему форм и методов управления человеком. Также необходимо знать, что 

основными слагаемыми эффективного стимулирования труда является стимулирование трудящегося человека. 

На предприятиях, где люди тесно взаимодействуют друг с другом, при использовании стимулов должны 

учитываться потребности и их удовлетворение, предприимчивость и интересы личности, и даже характер и 

образ жизни. Тогда стимулирование будет по - настоящему действенным и личностно значимым.  

Все перечисленные методы и стимулы должны применяться не по отдельности, а в совокупности, что 

дает гарантию получения хороших результатов. Именно тогда станет реальностью значительное повышение 

эффективности и качества работы. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ 

ВИДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ 

 

Нестабільність суспільного розвитку та глибинні трансформації економічної системи нашої держави 

спричинили перебудову всього господарського механізму підприємств, що виявляється у зміні пропорцій між 

елементами, формуванні нових і руйнації старих виробничих зв’язків, переоцінці  традиційних орієнтирів 

розвитку.  

Сучасна теорія маркетингу оперує різними економічними прийомами, моделями, термінами, схемами, 

оцінками, алгоритмами та методами щодо планування та організації маркетингової діяльності на підприємстві. 

В останні десятиріччя, у результаті розвитку глобальних засобів зв'язку і комп’ютерних технологій, маркетинг 

зазнає революційних змін. Підприємства отримують додаткові можливості для ефективної діяльності. Тому в 

Україні, за умов невизначеності і ризику, які пов’язані з динамічним зовнішнім середовищем, управління 

підприємством необхідно здійснювати на засадах маркетингу. 

Одним з ключових понять маркетингу, за допомогою якого підприємство зможе визначити свій сучасний 

стан, виявити приховані резерви і розробити ефективні та результативні стратегії майбутнього розвитку, є 

маркетинговий потенціал. На сьогоднішній день найбільш повне використання маркетингового потенціалу 

промислових підприємств – це їх стратегічна задача. 

Проте, попри різноманіття економічного інструментарію, лише незначна частина цього переліку 

використовується сучасними українськими підприємствами. Основна причина  полягає в тому, що складні та 

новаторські інструменти маркетингу дуже часто не користуються попитом серед маркетологів підприємств 

України або через низький рівень маркетингової кваліфікації керівників багатьох підприємств на ринку, або 

через відсутність досвіду використання сучасних інструментів маркетингу у багатьох підприємств.  

Формування маркетингового потенціалу сучасних підприємств залежить від ресурсного та галузевого 

аспектів. Вибір цих аспектів обумовлений такими міркуваннями:  

1) галузевий розподіл підприємств є найбільш традиційним для нашої економіки;  

2) ресурсна сегментація відображає найбільш поширений підхід до вивчення категорії “маркетинговий 

потенціал”. 

Основою аналізу галузевих особливостей формування маркетингового потенціалу підприємств є 

специфічність технологічних процесів, особливість організації виробництва, відмінність у характеристиках 

кінцевого продукту та ресурсів, для його виробництва, різні ринки збуту тощо.  

Залежно від характеру споживання сировини всі промислові підприємства підрозділяють на 

підприємства видобувної та обробної промисловості. У свою чергу видобувна та обробна промисловості 

можуть бути розділені на ряд крупних галузей, що у системі створюють національну економіку. Так, 

наприклад, обробна промисловість включає машинобудування, чорну та кольорову металургію, легку, харчову 

промисловості тощо. В свою чергу ці загальні галузі підрозділяються на ряд менших підгалузей, які знову 

можуть бути сегментовані певним чином. Наприклад, машинобудування включає суднобудування, 

верстатобудування, автомобілебудування, і т.д. Верстатобудування включає групи підприємств, що 

спеціалізуються на виробництві токарних, шліфувальних станків тощо. Подібним чином проводиться 

перегрупування підприємств відповідно до будь-якого ключового фактору, що випливає з мети аналізу. 

Підприємства видобувної промисловості, відносяться до капіталодомінуючих, що виявляється у високій 

фондомісткості продукції. Сьогодні фондомісткість продукції даної галузі приблизно у 2-2,5 рази перевищує 

середній показник у народному господарству. Для підприємств цієї сфери бізнесу колосальне значення має 

проблема компенсації витрат на геологорозвідувальні роботи. Наприклад, в нафтодобувній промисловості ці 

витрати сягають 40 % всього обсягу інвестицій, а газодобувній – перевищують половину. 

Отже, перша особливість маркетингового потенціалу підприємств видобувної промисловості полягає у 

деформації його структури у напрямку зростання частки виробництва, що обумовлено значними вартісними 

показниками основних виробничих фондів. Відтворюючи загальну структуру маркетингового потенціалу 

підприємств цієї сфери бізнесу на основі графоаналітичної методики, можна відзначити що саме вартість, 

технічний стан, рівень прогресивності основних фондів на 60 % обумовлюють розмір їх потенціалу. 

Додатково відзначимо, що на сучасному етапі економічного розвитку підприємства видобувної галузі 

зорієнтовані на зовнішні ринки збуту своєї продукції. Така ситуація обумовлює поступове зростання ролі 

маркетингу для формування та реалізації їхнього потенціалу, розвиток якого в умовах адміністративної 

економіки та трансформаційний період традиційно відставав від інших складових. 

Іншою особливістю процесів формування маркетингового потенціалу підприємств видобувних галузей є 

визначальний вплив природних чинників на діапазон коливань витрат на підприємствах. До них можуть бути 

віднесені: 

– гірничо-геологічні умови розробки родовищ (розмір промислових запасів, потужність рудного покладу, 

глибина розробки, кут падіння вугільних шарів або рудних тіл, обводненність родовища і т.п.); 
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– властивості корисних копалин (у гірничорудній промисловості – вміст корисних компонентів і 

шкідливих домішок у добутій руді, об'ємна вага руди, міцність руди в масиві й т.п.; у вугільній, торф’яній, 

сланцевій і газовій промисловості – теплота горіння, зольність, вологість, вміст сірки, спікаємість, об’ємна вага 

і т.п.; у нафтовидобувній промисловості – оліїстість, вміст сірки і парафіну у нафті, питома вага летучих 

речовин і т.п.);  

– географічний чинник (відстань від родовища до транспортних шляхів загального користування, до 

головних пунктів споживання, віддаленість від джерел енергії, освоєність і кліматичні умови району). 

Отже, досліджуючи елементний склад маркетингового потенціалу підприємств видобувної 

промисловості, можна спрогнозувати зростання значення земельних ресурсів. Сьогодні, через відсутність 

законодавчого поля проведення комерційних угод з земельними ресурсами та гостру нестачу досвіду 

оцінювання, унікальні земельні ділянки майже не враховуються під час побудови стратегій розвитку та 

підлягають оцінюванню тільки в окремих випадках. Відсутність достовірної інформації щодо цього важливого 

фактору значно ускладнює аналіз їх маркетингового потенціалу. 

Крім того, специфіка діяльності зумовлює належність видобувних підприємств до капіталодомінуючих, 

що дозволяє виокремити певні функціональні зв’язки елементів маркетингового потенціалу. Таким чином, під 

час формування маркетингового потенціалу підприємств видобувної промисловості слід особливу увагу 

приділяти діагностиці існуючого фондового потенціалу, можливостей його якісного та кількісного зростання, а 

також основних факторів, що перешкоджають максимальній його реалізації. 
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ МАРКЕТИНГА ИННОВАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CRM-

СИСТЕМ. 

 

Customer Relationship Management (сокращенно CRM) переводится с английского языка как "управление 

взаимоотношениями с клиентами". Смело можно сказать, что данный термин подразумевает под собой 

довольно большой перечень вопросов, основное направление которых: развитие и поддержание 

долговременной стратегии, которая направлена на эффективность продаж и действия, укрепляющие отношения 

с клиентами и привлекающие новых. 

Основными принципами информационных бизнес-систем CRM являются: 

1. Задействование максимально возможного количества способов взаимодействия, включая web-технологии, 

корпоративные системы, рекламные проекты и пр. 

2. Постоянный анализ информации, применяемой для решения управленческих задач. 

3. Архивное хранения данных, доступных в любой момент, с целью их использования в процессе 

взаимодействия с клиентами. 

Актуальность данной темы обусловленна прежде всего тем, что концепция является главным бизнес-

процессом инновационной деятельности и направлена на увеличение доходов от реализации новинки и 

повышения клиентской удовлетворенности. CRM – это стратегия компании, определяющая взаимодействие с 

клиентами во всех организационных аспектах с использованием рекламы, продажи, доставки и обслуживания 

клиентов, дизайна и производства новых продуктов.Управление клиентами основано на 4 элементах-стадиях: 

подбор клиентов, приобретение клиентов, удержание клиентов и развитие клиентов. Таким образом, CRM-

система включает полный процесс работы с клиентами, начиная с выбора целевой аудитории, которую 

компания в состоянии заинтересовать, чтобы получить новых клиентов, и заканчивая изучением "жизненной 

стоимости" клиента. 

         А другой стороны, CRM -программы направлены на решение и экономическо-производственных задач: 

таких, как уменьшение затрат и издержек, которые приходятся на получение и обработку данных, 

статистическую обработку информации и другое. В том числе, генерация отчетов, воронка продаж, подготовка 

предпосылок для дальнейшей работы с ней, вопросы телемаркетинга, изучение целевой аудитории и др. 

Информационная система контролирует изменение цен на товары и услуги фирмы, ее контакты, заключенные 

сделки и проводимые операции. Позволяет анализировать весь пласт хозяйственных операций в разрезе работы 

фирмы и объективно рассматривать текущее состояние бизнеса. 

         Программы crm увеличивают общую прибыль за счет закрепления клиентов и повышения общей 

эффективности работы компании, решают такие задачи, как контроль клиентской базы, включая учет 

задолженностей и платежей, анализ рекламных акций, проведенных в рамках выпуска продукции, а также 

http://www.crm-practice.ru/
http://www.crm-practice.ru/
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помогают достигнуть иных поставленных целей. CRM может быть создана в рамках одной конкретной 

организации, либо большой группы компаний, при этом работать для решения конкретных задач обозначенной 

фирмы. Бизнес стратегия выстраивается на совокупности соответствующих методик работы, технической 

поддержки, наличия программно-аппаратного обеспечения, а так же системы управления взаимодействия с 

клиентами - CRM-системы. 

CRM-система может включать: 

 Фронтальную часть, обеспечивающую обслуживание клиентов на точках продаж с автономной, 

распределенной или централизованной обработкой информации; 

 Операционную часть, обеспечивающую авторизацию операций и оперативную отчётность; 

 Хранилище данных; 

 Аналитическую подсистему; 

 Распределенную систему поддержки продаж: реплики данных на точках продаж или смарт-карты. [1, 

141 с.] 

Последние исследования основных факторов бизнеса, имеющих отношение к маркетингу и 

обслуживанию клиентов, проведенные консалтинговой компанией IBS Consult Group, показали, что именно 

внедрение CRM-систем позволило комерческим структурам увеличить доходы на 12 %, а показатель 

удовлетворенности клиента – на 20 %. При этом возврат вложений в проект CRM-системы составил 10 месяцев.  

В настоящее время рынок CRM переживает настоящий бум. По прогнозам бостонской компании ARM 

Research, затраты предприятий по всему миру на приобретение CRM-систем вырастут с 16,9 млрд в 2005 г. До 

27,73 млрд к 2013 г. Безусловным мировым лидером в разработке систем управления отношениями с клиентами 

является американская компания Siebel Systems. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что CRM система применима в любом бизнесе, где клиент 

персонифицирован, где высока конкуренция и успех зависит от предоставления наиболее выгодных для 

клиента условий. Максимального эффекта от внедрения CRM-систем добиваются компании, работающие в 

областях: услуг, производства, оптовой и розничной торговли, страхования и финансов, телекоммуникаций и 

транспорта, строительства.  
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УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ (НА МАТЕРІАЛАХ ТОВ “БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ КОМБІНАТ”) 

 

Сучасний етап розвитку світової економіки та бізнесу характеризується процесами глобалізації. Усе це 

потребує нових підходів до управління бізнесом. Тепер полем діяльності компанії не є окремо взяті країна або 

регіон, а практично увесь світ. Очевидно, що змінюються і принципи керування. Менеджмент стає 

міжнародним. 

Зовнішньоекономічну діяльність вправі здійснювати об'єднання, підприємства міста і організації 

промисловості, сільського господарства, переробних галузей агропромислового комплексу, транспорту, зв'язку, 

будівництва, навчальні заклади, комерційні структури, торгово-посередницькі організації тощо. 

Для управління зовнішньоекономічною діяльністю на рівні підприємства потрібна адекватна умовам 

його роботи структура управління. Організаційна структура управління зовнішньоекономічною діяльністю 

підприємства визначається передусім тими цілями і завданнями, що вона покликана вирішувати. 

Кожне підприємство в процесі своєї діяльності має на меті досягнення максимального прибутку, а це 

не можливо без ефективного управління ним. В свою чергу управління виступає творчим процесом керівника, 

що ґрунтується на основі даних, що відображають реальний стан справ на підприємстві. 

“Білоцерківський молочний комбінат”, займається виробництвом молочної продукції  та входить до 

першої десятки виробників молочної продукції України з часткою ринку 2,8%. 

Сучасна стратегія соціально-економічного розвитку України передбачає нарощування 

агропромислового потенціалу країни. Молочна галузь, до складу якої входять маслоробна, сироробна, 

молочноконсервна підгалузі, а також виробництво продукції з незбираного молока, на сучасному етапі є однією 

із провідних в структурі харчової індустрії України. Молочна продукція є одним із основних продуктів 

харчування та супутнім компонентом при виробництві різноманітних товарів харчової промисловості. 

Однак за період 1990 – 2012 рр. діяльність молокопереробних підприємств визначається рядом 

кризових тенденцій, пов’язаних, насамперед, із наростаючим дефіцитом сировини, зростанням цін на молочну 

продукцію при одночасному зниженні платоспроможного попиту населення, формуванням несприятливої 

кон’юнктури світового ринку молокопродуктів. 
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Ефективний розвиток молокопереробної галузі безпосередньо залежить від стану молочного 

скотарства, у якому, на жаль, за останні роки спостерігаються негативні тенденції. 

Як свідчить світовий досвід, розвиток молочної галузі безпосередньо пов'язаний з виробництвом 

молока в крупних фермерських господарствах (крупнотоварне виробництво). В Україні на сьогоднішній день 

спостерігається протилежна ситуація: зростає виробництво молока в дрібних господарствах, приватному 

секторі та зменшується кількість молока, що вироблено сільськогосподарськими підприємствами. Існуючий 

перерозподіл виробництва молока між різними категоріями господарств створив передумови до незначного 

загострення конкуренції між виробниками молока з низьким рівнем інтенсивності. 

“Білоцерківський молочний комбінат” гарантує, що якість і безпека молочної продукції відповідає всім 

державним нормам, правилам і забезпеченні наявністю системи менеджменту безпеки і якості на основі 

стандарту ISO 22000:2007 «Система менеджменту в області безпеки продовольства і харчової продукції – 

Вимоги для будь – яких організацій в ланцюгу постачань». Це перший міжнародний стандарт, який встановлює 

вимоги до системи управління безпекою харчових продуктів: від всього ланцюга виробництва харчових 

продуктів до стадії кінцевого споживача. 

На підприємстві існують резерви підвищення конкурентоспроможності; рентабельності, 

продуктивності праці за рахунок зменшення собівартості продукції; підвищення кваліфікації персоналу; 

розвитку маркетингу на підприємстві. 

Підприємство існує і має можливості до розвитку. Розвиток виробництва дасть можливість отримувати 

більший прибуток, та направляти його знов-таки на розвиток виробництва. 

“Білоцерківський молочний комбінат” займається організованою перепідготовкою персоналу за 

професійним спрямуванням з метою поглибити знання і вміння працівників і скоротити використання часу на 

виконання певної роботи, що дозволить отримувати більше прибутку за більший обсяг виконаних робіт. 

Основою ефективного функціонування ринку в цілому є всебічний розвиток і постійне удосконалення 

його інфраструктурних елементів – системи підприємств, організацій, закладів виробничої та невиробничої 

сфери, які покликані обслуговувати рух продукції від виробника до споживача. Зазначена інфраструктура 

виконує функції виявлення ринкових цін як цін реального попиту та реальної пропозиції. 

Особливої уваги держави потребує найменш розвинена комунікаційна та інформаційна складова 

ринкової інфраструктури. До системи комунікацій належать транспортна, телефонна, радіотелефонна, 

телевізійна і комп’ютерна системи, які забезпечують підприємницьку підприємств.  

Фінансова стабільність підприємства, яка характеризує фінансовий стан, залежить від великої кількості 

чинників і тільки своєчасною та раціональною управлінською роботою можливо контролювати фінансовий 

стан підприємства та стимулювати його розвиток.  

ТОВ “Білоцерківський молочний комбінат” має можливість розвиватись, залучати нових партнерів до 

співпраці, розширювати сферу виробничої діяльності та сферу послуг і лише від вірного управління 

підприємством залежить його процвітання у майбутньому. 
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВОЧНОГО ФОНДА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 

 

Производительность труда - основной показатель экономической эффективности производства отрасли и 

каждого предприятия. Рост производительности труда означает: экономию овеществленного и живого труда и 

является одним из важнейших факторов повышения эффективности производства. Поэтому тема этой работы 

актуальна в настоящее время. 

Цель работы: провести корреляционно-регрессионный анализ производительности труда на ОАО 

«Гомельский завод станочных узлов». 

Как известно, явления общественной жизни складываются под воздействием не одного, а целого ряда 

факторов, то есть эти явления многофакторные. Между факторами существуют сложные взаимосвязи, поэтому 
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их влияния комплексное и его нельзя рассматривать как простую сумму изолированных влияний. В качестве 

переменной Y возьмем показатель производительности труда, зависящий от прибыль от реализации (X1). 

В таблице 2 представим, выполненную в среде Excel, матрицу парных коэффициентов корреляции. 

 

Таблица 1 Исходные данные 

Года 
Производительность труда, 

млн.руб./ч 

Добавочный фонд,                                                                                                                                                        

млн. руб 

2009 27,4 241 

2010 41,4 3756 

2011 81,2 29861 

 

Таблица 2 Результат корреляционного анализа 

  

Производительность 

труда 

Добавочный 

фонд 

Производительность труда 1   

Добавочный фонд 0,9895532 1 

 

Значение коэффициентов парной корреляции лежит в интервале от -1 до +1. Его положительное значение 

свидетельствует о прямой связи, отрицательное - об обратной, т.е. когда одна переменная растет, другая 

уменьшается. Чем ближе его значение к 1, тем теснее связь. Связь считается достаточно сильной, если 

коэффициент корреляции по абсолютной величине превышает 0,7, и слабой, если меньше 0,4. При равенстве 

его нулю связь полностью отсутствует. О тесноте связи можно судить по значению коэффициента корреляции, 

используя шкалу Чеддока. 

Таблица 3 Шкала Чеддока 

Показания тесноты связи 0,1-0,3 0,3-0,5 0,5-0,7 0,7-0,9 0,9-0,99 

Характеристика силы связи слабая умеренная заметная высокая очень высокая 

 

Исследуя матрицу коэффициентов можно сказать, что зависимая переменная (производительность труда) 

имеет прямую связь с добавочным фондом. Значение коэффициента корреляции ryx1=0,9895532 между 

производительностью труда и добавочным фондом отражает тот факт, что чем больше будет величина 

производительности труда, тем больше будет доля добавочного фонда. 

Далее регрессионный анализ будем проводить в ОАО «Гомельский завод станочных узлов». Построим 

модель множественной регрессии (зависимость производительности труда от добавочного фонда) в таблицах 4-

5. 

Коэффициент детерминации (R
2
) — мера качества регрессионной модели, описывающей связь между 

зависимой и независимыми переменными модели. Коэффициент принимает значения из интервала [0;1]. Чем 

ближе значение к 1 тем ближе модель к эмпирическим наблюдениям. 

Таблица 4 Регрессионная статистика                                     

Множественный R 0,9895532 

R-квадрат 0,979215536 

Нормированный R-квадрат 0,958431073 

Стандартная ошибка 5,690827698 

Наблюдения 3 

Дисперсионный анализ 

 df SS MS F Значимость F 

Регрессия 1 1525,77448 1525,77448 47,11286049 0,092101258 

Остаток 1 32,38551989 32,38551989   

Итого 2 1558,16    

Таблица 5 Коэффициенты 

 
Коэффи

циенты 

Станда

ртная 

ошибка 

t-

статистик

а 

P-

Значение 

Нижние 

95% 

Верхние 

95% 

Нижние 

95,0% 

Верхние 

95,0% 

Y-

пересе

чение 

30,73654

566 

4,32106

3899 
7,11318934 

0,0889157

83 

-

24,167776

91 

85,640868

24 

-

24,167776

91 

85,6408

6824 

Перем

енная 

X 1 

0,001706

845 

0,00024

8671 
6,863880862 

0,0921012

58 

-

0,0014528

14 

0,0048665

04 

-

0,0014528

14 

0,00486

6504 

В данном случае коэффициент детерминации R
2
 = 0,979215536, что является очень высоким показателем 

тесноты связей между признаками. Он показывает, что 97,92% вариации анализируемой функции объясняется 

влиянием независимых переменных. Влияние неучтенных факторов составляет 2,08%. 
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Таким образом, в результате получена следующая регрессионная модель: 

Y = 30,73654566+ 0,001706845*X1 

Свободный член (сдвиг) а0, равный 30,73654566 формально означает уровень производительности труда 

при нулевом значении всех факторных признаков. Однако предполагается, что в указанной совокупности 

исходных данных нет подобных примеров. Поэтому сдвиг а0 следует рассматривать как вспомогательную 

величину, необходимую для получения оптимальных прогнозов. 

Коэффициенты регрессии а1 характеризует степень влияния уровень производительности труда если все 

другие независимые переменные остаются неизменными. Все названные коэффициенты регрессии отражают 

влияние на исследуемый параметр у только какой-то одной переменной х при непременном условии, что все 

остальные переменные (факторы) не меняются. 

Полученную регрессионную модель используем для дальнейшего прогнозирования уровня 

производительности труда на перспективу. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ВИДУ ЄДИНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОКУМЕНТУ ДЛЯ КЕРІВНИКА 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Принципом успішного функціонування підприємства в умовах ринку є вміння робити сьогодні те, про 

що інші завтра будуть тільки думати. Однією з передумов виконання даного принципу є впровадження на 

підприємстві бюджетування як управлінської технології. Результатом застосування бюджетування на 

підприємстві є, перш за все, складання бюджетів. Існуючі формати основних бюджетних документів містять 

інформацію, яка  для керівників підприємства в повному обсязі не є релевантною. Окрім того розуміння цих 

документів потребує спеціальних знань в галузі фінансового обліку та менеджменту. Таким чином, пошук 

документу, що дозволить без особливих зусиль проаналізувати основні майбутні результати підприємства в 

обсязі необхідному саме для керівників підприємства, є актуальним. Такий документ пропонується називати 

комплексний бюджетний документ, він має бути ємним за складом та узагальнюючим інформацію кожного 

основного бюджетного документу.  

Аналіз літературних джерел дозволив виявити три документи, які відповідають визначеним умовам: 

матриця Моблі, матриця Якобса та уніфікований аналітичний баланс [1-3]. На погляд автора, вибір єдиного 

бюджетного документу вимагає обґрунтованого підходу, так як цей документ буде використовуватися як 

інструмент управління підприємством в реальному режимі часу, що дозволяє оцінити до яких витрат та 

прибутку призведе рішення, що приймає керівник підприємства. 

Обґрунтування та вибір комплексного бюджетного документу пропонується здійснювати в чотири 

етапи: 

1. Визначення переліку вимог, яким повинен відповідати комплексний бюджетний документ. 

Формування потрібно здійснювати шляхом забезпечення відповідності загальноприйнятим умовам та 

принципам побудови внутрішньої сегментарної звітності. 

2. Здійснення порівняльного аналізу відповідності документу визначеному переліку вимог. 

3. Кількісна оцінка рівня відповідності кожного документу сформульованим вимогам методом бальної 

оцінки. Оцінка відповідності документу вимозі пропонується здійснювати за наступною шкалою: 0 баллів – не 

відповідає вимозі; 1 бал – частково відповідає вимозі; 2 бали – відповідає вимозі на середньому рівні; 3 бали – 

повністю відповідає вимозі. Узагальнений рівень відповідності документу вимогам визначається як відношення 

сумарної кількості балів відповідності документу вимогам до максимально можливої кількості балів 

відповідності. Діапазон зміни узагальненого рівня відповідності складає від 0 до 1. Чим вище його значення, 

тим вище рівень відповідності документу, що досліджується, встановленим вимогам.   

4. Вибір єдиного комплексного бюджетного документу за максимальним значенням узагальненого рівня 

відповідності.  

Апробацію запропонованого методичного підходу було здійснено під час визначення виду 

комплексного бюджетного документу для підприємств дорожнього господарства. На першому етапі був 

сформований перелік вимог, яким повинен відповідати комплексний бюджетний документ. В результаті до 

переліку вимог, що були сформульовані О.В. Грачовим [1] були додані ще три вимоги: простота формату 

документу, релевантність даних формату документу та практична застосовність документу. На другому етапі 

були виявлені загальні риси та відмінності кожного з документів. На третьому етапі була здійснена кількісна 

оцінка рівня відповідності кожного документу. Узагальнений рівень відповідності документу вимогам склав 

для   

- матриці  Моблі – 0,93; 
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- матриці Якобса – 0,83; 

- уніфікованого аналітичного балансу – 0,73. 

Таким чином, в якості комплексного бюджетного документу підприємств дорожнього господарства 

доцільно застосовувати матрицю Моблі, так як вона має встановлені вимоги на 93%. 

Перший стовпець матриці Моблі показує стан балансових рахунків на початок звітного або 

прогнозованого періоду. Другий стовпець призначений для обліку операцій, які не впливають ні на звіт про 

прибутки та збитки, ні на звіт про рух грошових коштів, а тільки на балансові статті.  Третій стовпець 

відображає всі не грошові операції, що впливають на прибуток чи збиток підприємства та здійснені протягом 

звітного періоду. Сума всіх грошових коштів по відповідним категоріям відображена в четвертому стовпці 

матриці. П’ятий стовпець відображає стан активів підприємства на кінець звітного періоду. По вертикалі, в 

третьому стовпці показаний загальний чистий прибуток філії (останній рядок), а в четвертому стовпці – зміну 

грошових коштів (перший рядок). В матриці кожний рядок по горизонталі додає чи віднімає визначену суму по 

кожній зі звітних позицій, так що по ній легко можна судити про зміну фінансового стану  підприємства на 

протязі звітного періоду. 

Запропонований підхід щодо вибору комплексного бюджетного документу дозволив обґрунтувати 

доцільність використання матриці Моблі в якості єдиного бюджетного документу підприємств дорожнього 

господарства.  
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ДОСВІД СТВОРЕННЯ СУЧАСНИХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 

 

В умовах формування ринкових відносин кожне підприємство повинно орієнтуватися на досягнення 

максимальних результатів своєї діяльності. Наявність на ринку жорсткої конкуренції значно знижує можливість 

підприємства в досягненні поставленої мети. В цьому випадку підприємство повинно створювати та 

підтримувати суттєві переваги перед конкурентами, основні з яких спрямовані на виробництво продукції 

високої якості, здатної щонайкраще задовольняти потреби споживачів. Це обумовлює необхідність приділяти 

на підприємствах велику увагу питанням якості, орієнтуючись на світовий досвід створення сучасних систем 

менеджменту якості. 

Для успішного розвитку економіки України, підвищення якості і конкурентоспроможності продукції як 

на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках суттєвого значення набуває впровадження та сертифікація на 

вітчизняних підприємствах систем менеджменту якості відповідно до міжнародних стандартів ІСО серії 9000, а 

також сертифікація продукції за міжнародними стандартами. Стандарти ІСО серії 9000 добре зарекомендували 

себе в промислово розвинутих країнах і вплинули на поліпшення якості продукції та підвищення економічних 

результатів діяльності тих підприємств, на яких були впроваджені системи менеджменту якості [1]. На даний 

час склалася така ситуація, що для укладення контракту з закордонним замовником підприємству обов'язково 

необхідно мати сертифікат на систему менеджменту якості, причому, виданого визнаною в усьому світі 

організацією з сертифікації. Дана обставина виступає як основна передумова розвитку в Україні менеджменту 

якості відповідно до міжнародних стандартів ІСО серії 9000. 

Недостатність практичного досвіду і теоретичної бази в галузі впровадження, сертифікації й 

удосконалення систем менеджменту якості в значній мірі обмежують дані процеси на підприємствах України. 

Тому це обумовлює необхідність теоретичного узагальнення й методичного забезпечення процесів, пов'язаних 

із впровадженням, сертифікацією та удосконаленням систем менеджменту якості, а також із сертифікацією 

продукції за міжнародними стандартами. 

Питання, пов'язані з управлінням якістю продукції знайшли відображення в роботах вітчизняних і 

закордонних авторів: Глічева А.У, Демінга Е., Джурана Д., Ісікави К., Колегаєва Р.Н. Однак ще багато 

теоретичних і практичних проблем у галузі управління якістю продукції залишаються невирішеними: питання з 

впровадження та удосконалення систем менеджменту якості, з економіки якості, з сертифікації продукції та 

низка інших питань. 

ПAT «КВБЗ» впровадив систему менеджменту якості, яка й стала основою технологічних та 

комерційних успіхів підприємства. Сертифікували її на відповідність до міжнародних стандартів ISO 9001, ще в 

90- роках - першими серед вітчизняних машинобудівників. 

Політика підприємства в галузі забезпечення якості продукції спрямована на максимальне задоволення 

запитів замовників і споживачів та базується на всебічному дотриманні вітчизняних і міжнародних стандартів, 

на сертифікації виробництва та всіх видів виробів. Фахівці Крюковського вагонобудівного заводу розпочали 

http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=333079
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створення системи якості відповідно до цих вимог, що дало можливість розробити такі нормативні документи з 

якості, як політика в галузі якості, керівництво з якості, керівні документи з якості, стандарти підприємства 

(СТП), які пройшли технічну експертизу, проведену органом із сертифікації систем якості ТЮФ СЕРТ 

(Німеччина) та були запропоновані для управління. 

Пізніше відбулись сертифікації в національній системі УкрСЕПРО, Регістрі сертифікації Федерації 

залізниць Росії (ССФЖТ). А механоскладальне виробництво AT «КВБЗ», що до виготовлення колісних пар - 

єдине в нашій державі одержало сертифікат відповідності стандартам Американської асоціації залізничних 

шляхів (AAR). Кожного року отримують сертифікати відповідності нові види продукції з маркою «КВЗ», що 

свідчить про постійне зростання престижу підприємства і є результатом наполегливої діяльності усього його 

колективу. 

Упровадження системи менеджменту якості і сертифікація їх на відповідність вимогам ISO 9001, AAR 

М - 1003 і ДСТУ ISO 9001 дозволили: 

- підвищити відповідальність виконавців на всіх рівнях виробництва і керування підприємством; 

- підняти авторитет підприємства на міжнародному ринку; 

- збільшити обсяг реалізації продукції; 

- можливість рекламувати свою продукцію; 

- можливість організувати систематичні і усебічне вивчення ринків збуту продукції; 

- забезпечити здатність підприємства з достатньою оперативністю освоювати стабільне 

виробництво продукції, споживчі властивості якої відповідають вимогам не тільки діючих стандартів, 

вітчизняних, закордонних чи міжнародних, але і конкретних замовників; 

- можливість мати постійних замовників; 

- сформувати і підтримувати імідж підприємства як надійного постачальника високоякісної продукції. 

Задоволення потреб споживачів шляхом поставки продукції, якість якої повністю відповідає їхнім 

очікуванням і вимогам. Ця мета досягається шляхом: 

- постійного контролю продукції в процесі виробництва; 

- підвищення надійності й конкурентоздатності продукції; 

- здійснення гарантійного обслуговування й постійного аналізу якості продукції; 

- підбора, підготовки й перепідготовки кадрів; 

- удосконалювання діючої у ПАТ «КВБЗ» системи менеджменту якості відповідно до міжнародних 

стандартів; 

- аналізу й моніторингу процесів; 

- проведення внутрішніх аудитів і інспекційних перевірок; 

- централізованого метрологічного забезпечення підрозділів ПАТ і підприємств, у яких ПАТ є 

засновником; 

- постійного вивчення й використання прогресивного досвіду функціонування системи менеджменту 

якості інших підприємств; 

- навчання й атестації прийнятого на роботу персоналу, на знання вимог документів системи 

менеджменту якості. 

Для успішної сертифікації вітчизняної продукції за міжнародними стандартами важливого значення 

набуває переорієнтація системи сертифікації України на рівень вимог міжнародної системи. Оцінку 

ефективності сертифікації продукції за міжнародними стандартами пропонується здійснювати на основі 

розрахунку прибутку від реалізації продукції на закордонних ринках, який представляє собою перевищення 

виручки від реалізації продукції над витратами, пов’язаними з виробництвом, експортом продукції та 

витратами на її сертифікацію. Використання запропонованих рекомендацій з оцінки ефективності сертифікації 

продукції за міжнародними стандартами, дасть можливість керівництву підприємств більш обґрунтовано 

приймати рішення про доцільність її проведення. 
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РОЗРОБКА БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА БАЗІ МАРКЕТИНГОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Перехід підприємств і організацій до ринкових умов господарювання створив принципово нову 

ситуацію з точки зору вирішення завдань формування взаємовідносин між суб’єктами господарсько-

економічної системи. Виявилась невідкладна потреба посилення управління виробництвом на базі економічних 

критеріїв, використання сучасних маркетингових концепцій.  
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Застосування маркетингових концепцій дає можливість підприємству впевнено орієнтуватись у 

ринковому середовищі, створює суттєві переваги у конкурентній боротьбі та дозволяє значно підвищити 

ефективність господарської діяльності. В зарубіжній економічній літературі теоретичні і прикладні проблеми 

формування та використання концепцій маркетингу при управлінні корпораціями в умовах розвинутої ринкової 

економіки розроблені досить грунтовно. Широко відомі наукові праці І. Ансоффа, Б. Бермана, М. Еванса, Ж.-Ж. 

Ламбена, Ф. Котлера, Р. Петерсона,  Дж. Роджера та інших [1]. 

Проте, незважаючи на підвищення інтересу до маркетингу як до об’єкту дослідження, проблеми 

формування маркетингової орієнтації вітчизняних підприємств в умовах переходу до ринку досліджені 

недостатньо. Низькою залишається ефективність маркетингової діяльності підприємств при оновленні 

промислової продукції, що визначило тему дослідження.  

Підприємство ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» спеціалізується на випуску продукції 

машинобудування, а саме виготовлення напіввагонів модифікації 12-783, 12-7023, зерновозів модифікації 12-

783 та пасажирських вагонів. Він є одним із найбільш перспективних підприємств на Україні. Найбільш 

впливовими конкурентами з основної продукції в країнах СНД – ВАТ «Алтайвагон», ВАТ «Уралвагонзавод», 

ВАТ «Рузхiммаш», ВАТ «Тверський вагонобудівний завод», ВАТ «ВАГОНМАШ».  

Мiра конкуренції на ринку виробників транспорту соціального призначення в СНД характеризується як 

висока. 

Основними конкурентами підприємства, який забезпечує внутрішній державний ринок продукцією 

вагонобудування, є: ПАТ «АЗОВМАШ», ПАТ «Стаханівський вагонобудівний завод», ПАТ 

«Днiпровагонмаш». 

Одним із методів маркетингового дослідження є матриця БКГ (Бостонської консультативної групи).  

Обсяг реалізації продукції в грошових одиницях за останні два роки та питома вага ринку сильнішого 

підприємства-конкурента ПАТ «АЗОВМАШ» з кожного виду продукції наведено у таблиці 1 [2]. 

Таблиця 1 Характеристика портфеля пропозицій  ПАТ «КВБЗ» 

 

 Напіввагон мод. 12-

783

Напiввагон мод.12-

7023

Зерновоз мод.12-783

Пасажирський вагон
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"Зірка""Дикі коти"

"Собака"

"Дійна корова"

 
Рис.1 Бізнес-стратегії 

На основі аналізу матриці БКГ формується майбутня бізнес-стратегія підприємства ПАТ «Крюківський 

вагонобудівний завод».  

Для напіввагонів модифікації 12-783 та 12-7023  підходить бізнес-стратегія – «дійна корова», яка 

демонструє високу долю на ринку, але низький темп росту об’єкта продажу. Цю продукцію необхідно 

Види продукції 

 

Обсяг реалізованої продукції, тис. грн. 
Питома вага ринку  

2011 року, % 

2010 2011 підприємство конкурент 

Напіввагон мод. 12-783 1396226,00 1979752,00 4,8 1,83 

Напіввагон мод.12-7023 1222460,00 1692331,00 3,7 1,78 

Зерновоз мод. 12-783 846409,00 882274,00 1,4 8,7 

Пасажирський вагон 259466,00 826489,00 2,3 2,6 

Всього 3724561,00 5380846,00 12,2 14,91 
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контролювати та ретельно доглядати, так як вона не потребує великих додаткових інвестицій, але при цьому 

забезпечує стабільний прибуток підприємства. Для  зерновозів модифікації 12-783 підходить бізнес-стратегія – 

«собака». Оскільки даний вид продукції знаходиться у невигідному становищі за витратами і не має 

можливостей зростання, то підприємству слід позбутися від даного виду продукції. Найкращим рішенням буде 

зменшення чи навіть припинення інвестицій, а при необхідності – скорочення і ліквідація зерновозів.  

Пасажирський вагон розташований в групі «диких котів», коли позиції підприємства є досить 

слабкими, але перспективи розвитку ринку достатньо привабливі. Їх інколи називають також "знаками 

питання" або "важкими дітьми". Такі напрямки діяльності потребують детальнішої оцінки. Тут у підприємства 

є декілька стратегічних можливостей: провести інвестиційні заходи, щоб укріпити позиції підприємства на 

перспективних ринках і перетворити "дику кішку" в "зірку"; ліквідувати даний напрямок діяльності, якщо у 

підприємства немає можливостей здійснювати вкладення інвестицій. 

Таким чином, за всіма основними показниками діяльності підприємства протягом останніх двох років 

спостерігається динамічне зростання та покращення його загального фінансового стану. Однією з особливостей 

нинішнього виробництва ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» є можливість швидкого переналагодження 

на випуск нової продукції. Приклад цьому – освоєний в найкоротші терміни промисловий випуск вітчизняних 

пасажирських вагонів і право стати базовим підприємством з їх виготовлення. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ И  РИСКОВ РЕПРОДУКТИВНОГО ТРУДА 

 

Труд – неотъемлемая часть жизни почти каждого человека в современном обществе, в каком бы то ни 

было виде, будь то предпринимательство или работа по договору найма. В рамках статьи будем рассматривать 

труд  как необходимую категорию жизнедеятельности. 

Труд - целесообразная, сознательная деятельность человека, направленная на удовлетворение 

потребностей индивида и общества . Конечно же, мир полон неожиданностей. И в наших интересах их хотя бы 

частично предвидеть и предотвратить негативные последствия нашей деятельности. Риск - мера опасности, 

характеризующая вероятность появления опасности и размеры связанного с ней ущерба. Профессиональный 

риск - индивидуальный риск, обусловленный профессиональной деятельностью; в медицине 

труда определяется соотнесением распространенности тех или иных заболеваний и конкретных условий труда; 

учитываются пол, возраст, состояние здоровья, образ жизни, вредные привычки и т.п. Очевидно, чтобы 

контролировать риск, необходимо иметь понятие об этапах его контроля. Итак, этапы процесса управления 

риском: 

 анализ риска (включает сбор и обработку данных по аспектам риска, качественный и количественный 

анализ риска); 

 меры по устранению или минимизации риска включают выбор и обоснование предельно допустимых 

уровней риска, выбор методов снижения риска, формирование вариантов рискового вложения капитала, оценку 

их оптимальности на основе сопоставления ожидаемой отдачи (прибыли и т.п.) и величины риска; 

 сбор и обработка данных по аспектам риска – один из важнейших этапов процесса управления риском, 

поскольку процесс управления в первую очередь предполагает получение, переработку, передачу и 

практические использование различного рода информации . 

Ни для кого не секрет, что профилактика обходится гораздо дешевле лечения. Эта фраза очень хорошо 

объясняет важность предварительного анализа рисков. Современная наука предлагает два метода анализа 

рисков: качественный и количественный, который, в свою очередь, содержит в себе еще два метода. 

Качественный анализ предполагает: 

 выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск, т.е.: 

установление потенциальных зон риска; 

 идентификацию (установление) всех возможных рисков; выявление практических выгод и возможных 

негативных последствий, которые могут наступить при реализации содержащего риск решения. 

Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления 

количественного анализа. 

Количественный анализ предполагает численное определение отдельных рисков и риска проекта 

(решения) в целом. На этом этапе определяются численные значения вероятности наступления рисковых 

событий и их последствий, осуществляется количественная оценка степени (уровня) риска, определяется 

(устанавливается) также допустимый в данной конкретной обстановке уровень риска.  

Методы количественной оценки: 

http://www.smida.gov.ua/db/%20emitent/year/showform/69/211102
http://www.smida.gov.ua/db/%20emitent/year/showform/69/211102
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 статистический метод заключается в том, что изучается статистика потерь и прибылей, имевших 

место на данном или аналогичном производстве, устанавливается величина и частотность получения того или 

иного экономического результата и составляется наиболее вероятный прогноз на будущее. 

 суть экспертного метода заключается в получении количественных оценок риска на основании 

обработки мнений опытных предпринимателей или специалистов. 

Проанализировав данную информацию можно отметить, что методы анализа рисков являются не 

взаимозаменяемыми, а взаимодополняющими. Что касается методов количественной оценки, то наиболее 

приемлемым методом для практики является комбинация из статистического и экспертного методов. 

Кроме производственных рисков немалую роль играют психологические и профессиональные риски. 

Изменения, происходящие с личностью, плавно перетекают во все сферы жизни человека и порой совсем 

неблагоприятно на ней сказываются, что, в свою очередь, может повлечь за собой вереницу проблем вплоть до 

суицида. 

Трудоголизм же есть тяжелая психическая зависимость от работы. Трудоголики работают именно ради 

самого процесса работы, а не ради результата. Работа полностью подчиняет себе и ум, и сердце трудоголика. 

Ощущение, что трудовая деятельность является единственной ценностью в жизни, - отличительный признак 

трудоголизма. Трудолюбивые люди обычно имеют какой-то баланс в своей жизни. Например, они сидят за 

рабочим столом и думают о горнолыжном курорте. Трудоголики же, наоборот, катаются на лыжах и думают о 

работе. Они постоянно думают о работе не потому, что им действительно надо быть на работе, а потому, что 

они чувствуют, что им это необходимо. Это сродни наркотической или алкогольной зависимости. Причем 

трудоголики в большинстве своем не удовлетворены своей работой. Вкупе все эти факторы также ведут к 

депрессиям и другим заболеваниям.  

Причины трудоголизма довольно разнообразны: это и воспитание («синдром отличника»), и отсутствие 

организационной культуры (в том числе неграмотная работа hr-специалиста), и бегство от личных проблем 

(страх одиночества, смерть близкого человека, низкая самооценка, потребность в признании, сексуальные 

проблемы и др.), и потребность в активности. 

Как говорилось ранее, всего 5% опрошенных говорят о том, что семья важнее карьеры. Ввиду этого хочу 

отметить момент влияния карьеризма на репродуктивный (родительский) труд. 

Теодор Шульц определил понятие человеческого капитала таким образом: «Все человеческие ресурсы и 

способности являются или врожденными, или приобретенными. Каждый человек рождается с индивидуальным 

комплексом генов, определяющим его врожденный человеческий потенциал. Приобретенные человеком 

ценные качества, которые могут быть усилены соответствующими вложениями, мы называем человеческим 

капиталом». Однако семейным этот капитал выступает потому, что на процесс его развития большое влияние 

оказывает семья, т.к. семья стоит у истоков воспитания и образования человека до начала его сознательного 

включения в общественное производство в качестве определенного человеческого ресурса: рабочей силы, 

человеческого капитала или предпринимательских способностей. Конечно, наш капитал пополняется в течение 

всей жизни. Но какова ценность вашего капитала, если он уйдет с вами в небытие? Наверное, многие 

согласятся, капитал необходимо передавать и самый лучший способ – передать его детям. А если человек 

является заядлым карьеристом? Сколько времени он может уделить этому? Все вышеизложенные риски имеют 

колоссальное влияние на репродуктивный труд: 

 Во-первых, работая в опасных условиях труда, женщина или мужчина может лишиться возможности иметь 

детей. 

 Во-вторых, трудоголизм может привести к атомизации семьи – распаду традиционных связей, разобщению. 

 В-третьих, производственная травма или заболевание может ограничить человека в родительском труде. 

 В-четвертых, смерть родителя на производстве ведет к частичному сиротству ребенка. 

 В-пятых, профессиональные деформации личности наиболее ярко выражены при общении с домочадцами, 

что также имеет негативное влияние. 

Естественно, это не все моменты влияния профессиональных рисков на репродуктивный труд, но, 

пожалуй, наиболее распространенные и ярковыраженные. 

С целью минимизации рисков данной категории можно воспользоваться следующими методами: 

 внести в систему менеджмента организации политику предохранения от сверхурочной работы, 

«горящих» дэдлайнов и т.п.; 

 внедрить в каждую организацию практику работы с психологом; 

 выделить комнату отдыха и релаксации. 
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К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ РИСКОВ РЕПРОДУКТИВНОГО ПРОЦЕССА 

 

Даже в самых благоприятных экономических условиях для любой сферы жизни общества всегда 

сохраняется возможность наступления кризисных явлений. Такая возможность ассоциируется с рисками, 

которые  присущи любой сфере человеческой деятельности. 
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Опыт многих развитых стран показывает, что игнорирование или недооценка рисков в сфере 

репродуктивного труда  при разработке тактики и стратегии социально - экономической политики, принятии 

конкретных решений неизбежно сдерживает развитие общества, научно-технического прогресса, обрекает 

экономическую систему на застой.  

В настоящее время проблема рисков в сфере репродуктивного труда особо актуальна, ведь в условиях 

современной российской  экономики  в репродуктивной сфере появляются дополнительные элементы 

неопределенности, что расширяет зоны рисковых ситуаций. В этих условиях возникают неясность и 

неуверенность в получении ожидаемого конечного результата, а следовательно, возрастает и степень рисков. 

На сегодняшний день в сфере репродуктивного труда можно выделить следующие риски: 

Риски, связанные с репродуктивным здоровьем: включают риски, связанные с сексуальным здоровьем 

(целью охраны  которых является улучшение жизни и личных отношений, а не просто оказание 

консультативных и медицинских услуг, связанных с репродуктивной функцией и заболеваниями, 

передаваемыми половым  путем). 

Риски, связанные с семейными отношениями: включают риски, связанные с дестабилизацией  

семейных отношений: отсутствие общих интересов, добрачная беременность, психологическая неготовность к 

браку, неоправданные ожидания относительно брака, распределение семейных обязанностей и т.д.. К факторам, 

которые нарушают семейные отношения и увеличивают риск разводов относят: довольно ранний или поздний 

возраст вступления в брак, высокую личностную конфликтность одного или обоих брачных партнеров, измены, 

сексуальная неудовлетворенность в браке, отсутствие доверия в семейных отношениях; употребление алкоголя 

или наркотических веществ; смежное проживание с родителями одного из супругов. 

Риски во время беременности: включают риски, связанные с медицинским обслуживанием, общим 

состоянием и предрасположенностями женщины, психо  - эмоциональным фоном, плохой экологической 

обстановкой, плохой социально – экономической обстановкой в семье. 

Риски, связанные с  процессом  воспитания: включают следующие риски:  

1) риски макросоциального характера, т.е. кризисные явления в социально-экономической сфере, 

которые непосредственно влияют на семью, ее воспитательный потенциал (Среди причин появления рисков 

социально-экономического характера можно назвать падение жизненного уровня и ухудшение условий 

содержания детей; сокращение социальной инфраструктуры детства и резкое снижение уровня социальных 

гарантий для детей в жизненно важных сферах духовного и физического развития; нерешенная жилищная 

проблема и новые коллизии с жильем в связи с его приватизацией; дистанцирование школы от детей с 

трудными судьбами; резкий поворот в ценностных ориентациях общества и снятие многих моральных 

запретов; усиление влияния асоциальных криминальных групп в микросреде); 

2) риски психолого-педагогического характера, связанные с внутрисемейными отношениями и 

непосредственным воспитанием детей (среди психолого-педагогических причин семейного неблагополучия 

необходимо отметить в первую очередь нарастание отчуждения между детьми и родителями, причем родители, 

отдавая предпочтение каким-то своим интересам, самоустраняются от детей и не выполняют своих 

воспитательных функций.); 

3) риски биологического характера (физически или психически больные родители, 

неблагоприятная наследственность у детей, дети-инвалиды).  

Риски, связанные с охраной репродуктивного здоровья: включают риски, связанные с безопасностью 

условий труда (критериями безопасных и безвредных условий труда являются сохранение жизни, здоровья, 

функциональных способностей организма, продолжительности предстоящей жизни и здоровья будущих 

поколений; вредными факторами производства; гигиеническими нормативами; медициной труда; несчастными 

случаями на производстве; профессиональными заболеваниями и.т.д..  

Риски в сфере социального страхования и социальной защиты: включают риски, связанные с 

обязательным социальным страхованием (обязательное социальное страхование представляет собой систему 

создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию 

или минимизацию последствий изменения материального и (или) социального положения работающих 

граждан, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иных категорий граждан 

вследствие признания их безработными, трудового увечья или профессионального заболевания, инвалидности, 

болезни, травмы, беременности и родов, потери кормильца, а также наступления старости, необходимости 

получения медицинской помощи, санаторно - курортного лечения и наступления иных установленных 

законодательством Российской Федерации социальных страховых рисков, подлежащих обязательному 

социальному страхованию; социальной реабилитацией детей и инвалидов; социальной инфраструктурой для 

детей и взрослых. 

Риски воздействия хозяйственной  и иной деятельности на репродуктивный труд; Включают риски, 

связанные с воздействием факторов среды обитания, создающее угрозу жизни или здоровью человека либо 

угрозу жизни или здоровью будущих поколений: экологические, гигиенические проблемы, психо - 

физиологические проблемы, связанные с нахождением в неблагоприятной среде. 

Риски, связанные с социализацией (образовательная сфера). Рисками в образовательной среде могут 

быть:  
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1. Фактор условий обучения (все реальные условия учебного процесса: освещение, размеры учебной 

мебели, вентиляция учебных помещений, полиграфические параметры учебников и т. д. — все, что подлежит 

гигиеническому нормированию);  

2.Фактор учебной нагрузки (информационная сторона учебного процесса и организация обучения: 

объем заданий, распределение учебной нагрузки в течение учебного дня, недели, четверти, учебного года);  

3. Фактор взаимоотношений (обобщает стиль взаимоотношений педагога и учащегося, включая оценку 

результатов его учебной деятельности, а также взаимоотношения с родителями). Любые нарушения в системе 

этих отношений непосредственно отражаются на психическом состоянии учащихся. 

На данном этапе осмысления проблемы рисков в сфере репродуктивного труда есть основания думать, 

что более продуктивным является подход, который бы позволил разделять объективные и субъективные 

причины и факторы, формирующие группы риска. Первые — ассоциируются с действиями извне: это 

различные формы психологической поддержки и сопровождения развития личности. Вторые — связаны с 

самостоятельной активностью субъекта, восприятием себя как деятеля, обладающего психологическим 

ресурсом личности. 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В КИНОТЕАТРАХ РОССИИ 

 

Рынок кинопоказа в России является одним из достаточно перспективных секторов масс-медиа. 

Индустрия кино развивается, привлекая как зрителей, так и рекламодателей. Кинотеатр больше не является 

местом исключительно для просмотра фильма. Он все больше превращается в культурно-досуговый комплекс, 

центр развлечений.  

Короткометражные ролики, киноанонсы и притягательная реклама – все это практика современного 

кинотеатра. Кино во всем мире стало активно использоваться как рекламная среда. Новые медиавозможности в 

кинотеатре, включая постеры, музыкальные программы, интерактивные электронные киоски, видеоэкран, 

позволяют увеличить воздействие на потребителя.  

Кинотеатры в настоящее время становятся эффективным медиаканалом для проведения рекламно-

информационных кампаний, так как ограниченное в рамках действующего законодательства телевизионное 

рекламное время не в состоянии удовлетворить растущее количество существующих и потенциальных 

рекламодателей. Производители товаров и услуг испытывают возрастающий дефицит рекламных объемов на 

центральных и региональных телеканалах. Это приводит к повышению расценок на телевизионную рекламу, и 

как следствие, ограничивают возможности субъектов малого и среднего бизнеса к её размещению. Поиски 

новых сегментов для размещения рекламы определили развитие такого направления как размещение рекламы в 

кинотеатрах.  

По нашему мнению, в отличие от телевизионной, реклама в кинотеатрах обладает большей свободой и 

меньше страдает от различных ограничений. Современный кинотеатр это не только просмотр фильма, но и 

объекты питания, торговли, развлечений. И здесь тоже присутствуют эффективные площадки для размещения 

рекламы.       

Многие компании устанавливают афиши, мобильные стенды, распространяют листовки, 

демонстрируют ролики в фойе, размещают объемные картонные конструкции в виде героев фильма, с 

которыми любят фотографироваться посетители. Можно использовать также рекламу на билетах на сеанс, 

стаканах попкорна, подголовниках кресел, постеры в холле, рекламу на столиках и т.п. 

Чем больше средств задействовано, тем выше эффективность рекламы. Исследование ведущей 

американской компании, посвященное изучению воздействия рекламы в кинотеатрах на зрителя, показало:  

 94% респондентов положительно относятся к рекламным киноанонсам перед фильмом, т.к. они 

зрелищны, интересны, динамичны и легко запоминаются; 

 84% опрошенных согласны с утверждением: «Мне нравится приходить в кинотеатр пораньше, 

чтобы увидеть рекламу»; 

 83% опрашиваемых всегда замечают рекламные конструкции и постеры в фойе кинотеатра; 

 74% пользуются буфетом, покупают попкорн в рекламных стаканах [1, с. 12].  

Учитывая показатели данного исследования, специалисты стараются придать рекламе в кинотеатрах 

развлекательный характер, ищут все более непредсказуемые решения. 

По оценкам Ассоциации коммуникативных агентств России, рынок рекламы в кинотеатрах составляет 

в настоящее время около 3 млн долларов и он будет расти [2, с. 241].  

Размещение рекламы в кинотеатрах имеет целый ряд преимуществ. Оно позволяет обеспечить точное 

целевое воздействие и высокое качество контакта. В атмосфере развлечений восприятие рекламы идет на 

эмоциональном уровне, что повышает запоминаемость бренда и способствует его продвижению. Подбор 
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кинотеатра по уровню и географии плюс точный выбор фильма могут обеспечить практически идеальное 

совпадение целевой аудитории рекламируемого товара с публикой в кинозале. Сила воздействия и зрелищность 

вызывает эффект в десятки раз превышающий телевизионную трансляцию. Запоминаемость рекламной 

информации на следующий день после просмотра составляет 50% и более. Кинотеатры дают возможность 

рекламирования товаров, которым запрещен выход на ТВ. Одновременно обеспечивается комплексность 

воздействия (интерактивные электронные киоски, видео, постеры, реклама на билетах, в барах и т.п.). Однако 

размещать рекламу в кинотеатрах целесообразно только с учетом особенностей целевой аудитории, она должна 

соответствовать кинозрительской.  

Осуществленный нами анализ рынка кинотеатров и рынка размещений рекламы в них показывает, что 

они развиваются. Посещаемость кинотеатров достаточна для обеспечения необходимого количества контактов 

с кинозрителями. Проведенный нами выборочный опрос кинозрителей сети «Пять звезд» свидетельствует о 

том, что для определенного ряда товаров размещение рекламы в кинотеатрах является эффективным 

инструментом продвижения.  

Таким образом, реклама в кинотеатрах становится все более привлекательной для рекламодателей, что 

обусловлено её эффектным воздействием на зрителя. Она дает возможность полностью завладеть вниманием 

потенциальных потребителей, предлагая им яркое и запоминающееся действие на экране, дополненное 

непосредственным взаимодействием с брендом с помощью рекламных материалов. Реклама в кинотеатрах – 

точное и целевое воздействие, максимальная зрелищность.                  
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ОН-ЛАЙН ФОКУС-ГРУП ПРИ ДОСЛІДЖЕННЯХ СТУДЕНТСЬКОЇ ТА 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Використання сучасних комп'ютерних технологій відкриває широку перспективу використання методу 

“фокус-група” на глобальному рівні, стало реальністю одночасне проведення серії фокус – групи в різних 

містах світу, проведення відеоконференцій. Можливість працювати в мережі Інтернет включає дозволяє 

обмінюватися інформацією і вивчати іноземний досвід проведення досліджень методом “фокус-група” [1, с. 

45]. 

Метод он-лайн фокус-груп передбачає перенесення групової динаміки та взаємодії в середовище 

Інтернет, де спілкування відбувається не безпосередньо, як у традиційних фокус-групах, а за допомогою 

Інтернет-технологій. Проблема конфіденційності є значно меншою для он-лайн фокус-груп, оскільки люди 

можуть приховати певну інформацію про себе і, звичайно, залишатися поза видимістю [2, с.85].  

Всі он-лайн фокус-групи можна умовно розділити на 5 основних груп: 

1. Онлайн фокус - групи типу «чат». Дискусія проходить на спеціальному сайті і ведеться одним або 

кількома модераторами. В ній також можуть брати участь фахівець з групи технічної підтримки та сторонні 

спостерігачі. Її учасники можуть коментувати відповіді один одного. Листування між спостерігачами для 

учасників непомітна. Спостерігачі мають можливість спілкуватися також з модератором. Тривалість дискусії 

зазвичай не перевищує двох годин. 

2. Фокус-група типу «форум». Дискусія розтягнута в часі до двох тижнів. У форумі також беруть 

участь респонденти, модератор і спостерігачі. 

3. Дискусії по електронній пошті. Листи розсилаються всім, хто бере участь, і всі респонденти мають 

можливість відповідати на листи інших учасників. 

4. Модельовані групи по електронній пошті. У цьому випадку відповіді учасників надсилаються тільки 

модератору. По суті, це одночасне проведення кількох глибинних інтерв'ю по електронній пошті. 

5. Традиційна фокус-група, в ході якої учасники мають можливість побачити і «помацати» 

обговорюваний сайт. 

Є точка зору [3], що он-лайн фокус-групи у форматі форуму (ФГФФ) надають більші можливості 

фокусувати увагу учасників на тих чи інших питаннях у порівнянні з класичними фокус-групами та фокус-

групами у синхронній формі, Модератор ФГФФ може розміщувати в меню запитання, а також повторно 

розміщувати запитання, введені раніше; переглядати і пояснювати їх у реальному часі для всіх учасників або в 

приватному порядку. Запитання можуть ставитися «з підказкою» – коли респонденти мають можливість бачити 

відповіді інших учасників, або без підказки, коли вони повинні дати свою відповідь, перш ніж зможуть 

побачити чужі. Це схоже на методику, коли респондент фіксує свою думку в блокноті перед тим, як поділитися 
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нею з іншими учасниками очної групи [4]. Також модератор може забезпечити вхід респондента в систему у 

встановлений день протягом декількох тижнів або навіть місяців. Обробка результатів простіша з ФГФФ, тому 

що у цьому разі всі повідомлення уже існують у письмовій формі, що дає змогу застосовувати наявні алгоритми 

для їх аналізу, тоді як для традиційних фокус-груп інформацію ще потрібно перевести у письмову форму. 

Проблемою ФГФФ є відсутність необхідної кількості методичних розробок, що становили б основу для 

виділення «суб'єктивного» фактора з текстових повідомлень,  спеціальних чинників тощо. 

Згідно висновків експертів в Україні інтернет-дослідження розвиваються значно повільніше, ніж в 

усьому світі. Основною причиною малої поширеності он-лайн фокус-груп дослідники вважають малу 

швидкість українського Інтернету та порівняно невелику кількість користувачів Інтернет. Висока швидкість 

Інтернет потрібна, передусім, для проведення відеоконференцій. В Україні, на жаль, далеко не всі провайдери 

можуть забезпечити відповідну швидкість. Також відзначено, що Інтернет в Україні поширений переважно у 

великих містах, у менших містах його частка відповідно менша, а в селах кількість користувачів узагалі 

мізерна. Експерти вважають, що користувачі мережі Інтернет -в більшості молоді люди, а старші ним, можливо, 

ніколи вже не опанують. Зазначено, що система оплати участі українців у дослідженні не зовсім зрозуміла. 

Якщо в західних країнах така оплата відбувається за допомогою кредитних карток, то в нашій країні далеко не 

все населення має такі картки. До того ж безготівковий спосіб переказу готівки може викликати сумніви 

респондентів у чесності дослідника, адже гроші будуть переказані на рахунок респондента вже після закінчення 

групи. Можлива певна безвідповідальність та нечесність через те, що респонденти відчувають меншу 

відповідальність у режимі он-лайн, ніж у реальній присутності на класичній фокус-групі. 

При використанні методу он-лайн фокус-груп, необхідно знайти сегмент, в якому переваги методу 

виявляться найяскравішим чином, вирішити низку методичних, технічних та організаційних питань. Метод 

ФГФФ може бути успішно використаний у педагогічних дослідженнях студентської та учнівської молоді. 

Деякі аргументи на користь цієї тези:  

1. Молоді люди (студенти і учні старших класів міських шкіл) ймовірно є користувачами мережі Інтернет. 

2. Студенти є мотивованою групою щодо обговорення таких питань як методика викладання, зміст занять, 

справедливість оцінок, про що свідчать студентські форуми в Інтернеті, де ці питання жваво обговорюються. 

3. Рекрутування респондентів для участі у груповій дискусії на форумі за певною темою може бути 

забезпечена звичайними оголошеннями для цільової групи (студентів, учнів). В цьому разі мінімізується ризик, 

що респондент є не тим, за кого він себе видає. Водночас тема дискусії має бути цікавою для учасників. 

4. Участь молоді у ФГФФ може стимулюватися інтересом, а не оплатою. 

5. Анонімність участі у ФГФФ робить безпечним для учасників обговорення таких дражливих питань як 

оцінка рівня викладання, відповідності змісту предмета сучасному рівневі науки, критеріїв справедливої оцінки 

з предмета тощо. 

6. Педагог-дослідник, який не має спеціальної підготовки і досвіду ведення класичних фокус-груп, може 

спробувати опанувати методику ведення ФГФФ, ознайомившись з відповідною літературою та скориставшись 

порадами фахівця. В цьому разі він уникає фінансових витрат і єдиний ресурс, котрий він витрачає – це його 

власний час. У разі невдалого проведення ФГФФ дослідник меншою мірою реалізує дослідницьку мету, але 

набуває досвіду і може повторити дослідження пізніше, відкоригувавши стиль управління груповою дискусією. 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ПОИСКА ПЕРСОНАЛА 

 

Руководители всегда стремятся обеспечить своему бизнесу успешное и стремительное развитие, для чего 

необходим штат квалифицированных работников, которые и будут способствовать росту компании. Где же 

искать таких специалистов? Когда организации необходимо принять новых работников, возникают два 

вопроса: где искать потенциальных работников (источники) и как известить потенциальных работников об 

имеющихся вакансиях. Источники набора персонала могут быть: внутренние (из работников самой 

организации, предприятия) и внешние (из людей, до этого никак не связанных с предприятием).  

Информация о вакансии размещается, как правило, с помощью корпоративных СМИ, в том числе газеты, 

сайта, телевидения, а также путем рассылки электронных объявлений (рис.1). 

Исходя из полученных данных, можно сделать выводы, что для топов предпочитают прямой поиск или 

переманивание специалистов из других фирм, что соответственно составляет 80% и 5%. Большую часть 

специалистов среднего звена можно найти в интернете (около 10%). Вакансии работников низкой 
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квалификации можно найти с помощью объявлений в газетах, учебных заведениях, центрах занятости и заявок 

в кадровые агентства, что составляет меньшую часть исследуемой выборки. 

Таким образом, самым эффективным, надежным и целенаправленным источником является поиск 

соискателей через сотрудников фирм, личные деловые связи, поиск в бизнес кругах.  

На сегодняшний день также достаточно популярным местом для тех, кто озадачен поиском новой 

вакансии, как утверждают консультанты рекрутинговых компаний, являются соцсети (рис.2): 

 Около 80% пользователей признают, что пользовались услугами знакомых при трудоустройстве; 

 Личное обращение за помощью в поиске работы намного превышает по популярности звонки, 

электронные письма, сетевую переписку; 

 За помощью в поиске работы треть пользователей обращаются к друзьям, около пятой части — 

к коллегам, примерно столько же — к родственникам; 

 Услугами соцсетей при поиске работы пользовались когда-либо около 30% опрошенных; 

 
Рис.1 Анализ источников по поиску персонала 

 

 
Рис. 2 Анализ ключевых показателей поиска работы в социальных сетях 

 Наиболее популярны у ищущих работу пользователей соцсети по поиску и восстановлению 

прежних знакомств (58%), далее следуют блоги (35%), и только на третьем месте специализированные сети для 

установления рабочих контактов (33%). 
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По исследованию вторичных данных, обращение к помощи знакомых в поиске работы происходит при 

личной встрече — более 40% ответивших выбрали именно этот способ. Затем следует вариант всех обзвонить, 

разослать SMS с просьбой помочь в трудоустройстве — 10,8%. И наконец, активная рассылка резюме, 

написание писем, сообщений в интернет-пейджерах (ICQ, GTalk и др.) всем контактам соискателями 

избирается в 7% случаев. 

Более трети респондентов при устройстве на работу прибегают к помощи друзей. 22% ответивших 

помогли родственные связи, около 19% соискателей воспользовались подмогой коллег (в том числе и бывших). 

Другие знакомые приняли участие в поисках работы 8% ответивших, одноклассники с однокурсниками 

и друзья друзей — по 5% соответственно. 

Эффективное управление предприятием практически невозможно без эффективного использования 

трудового потенциала человеческих ресурсов. Примерно 20-30% роста производительности труда, 

обеспечиваемые более продуктивной работой персонала в жесткой конкурентной борьбе, могут оказаться 

решающими для выживания предприятия, завоевания и укрепления рынков сбыта, успешного бизнеса. 

Следовательно, маркетинг персонала определяет базовую основу для системы отбора персонала. 
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РОЗВИТОК СУЧАСНОГО МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ, ЙОГО ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Сучасний ринок характеризується активним насиченням ринкового простору інформацією, зростанням її 

значущості й цінності. В цих умовах суттєво ускладнюються процеси формування попиту й уподобань 

споживачів, здійснення комунікаційного впливу на них. Об’єктивна необхідність використання маркетингових 

комунікацій для характеристики інформаційних процесів у суспільстві зумовлюється особливостями сучасного 

етапу розвитку ринкових відносин, які розширюють сферу їх застосування. 

Маркетинг на сучасному етапі — це багатоаспектне поняття, багатопланове явище. Маркетинг 

розглядається як концепція, ринкова філософія бізнесу, самостійний вид підприємницької діяльності, одна з 

систем управління підприємством, стратегія і тактика мислення та дій суб’єктів ринкових відносин, одна з 

найдинамічніших сфер економічної діяльності, вид професійної діяльності, комплекс конкретних функцій, 

методологія ринкової діяльності, що визначає стратегію і тактику функціонування підприємства в умовах 

конкуренції, наука про ринок, ринкову діяльність, науково-прикладна дисципліна.  

Однак на сьогодні поширюється твердження про кризу маркетингу, спричинену глобалізаційними 

процесами, посиленням конкуренції, прискоренням науково-технічного прогресу, зміною споживача, його 

поведінки та стилю життя, зниження ефективності традиційних маркетингових комунікацій та іншим. І це 

твердження має своє підкріплення. Світ змінився, змінилися умови та можливості маркетингової діяльності.  

Сучасні тенденції розвитку партнерських відносин обумовили появу та швидкий розвиток 

маркетингових відносин, тобто такого виду маркетингу, в основі якого лежить побудова взаємовигідних 

відносин з ключовими партнерами: споживачами, постачальниками, оптовими та роздрібними торговцями. В 

сучасних умовах акцент в діяльності підприємств зміщується з виробництва та продажу продуктів на вибір 

цінностей, їх створення та передачу споживачам і, як результат, перехід на маркетинг, що спонукається 

споживачем. 

Останнім часом в Україні маркетинг упевнено завойовує ринкові позиції як джерело, що дає змогу 

створювати й підтримувати певні стандарти людського життя. Він базується на основі таких принципів: 

•  досягнення кінцевого практичного результату виробничо-збутової діяльності відповідно до 

довгострокових цілей підприємства, тобто отримання прибутку від реалізації запланованої кількості й 

асортименту продукції; 

•  орієнтація не лише на поточний, а й на довгостроковий результат діяльності підприємства, що вимагає 

особливої уваги прогнозним дослідженням виробництва й ринку; 

•  застосування у взаємозв'язку тактики та стратегії активного пристосування до вимог споживачів; 

•  цілеспрямований вплив на попит споживачів з метою його належного формування; 

•  комплексність, тобто здійснення різноманітних маркетингових дій як системи взаємозалежних заходів. 

В українській практиці існує ряд негативних дій, які роблять переважно українські підприємці: хаотичне 

використання окремих елементів маркетингу, асоціювання маркетингу лише з рекламою, необгрунтоване 

застосування західних методик, нетворчий підхід до маркетингової діяльності, орієнтація на короткострокову 

перспективу, відсутність програм лояльності клієнтів, низький сервіс, відсутність гнучкості та незнання 

власних споживачів. У цілому спектр цих помилок створює враження про таку діяльність підприємств, яка 

спрямована лише на отримання якнайбільш високого прибутку не залежно від рівня задоволення та подальшої 

зацікавленості в їх товарах всього населення. Тому усі сили повинні йти на ліквідацію цих помилок, наприклад, 

шляхом застосування або впровадження методик ведення маркетингової політики підприємств зарубіжних 

розвинутих країн, приєднання нових молодих спеціалістів у цій сфері з творчим потенціалом та свіжими 
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ідеями, глибокого вивчення потреб населення, сприяння розширенню дослідницьких робіт, посилення 

контролю за всією діяльністю і взагалі, як говорять, йти ”в ногу з часом”. 

У багатьох високо розвинених країнах світу звички, наміри і поведінку економічних суб’єктів формує 

культура маркетингу, тобто ефективне його регулювання, правильна організація та підвищення виробництва і 

дохідності. Поняття «маркетинг» є дуже складним, тому його використання та запровадження потребує 

глибоких знань та правильного розуміння суті явищ, які пов’язані з ним. Тому необхідно ґрунтовно вивчати 

дану сферу економіки, покращувати її функціонування, усувати усі проблеми, які гальмують та пригнічують її 

розвиток в Україні, оскільки саме ця діяльність допоможе нам вийти на дещо вищий, прогресивніший та 

продуктивніший етап економічного розвитку нашої держави. 
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ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ВИРОБНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Ефективний розвиток сільськогосподарського виробництва можливий лише за умови прийняття 

товаровиробниками оптимальних управлінських рішень. Раціональне інноваційне рішення, яке є підставою у 

розв’язанні різних протиріч, що виникають при спробі послідовного нарощування можливостей агробізнесу, як 

правило, впроваджується з осторогою. Водночас більшість виробників не має достатніх навичок у пошуку 

вигідних каналів збуту своєї продукції, а мережа посередницьких структур, яка б забезпечувала достатню 

прозорість, надійність і порядність у відносинах із товаровиробниками, а відтак і гарантувала їм вигідність, 

поки що відсутня [1]. Тому для вибору пріоритетних цілей господарської діяльності сільськогосподарські 

виробники повинні володіти значним обсягом інформації.  

Інформаційно-організаційна підсистема є складовою ринкової інфраструктури,  основними функціями 

якої є: створення національної системи моніторингу ринків сільськогосподарської продукції; удосконалення 

чинних каналів збуту продукції; активізація ринкових механізмів гуртової торгівлі; стимулювання процесу 

кооперації та асоціювання виробників; формування ціни тощо [2]. Вона покликана створити належний 

інформаційний простір та умови для ефективного функціонування ринку сільськогосподарської продукції і 

забезпечити стабільну та прибуткову роботу безпосередніх виробників сільськогосподарської продукції 

внаслідок зниження підприємницького ризику. Успішна робота інформаційно-організаційної підсистеми усуває  

невизначеність на ринку сільськогосподарської продукції, яка в багатьох випадках зумовлена складністю та 

обмеженістю можливостей отримання певної інформації. Вона створює умови для результативної діяльності  

сільських виробників та окремих елементів інфраструктури, що забезпечують рух продукції до споживачів. 

Інформація має визначальне значення і повинна надходити, аналізуватися і надаватися виробникам 

спеціальними інформаційними службами, які є складовими інформаційної системи. До функцій інформаційної 

системи входить формування та доведення до товаровиробників комерційної інформації, що охоплює інтереси 

споживачів і поведінку партнерів різного спрямування на просторі регіонального ринку. Це вторинна ланка 

передачі інформації, яка береться лише з достовірних джерел. 

Формування зворотного потоку інформації повністю лежить на відповідальності інформаційних агентів 

і є їх прерогативою. Інформаційні потоки, що надходять із низових структур з числа запитів, пропозицій, 

ініціативи первинних товаровиробників, узагальнюються, обробляються і порівнюються із зустрічними 

потоками споживачів з єдиною метою – дати первинному користувачеві інформації вичерпну відповідь у 

принагідні строки.      

Таким чином силами інформаційної системи створюється реальна можливість шляхом своєчасного і 

раціонального управління потоками інформації забезпечити підвищення ефективності діяльності 

сільськогосподарських товаровиробників у сфері реалізації їхньої продукції. Важливою функцією 

інформаційної служби є навчити сільськогосподарських товаровиробників правильно оцінити виробничу 

ситуацію і їх можливості щодо строків та обсягів реалізації продукції на ринок, а також сформувати і викласти 

свою думку з існуючих проблем і приймати оптимальні рішення з їх виконання.  

Однією з важливих функцій інформаційного бюро має стати процес узагальнення думок і запитів 

первинних товаровиробників з питань виробництва та збуту продукції, що їх цікавлять. За допомогою 

періодичного анкетування на території, що обслуговується окремим локальним ринком, можна виявити не 

лише єдність побажань щодо асортименту, строків і способів формування обсягів сільськогосподарської 

продукції, а й скоригувати пріоритети розвитку виробництва певних видів продукції в регіоні.  

Для сільськогосподарських виробників ефективність функціонування оптового ринку мала б означати 

забезпечення гарантованого збуту їх продукції, узгодження взаємоприйнятного рівня збутових цін, а для інших 
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суб’єктів – споживачів, з якими укладаються угоди, гарантоване постачання у визначений строк необхідної 

кількості продукції, особливо це важливим є для забезпечення сировиною переробних підприємств. 

Раціональна організація інформаційних потоків дозволить оптимально поєднати діяльність виробників з 

потребами ринку, зможе забезпечити реалізацію всієї продукції та її надходження  в міру необхідності.  
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РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

В даний час термін «управління маркетингом» визначається як аналіз, планування, реалізація і 

контроль за виконанням програм, направлених на створення, підтримку і розширення вигідних відносин з 

цільовими покупцями для досягнення мети організації. Таким чином, управління маркетингом пов'язане з 

регулюванням попиту, яке, у свою чергу, пов'язане з регулюванням відносин із споживачами. 

Філіп Котлер вважається засновником концепції маркетингового управління, що включає, насамперед, 

сегментацію, таргетування окремих груп споживачів та позиціонування товару.[1] 

Професор Гарвардського університету Пітер Друкер характеризує маркетинг таким чином: "Маркетинг 

– це концепція управління фірмою, в центрі якої перебуває покупець, клієнт з його потребами та запитами, і вся 

фірма, її відділення, ланки й ділянки націлені на те, щоб якнайкраще ці потреби задовольнити". 

Маркетинг – це управлінська діяльність ринку з плануванню й реалізації товарної, цінової, 

комунікативної політики, політики і розподілу і товароруху. 

Маркетинг розуміють сьогодні із двох точок зору [2]: 

– як практичну управлінську діяльність комерційної фірмі, здійснювану службою чи відділом 

маркетингу; 

– як філософію теперішнього бізнесу, засновану у тому, що у бізнесі пов'язані з наявністю споживача, 

вивченням і задоволенням його потреб та потреб. 

Більшість людей вважають, що управління маркетингом – це пошук кількості споживачів, достатньої 

для даного рівня виробництва компанії. Але це дуже спрощений погляд. Наприклад, управління маркетингом в 

компанії, яка має бажаний рівень попиту, також необхідне, як і в компанії, що має недостатній його рівень. 

Адже у будь-який момент попит може змінитися: наприклад, зникнути або стати недостатнім, нерегулярним 

або надмірним.Існують різні думки щодо значення маркетингу для компанії. У деяких фірмах служба 

маркетингу – звичайний відділ, що працює нарівні з іншими підрозділами. Деколи, маркетологи вдаються до 

іншої крайності, стверджуючи, що відділ маркетингу – головний функціональний підрозділ компанії. Такі 

маркетологи упевнені, що саме служба маркетингу повинна визначати місію, товари і ринки компанії і керувати 

іншими функціональними підрозділами в процесі обслуговування покупців. 

Служба маркетингу повинна визначити кращий спосіб досягнення стратегічної мети для кожного 

підрозділу компанії. Метою менеджерів з маркетингу не завжди є забезпечення зростання продажів. Їх метою 

може бути підтримка існуючого об'єму продажів при одночасному скороченні витрат на рекламу і просування 

товарів на ринку або навіть зниження попиту. Іншими словами, служба маркетингу повинна підтримувати 

попит на рівні, визначеному в стратегічних планах вищого керівництва. Служба маркетингу допомагає компанії 

оцінити потенціал кожної господарської одиниці компанії, встановити цілі для кожної з них і потім успішно їх 

досягти.  

Будь-яке підприємство здійснює свою діяльність не ізольовано, а умовах конкретного довкілля. 

Маркетинг є тим інструментом, з допомогою якого можливо успішне здійснення ринкової діяльності. Однак у 

реальній буденній дійсності часто виявляється, що це підприємство не використовує всі можливості, надані 

маркетингом, мотивуючи це нестачею часу та коштів, непотрібністю чи навіть неможливістю з створених 

об'єктивних обставин. 

Тому, для будь-якої успішної діяльності фірми повинна проводити маркетингові дослідження які 

виступають як початок і логічне завершення будь-якого циклу її маркетингової діяльності. Вони значно 

зменшують невизначеність після ухвалення важливих рішень, що дозволяє ефективно розподіляти економічний 

потенціал задля досягнення нових висот бізнесу. 

Кожна фірма зацікавлена ефективному управлінні своєю маркетингової діяльності. Їй треба знати, як 

аналізувати ринкові можливості, відбирати підходящі цільові ринки, розробляти ефективний комплекс 

маркетингу й успішно управляти перетворенням у життя маркетингових завдань.  

Як і будь-яка діяльність на підприємстві маркетинг потребує управління. Під управлінням маркетингом 

розуміють аналіз, планування, втілення у життя контроль над проведенням заходів, розрахованих встановлення 
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та підтримка обмінів з цільовими покупцями для досягнення певних завдань організації, як-от отримання 

прибутку, зростання обсягів збуту, збільшення частка ринку. Завдання управління маркетингом залежить від 

вплив до рівня, час і характеру попиту в такий спосіб, щоб це допомагало організації у досягненні які нею 

цілей, тобто. управління маркетингом  –  це управління попитом. 

Важливу роль у процесі управління відіграють, управляючі маркетингу  –  це посадові особи фірми, що 

займаються дослідженням маркетингової ситуації, перетворенням у життя намічених планів і здійснюють 

контрольні функції. Сюди відносяться управляючі на збуті і працівники служби збуту, керівники служби 

реклами й стимулювання збуту, дослідники маркетингу, управляючі з товарів і з проблемам ціноутворення. 

Для реалізації системи функцій маркетингового управління необхідно виконати послідовність таких 

дій: [3] 

– визначення цілей  –  досягнення певного обсягу прибутку, збільшення обсягу продажу, усунення 

завданих навколишньому середовищу збитків, збереження робочих місць тощо; 

– аналіз досягнення цілей. Цілі повинні мати низку характеристик, а саме: конкретність, доступність 

для огляду, реальність, логічність, ефективність тощо; 

– розробка структури системи управління. На цьому етапі вибирається один з відомих типів 

організаційних структур системи управління, розподіляються права, обов'язки і відповідальність; 

– розробка технології управління. Під час реалізації цього етапу розв'язуються такі завдання: 

визначення технології виконання всього процесу управління, вироблення та прийняття рішень, організація 

виконання рішень, координація і контроль за ходом виконання рішень розробки, виявлення об'єктивних загроз 

від поведінки фірми-конкурента, визначення порядку оцінки ефективності; 

– визначення зв'язків, об'єктів і шляхів надходження інформації, кількості, складу документів, порядку 

їх надання; 

– підготовка і використання технічних засобів; 

– підбір і навчання керівників та технічного персоналу. 

У сучасних ринкових умовах, коли життєвий цикл продукції і різноманітних послуг стає щораз 

коротшим, діяльність фірм має бути гнучкішою і динамічнішою. Керівникам і спеціалістам підприємств 

потрібно активно освоювати методи і техніку управління, характерні для ринкових відносин. Основною 

концепцією управління в умовах ринку стає саме маркетинг.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В МАРКЕТИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

«В новой экономике успеха добьются те люди и компании, которые соединяют маркетинг 

взаимоотношений с маркетингом в Интернете»  Джефф Безос, основатель и генеральный директор компании 

Amazon.com 

Важнейшей характеристикой развития современного общества является внедрение информационных 

технологий и компьютерных коммуникаций во все сферы деятельности. Использование интернет-технологий в 

маркетинговой деятельности - это весьма популярное направление, которое активно развивается и набирает 

свои обороты с каждым днем. Еще лет 5 назад Интернет рассматривался, преимущественно, как гигантская 

библиотека и главной его задачей считалась помощь в поиске нужной информации и организация доступа к 

ней. В настоящий "коммуникационный" этап своего развития главной задачей сети Интернет является помощь 

в поиске желательных партнеров, предоставление средств для организации с ними нужного вида коммуникаций 

с необходимой интенсивностью, поиск информации о деятельности конкурентов и средством оценки 

потребительского рынка[4, с. 247]. 

В Интернет-маркетинге используются те же элементы комплекса маркетинга, что и в классическом, но 

также информационная сеть Интернет обладает многими уникальными особенностями. Интернет-маркетинг 

сегодня включает в себя огромное количество различных инструментов. Также Интернет обладает таким 

свойством, как мультимедийность, т. е. объединение различных информационных источников, именно она 

характеризуется высокой эффективностью в обмене и обработке информации, что в свою очередь значительно 

увеличивает возможность улучшения взаимосвязи фирмы и потребителей. Кроме того, роль, выполняемая 

Интернетом, не ограничивается только коммуникативными функциями, а также включает в себя возможность 

заключения сделок, совершение покупок и проведение платежей, придавая ему черты глобального 

электронного рынка [2, с. 95]. 

http://www.ikraikra.ru/courses/?type=main
http://www.ikraikra.ru/courses/?type=main
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Существуют следующие направления использования ресурсов Интернет в маркетинговой 

деятельности: 

1) реклама товаров в сети Интернет: предоставляет множество инструментов для воздействия на целевую 

аудиторию рекламодателя. Среди них можно выделить: размещение рекламы на тематических 

и общеинформационных сайтах, баннерные сети, e-mail-маркетинг, продвижение с помощью поисковых систем 

и каталогов, обмен ссылками, рейтинги, партнерские и спонсорские программы и др. 

2) связи с общественностью:  в сети Интернет могут быть опубликованы пресс-релизы или представлена 

текущая информация для акционеров; 

3) поддержка потребителей может быть существенно расширена за счет дополнительной публичной 

информации и/или реализации механизма дополнительной обратной связи; 

4) проведение маркетинговых исследований: основные методы и инструменты проведения маркетинговых 

исследований -  использование поисковых машин, каталогов Интернет, тематических серверов Интернет; 

проведение опросов; анкетирование посетителей собственного Web-сервера; исследование конференций; 

использование данных опросов, проводимых на других серверах; 

5) покупка и продажа через Интернет; 

6) сервис и послепродажное обслуживание [1, с. 156-157].  

Использование интернет-технологий привносит свои преимущества и особенности по сравнению с 

маркетингом, основанном на традиционных технологиях. Это такие преимущества как: 

1) переход ключевой роли от производителей к потребителям. Внимание покупателей становится самой 

большой ценностью, а установленные взаимоотношения с клиентами главным капиталом компаний; 

2) глобализация деятельности и снижение трансакционных издержек; 

3) снижение трансформационных издержек; 

4) персонализация взаимодействия и переход к маркетингу «один-одному» [5, с. 137]. 

Интернет-технологии значительно изменяют пространственный и временной масштабы маркетинговой 

деятельности. Они являются глобальными средствами коммуникации, не имеющими каких-либо 

территориальных ограничений, при этом стоимость доступа к информации не зависит от удаленности от нее. 

Временной масштаб в среде Интернета также значительно отличается от обычного. Высокая 

эффективность коммуникативных свойств Интернета обеспечивает возможность сокращения времени на поиск 

партнеров, принятие решений, осуществление сделок, разработку новой продукции, и т. д. Информация и 

услуги в Интернете доступны круглосуточно. Кроме того, его коммуникативные характеристики обладают 

высокой гибкостью, позволяющей легко производить изменения представленной информации, и, тем самым, 

поддерживать ее актуальность без временной задержки и затрат на распространение. 

Названные эффекты также приводят к значительному сокращению трансакционных издержек, то есть 

издержек, связанных с налаживанием и поддержанием взаимодействия между компанией, ее заказчиками и 

поставщиками. При этом стоимость коммуникаций, по сравнению с традиционными средствами, становится 

минимальной[3, с. 183]. 

Используя интернет-технологии в своей маркетинговой деятельности, организации могут получать 

подробную информацию о запросах каждого индивидуального заказчика и автоматически предоставлять 

продукты и услуги, соответствующие индивидуальным требованиям, а также благодаря их уникальным 

маркетинговым характеристикам могут значительно повысить эффективность своей деятельности. 

В целом же можно сказать, что использование интернет-технологий сегодня касается почти всех 

аспектов маркетинговой деятельности очень многих предприятий, причем их роль постоянно увеличивается. 

Базой этого использования служат и традиционные инструменты маркетинга, которые становятся в Сети более 

эффективными, а также новые возможности, предоставляемые Интернетом. 
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ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

У сучасних умовах швидкої зміни ринкових умов, появи нових продуктів і технологій значний інтерес 

представляють питання побудови бізнес-моделі діяльності організації та створення на її основі як окремих 
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підсистем, призначених для забезпечення оперативності прийняття рішень, інтеграції всіх учасників бізнес-

процесів, так і інтегрованих систем підтримки повного циклу управління складними структурами, якими є 

сучасні організації. 

Поняття «бізнес-моделювання» сформувалося одночасно з появою на ринку складних програмних 

продуктів, призначених для комплексної автоматизації управління підприємством. Подібні системи завжди 

розуміють проведення глибокого перед проектного обстеження діяльності організації і завжди є складними 

завданнями [1]. 

Питанню створення бізнес-моделей приділяється увага в зарубіжній літературі. До провідних фахівців у 

цій галузі дослідження можна віднести таких: Д. Берг, С. Клайн, Д. Роман, Р. Росвелл, Х. Фрімен та ін. Однак у 

вітчизняних виданнях проблема створення бізнес-моделей розглянута досить слабо. Серед дослідників можна 

виділити Діденко А.В., Калюжного І.Л., Калюжну Т.В., Маслянко П.П., Тимашову Л.А.  та ін.  

У науковій літературі наводяться результати досліджень, присвячених створенню бізнес-моделей 

інноваційної діяльності, представлені різні точки зору на визначення бізнес-моделей сучасних компаній, 

дається огляд бізнес-моделей, що зустрічаються на практиці, наводяться найбільш цікаві класифікації бізнес-

моделей. 

Бізнес-модель - це загальна картина того, як інноваційна стратегія буде створювати економічну цінність 

для споживача, для підприємства, для акціонерів і партнерів. Вона бере до уваги інфраструктуру, необхідну для 

просування інновації на ринок таким чином, який зручний і простий для покупця, і в той же час прибутковий 

для фірми [2]. 

Виходячи з даного визначення можна стверджувати, що ефективна бізнес-модель повинна відповідати на 

три ключових питання: 

1. Як компанія створює цінність для клієнтів? 

2. Як компанія заробляє гроші? 

3. Як компанія забезпечує стратегічний контроль над процесом створення цінності? [2]. 

Найважливішим моментом процесу оптимізації існуючої / розробки нової бізнес-моделі в рамках є 

визначення форми, яка буде використана для візуалізації та представлення бізнес-моделі учасникам проекту. 

В Україні нажаль процеси бізнес-моделювання на практиці не набули значного поширення, що 

пояснюється певними проблемами. 

Відмітимо, що у сучасних умовах управлінські рішення в більшості підприємств приймаються 

інтуїтивно, носять локальний характер та не в повній мірі сприяють досягненню генеральних стратегічних та 

оперативних цілей [3]. 

Окрім того, серед бар’єрів активного впровадження бізнес-моделювання на українських підприємствах 

слід віднести такі: 

- недостатній досвід менеджменту підприємстві; 

- небажання нести додаткові витрати (витратомісткість бізнес-моделювання); 

- недостатній рівень наукових досліджень у сфері бізнес-моделювання; 

- відсутність на багатьох підприємствах впровадження стратегічного управління та планування; 

- відсутність «стратегічного мислення» та усвідомлення необхідності побудови бізнес-моделі 

підприємства тощо. 

Існуючі проблеми потребують вирішення, перш за все переорієнтацією керівників суб’єктів 

підприємництва та перейняттям зарубіжного досвіду. 

Для того, щоб перейти до більш ефективного підходу до управління підприємством, керівникам 

українських підприємств варто почати зі наступних кроків: 

1) розширити діапазон інновацій підприємства, включивши в нього крім продуктів, послуг, технологій, 

матеріалів, компоненти бізнес-моделі та бізнес-процеси, а також досвід своїх клієнтів; 

2) описати існуючу бізнес-модель компанії і проаналізувати її відповідність розробленим і впровадженим 

інноваціям [2]. 

Впровадження моделювання на українських підприємствах дасть дуже продуктивні результати: зникне 

проблема координації дій на нижчому і середньому рівнях, багаторазово підвищиться контроль, збільшиться 

швидкість реакції на зміни в зовнішньому середовищі, підготується ґрунт для впровадження новітнього 

програмного забезпечення, а головне - підприємство одержує динамічну систему управління бізнесом, де 

можлива реалізація будь-яких тактичних задач без додаткових витрат на планування. 
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ФАКТОР ИХ ПРОДВИЖЕНИЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

 

Значимым элементом информационного обеспечения хозяйствующего, работающего с собственной 

торговой маркой (СТМ), является информация о их классификации, стратегиях внедрения, продвижения и 

привлекательности.  

Изучение источников показывает, что «собственная торговая марка – официально зарегистрированный 

специальный отличительный знак торгового предприятия, фирмы, который они вправе размещать на 

продаваемых товарах, изготовленных по заказу данной фирмы. Чаще всего СТМ представлена графическим 

изображением, оригинальным названием, особым сочетанием знаков, букв, слов» [1, с.319-324].  

В научной литературе существуют разные подходы к классификации СТМ в зависимости от различных 

признаков. Однако общепризнанная классификация собственных торговых марок отсутствует. Нам импонирует 

авторская классификация СТМ с использованием иерархического и фасетного методов [2, с.24].  

Собственные марки уже рассматриваются розничными сетями как средство увеличения прибыли. Как 

отмечает исследователь, «в Европе наиболее высокий уровень содержания СТМ в общем товарообороте страны 

наблюдается в Швейцарии, Великобритании, Германии, Испании и Нидерландах. В этих странах уровень 

проникновения СТМ превышает 30%. Во Франции, Бельгии, Австралии, Дании, Канаде и США уровень СТМ 

составляет от 20% до 30%. Россия в этом рейтинге пока занимает последнее 21-е место с уровнем 

проникновения СТМ в 3% (в среднем по миру – 22%)» [3]. Однако западный опыт весьма неоднозначен и 

требует осмысления: ряд сетей успешно выпускает собственные марки в премиальном сегменте, в то время, как 

для других сетей – они представлены только в сегменте самых дешевых товаров. Вопрос правильного выбора 

товарной и ценовой категории для создания в них СТМ является весьма насущным.  

Существуют четыре варианта стратегии внедрения для правильного выбора товарных категорий, 

подходящих для создания СТМ, рассмотренных в известном источнике [4, с.144]. 

По нашему мнению, важным фактором успеха продвижения СТМ является выкладка товара в магазине, 

поскольку его правильное размещение на полке своевременно привлечет внимание потребителя и обеспечит 

высокий рост продаж. Рассмотрим наиболее распространенные разновидности основных типов выкладки и 

основные выгоды для поставщиков и магазинов [5, с.210]. 

При горизонтальной выкладке товары одного производителя занимают одну-две самые выгодные 

полки, расположенные на уровне глаз, по всей длине секции. Товары других марок занимают менее 

популярные места ниже или выше. 

При вертикальной выкладке по товарной категории ей отводится определенная часть основной секции. 

Полочное пространство отводится в виде вертикального блока с учетом доли рынка, занимаемой товаром; доли 

каждого товарного сегмента от общего количества единиц товара, проданных магазином и доли каждого 

товарного сегмента от продаж популярных крупных упаковок. 

Вертикальная выкладка по виду упаковки предполагает, что каждому виду упаковки соответствует 

определенная часть основной секции. Полочное пространство отводится в виде вертикального блока с учетом 

доли рынка, занимаемой каждым видом упаковки (например, банки и бутылки, коробки, мелкооптовая 

упаковка и т.д.); доли продаж каждого вида упаковки в общем количестве единиц товара, проданных 

магазином, а также доли каждого вида упаковки в общем объеме проданных единиц товара. 

При вертикальной корпоративной выкладке каждому поставщику отводится определенная часть 

основной секции. Полочное пространство сформировано в одинаковом объеме на каждой полке на основании 

доли рынка, занимаемой каждым поставщиком, доли каждого поставщика в общем объеме единиц товара, 

проданных магазином, и доли каждого поставщика в объеме продаж популярных крупных упаковок. 

Модифицированная вертикальная корпоративная выкладка предполагает возможность изменять 

линейное пространство, отведенное каждому поставщику на каждой полке и с учетом объема продаж каждого 

типа его упаковки. Чтобы сделать такую выкладку, нужно разнести различные виды упаковок по разным 

горизонтальным полкам, а затем разделить товары по вертикали по поставщику. Причем, такое разделение не 

обязательно будет прямолинейным. «Разделительную черту» можно продлить и на те полки, где лежат более 

продаваемые товары данного вида упаковки. И наоборот: выкладку можно сократить на тех полках, где лежат 

менее ходовые товары данного типа упаковки.  

Каждая из перечисленных выше раскладок собственных марок должна быть взаимоувязана с 

применяемой розничной сетью стратегией, поскольку только их эффективное сочетание сможет обеспечить 

наиболее высокий объем продаж.  

Известно, что розничная сеть может выпускать четыре типа СТМ [6]. Для каждой стратегии 

рекомендуются одна-две оптимальные выкладки товаров на полке. Но в случае ограничения их применения 

возможен и другой вариант типа выкладки. Так, при применении стратегии замещения рекомендуется 
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использовать вертикальную выкладку по типу товара, но в случае ограничения её применения – 

горизонтальную выкладку по марке. 

 Таким образом, рассмотренные особенности работы с СТМ помогут скорректировать 

стратегический хозяйственный портфель предприятия и разработать для них наиболее оптимальную стратегию.                                                                                                                                                                                  
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ЕКОНОМІЧНИЙ СВІТ  ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Одним із основних завдань в дослідженні економічного світу в молодшому шкільному віці є визначення 

рівня сформованості економічних уявлень. В залежності від вікових особливостей індивіда відбувається 

включення в різноманітні соціально-економічні простори. Одним з таких просторів є школа, в якій дитині 

прищеплюють основні матеріальні та духовні цінності людства в цілому. Але, діти молодшого шкільного віку 

не завжди можуть адекватно реагувати на бурхливий розвиток економічних відносин, диференціацію 

суспільства на багатих та бідних. 

З метою визначення економічних уявлень дітей молодшого шкільного віку через усвідомлення змісту 

цих понять була застосована методика «Тест словесних асоціацій» (Ф. Гальтон). Перелік понять взято з праць 

науковців, присвячених аналізові особливостей економічного світу дітей молодшого шкільного віку. 

Досліджуваним пропонувалось записати слово-асоціацію, що виникає після зазначеного поняття: багатство, 

бідність, соціальна нерівність, гроші, купівля/продаж, ціна, вигода, приватна власність, товар, магазин, ринок, 

реклама, конкуренція, робота, робочий час, виробництво, дохід, банк, економія. В загальну вибірку увійшло 432 

учні. Вік досліджуваних 6-10 років. 

Багатство більшість уявляє як «гроші», бідність, відповідно – «немає грошей». Це підтверджують 

дослідження Б. Стейсі та Б.А Райзберг [2], що діти  усвідомлюють через гроші джерело багатства та причину 

бідності. Такі уявлення формуються в процесі спілкування з батьками, однолітками, а також через власний 

досвід «поводження» з кишеньковими грішми. Також діти дивляться мультфільми, казки, дитячі фільми, в яких 

багатство, як правило, зображують через матеріальні цінності, тому вони його розуміють як «золото», «срібло», 

«коштовності”, «скарби», причому дорослішанням даний відсоток зменшується. 

Таблиця 1 Уявлення молодших школярів про сутність «багатства», «бідності» 

за всією вибіркою (в %) 

  Зміст 

            

уявлення                          

Класи           

«Багатство»  «Бідність» 

«Гроші» 

«Золото», 

«срібло», 

«скарби» 

«Немає 

грошей» 

«Бездомність», 

«жебракування» 
Старість 

Відсутність 

асоціації 

1-і класи 65,5 34,5 64,7 
*
 25 6,9 3,4 

2-і класи 67,3 32,7 66,4 22,1 6,7 4,8 

3-і класи 69,4 30,6 69,5 19,4 4,6 6,5 

4-і класи 72,1 27,9 71,1 18,3 2,9 7,7 

Загалом 68,6 31,4 67,8 21,3 5,3 5,6 
*
Р≥0,01 
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В дитячих уявленнях про «бідність» наявні уявлення «бездомність», «жебракування», «старість», що 

безумовно пов’язано з теперішньою соціально-економічною ситуацією в суспільстві, яку діти безпосередньо 

спостерігають. Деякі учні поняття «бідність» навіть не прагнуть уявляти, відсутність асоціації може свідчити 

про неприйняття цього явища. 

Психологічне ставлення до грошей, констатує І.К. Зубіашвілі [1, с. 70], це емоційно забарвлені уявлення 

та оцінки об’єктів, явищ чи подій пов’язаних з грошовим регулюванням життям суспільства, груп чи окремих 

особистостей. 

Як бачимо, у табл. 2 молодші школярі мають про гроші такі уявлення: «гроші – монети, купюри», 

причому з дорослішанням наявна тенденція до збільшення даного відсотку, що свідчить про матеріальну 

природу грошей. Позицію щодо трактування поняття «грошей», вони знають, що за допомогою них можна 

реалізувати велику кількість потреб, тому замінюють їх на «будинок», «автомобіль» та інші речі. 

Таблиця 2 

Уявлення молодших школярів про «гроші» 

за всією вибіркою (в %) 

       Зміст уявлення 

Класи                 
Гроші 

«Монети», 

«купюри» 
«Багатство» 

«Будинок», «автомобіль» 

та інші речі 

1-і класи 31 35,4 33,6 

2-і класи 34,6 33,7 31,7 

3-і класи 36,1 30,6
*
 33,3 

4-і класи 38,5 29,8 31,7 

Загалом 35 32,4 32,6 
 

*
Р≥0,01 

 

Дослідження показали, що «купівлю-продаж» діти даної категорії уявляють через товари різного вжитку, 

які вони споглядають та можуть купувати. Найчастіше це: солодощі, іграшки, канцтовари, техніка та ін.. 

Посередництво грошей складає 13 % в уявленні даного поняття.  

Майже кожна дитина чує в своїй сім’ї слово «економія», тому це поняття молодші школярі уявляють через 

«збереження грошей» - 65 %, деякі - 6,3 % респондентів наводять приклади економії ресурсів, таких як вода, 

газ, електроенергія, що говорить про включення дітей у світ дорослої економії і безпосередню взаємодію з нею.  

Ці дослідження дають нам уявлення про те, як окремі компоненти свідомості дитини вплітаються в 

теорію економіки і формують якісну відмінність економічної свідомості молодшого школяра. Усвідомлення 

молодшими школярами економічних понять детерміновані всіма сторонами суперечливої економічної 

реальності як динамічного безперервного процесу розвитку економіко-психологічних уявлень школяра. 

Отже, в учнів молодшого шкільного віку сформовані уявлення про такі економічні поняття: багатство, 

бідність, гроші, купівля, продаж, ціна, приватна власність, товар, магазин, ринок, робота, робочий час, 

виробництво, банк. Частково сформовані уявлення про такі поняття: вигода, дохід, економія. Економічні 

поняття як соціальна нерівність, конкуренція у дітей даної вікової категорії ще недостатньо сформовані. 

Основна роль в констатації уявлень того чи іншого економічного поняття відіграють гроші. Через гроші діти  

усвідомлюють джерело багатства та причину бідності. Такі уявлення формуються в процесі спілкування з 

батьками, однолітками, а також через власний досвід «поводження» з кишеньковими грішми. 
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ТРУДОВОЙ РИСК КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

 

Трудовой риск – социально-экономическая категория, имеющая как внутреннюю форму (отношения 

внутри трудового коллектива, опасность труда), так и внешнюю (рисковые контракты, контрагенты и пр.). 

Среди рисков, связанных с трудовой деятельностью человека, можно назвать риски с выбором места работы, 

риском увольнения с работы, риском опасных и вредных условий труда, риском заболеваемости, смертности, 

подверженности риску, а также производственные, профессиональные риски. Особенно выделяются риски, 

связанные с несоблюдением правил безопасности и охраны труда. При этом в подобной ситуации страдает не 
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только тот работник, который пренебрег этими правила, но и вся организация в целом, в том числе весь 

трудовой коллектив. 

Трудовая деятельность - неотъемлемая часть жизни практически каждого человека в современном мире. 

Каждый из нас, так или иначе, сталкивается с различными проблемами, касающимися процесса труда, которые 

оказывают воздействие на психологический комфорт человека. Опираясь на материалы монографии Е.П. 

Ильина "Работа и личность: трудоголизм, перфекционизм, лень", авторами выделено несколько видов  

трудовых  рисков (таблица 1). 

 

Таблица 1. Ключевые виды трудовых рисков 

Вид риска Описание 

Риск попадания под 

сокращение 

Потеря  работы  вызывает  изменения  в  восьми  из девяти  средовых  детерминант 

психического  благополучия: 

•  Снижается  способность  человека  контролировать  то,  что  с  ним  происходит. 

•  Чаще  всего  человек  не  может  в  быту  использовать  свои профессиональные 

навыки  тем  в  большей  мере,  чем  выше  был  его  профессиональный  уровень. 

•  Нарушается  привычный  для  человека  распорядок  дня,  недельный  цикл. 

•  Человек  лишается  разнообразия  среды. 

•  Человек  лишается  ясности  среды,  информации  о  своем  будущем,  

возможности  планировать  свою  жизнь  на  определенный  срок.  А  

неопределенность приводит  к  тревоге. 

•  У  человека  снижается  физическая  безопасность:  снижение  доходов  грозит 

потерей  приемлемого  жилища. 

•  Потеряв  работу,  человек  лишается  социально  одобряемой  роли  и  связанной 

с  ней  положительной  самооценки.. 

Риск 

профессиональной 

деформации личности 

 Профессиональная деформация  - изменение сложившейся  

психологической  структуры  личности  в  процессе  профессионального  труда,  

сопровождающееся переносом профессионального  поведения на 

внепрофессиональные сферы.  

Патологический 

(деструктивный, 

невротический) 

перфекционизм 

Человек  с невротическим  перфекционизмом  побуждается  страхом  перед  

неуспехом. Желание  стать  лучше,  чем  он есть, становится идеей  фикс, поэтому  

он  всегда  неудовлетворен. Поэтому перфекционизм  можно  охарактеризовать  

как  напрасное  стремление  к  идеалу, недостижимому  совершенству. 

Ургентная  аддикция Вид  зависимости,  выражающейся  в  субъективном  ощущении  постоянной  

нехватки  времени  и  страхе "не  успеть" 

Деструктивного 

трудоголизм 

Трудоголизм проявляется в восприятии работы, как единственного (или 

максимально значимого) средства самореализации, достижения признания и 

получения субъективного удовлетворения от жизни.  

Трудоголизм - признак психологического неблагополучия: человек «прячется за 

работу» из-за утраты способности полноценно общаться с окружающими и для 

ухода от собственных нерешенных (часто - психологических) проблем. 

Синдром выгорания Сидром выгорания - чувство эмоционального истощения. В процессе труда 

проявляется в следствие эмоциональных стрессов, когда ресурсы человека по 

преодолению стрессовой ситуации исчерпаны 

 

Высокая занятость людей часто негативно влияет на их семейную жизнь, как на взаимоотношения 

супругов в семье, так и на взаимоотношения детей и родителей. Молодые пары чаще всего пренебрегают 

созданием полноценной семьи, например, в пользу построения карьеры. По этой причине люди не стремятся 

выполнить свою биологическую миссию, миссию воспроизводства, а занимаются лишь накоплением 

материальных благ. В полноценных же семьях дети не получают должного внимания родителей, по причине 

того, что последние практически проводят жизнь на работе. Потому дети воспитываются третьими лицами 

(родственниками или нянями), что в последствии нарушает связь между родителями и детьми. В будущем 

возникает недопонимание, дети для родителей вырастают "чужими". 

С молодого возраста, молодые люди мечтают построить карьеру, а создавать семью они не торопятся. В свою 

очередь, женщины испокон веков с юных лет желают создать семью. Однако в современном мире все не так то 

просто: женщина стоит перед выбором создавать семью или же карьеру. С одной стороны, если она решает 

создать семью, то в последствии появляется риск того, что она не сможет развиваться в профессиональной 

сфере, хотя бы потому, что большинству работодателей нужны молодые, активные, не обремененные детьми 

люди, со стажем работы, более того, женщинам гораздо труднее подниматься по карьерной лестнице, т.к. в 

любой организации, по моему мнению, превалирует численность мужчин, нежели женщин, а любой мужчина 

по своей природе не может воспринимать женщину как руководителя. Но есть и другая сторона медали в этой 
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ситуации: женщина, воспитавшая ребенка до момента его полной самостоятельности, с помощью своего мужа, 

может начать заниматься карьерой. С другой стороны, женщина, отдавшая в молодом возрасте предпочтение 

карьере, а не семье, с головой уходит в работу и может достичь многого, так как, в силу своего возраста, она 

более активна, энергична и полна энтузиазма. Она не торопится обременять себя детьми и рискует вообще 

остаться без них.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что у семьи должно быть достаточно времени для 

передачи знаний и опыта, интеллектуального капитала, в той или иной степени, прежде всего собственным 

детям, чего может не происходить ввиду значительной загруженности родителей, особенно матери. 

Риски и связанная с ними неопределенность постоянно окружают нас в реальной действительности. 

Выбор профессии и места работы для каждого лица связан с рисками. Любой человек, используя право на труд, 

рискует. Мы рассмотрели лишь несколько примеров трудовых рисков, хотя, в действительности, их гораздо 

больше, и каждый человек по-своему на них реагирует. Но, к сожалению, от рисков трудовой деятельности 

никак не избавиться: они были, есть и будут. Для того, чтобы минимизировать вред от этих рисков, нужно 

разумно расценивать свои силы, всегда принимать взвешенные решения и верно расставлять жизненные 

приоритеты. 

 

Елена Мельникова 

Филиал ФГБОУ ВПО Московского государственного университета технологий и управления в г.Мелеуз 

(Республика Башкортостан) 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ СТРАТЕГИЙ МАРКЕТИНГА ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ 

SWOT-АНАЛИЗА 

 

Эффективная маркетинговая стратегия предприятия должна основываться на следующих трех 

составляющих: правильно выбранные долгосрочные цели;  глубокое понимание внешнего окружения; реальная 

оценка собственных ресурсов и возможностей предприятия. Рост ассортимента и качества предложения 

хлебобулочных изделий, а также потребительской культуры и усиление конкурентной борьбы на рынке, 

требует от предприятий хлебопекарной отрасли Республики Башкортостан разработки стратегий маркетинга. 

Планирование приоритетных направлений развития маркетинговой деятельности предприятия методически 

верно начинать с определения долгосрочных ориентиров маркетинга, с разработки маркетинговых стратегий. 

Выбор приоритетных стратегий маркетинга основывается на SWOT-анализе деятельности 

предприятия. Матрица SWOT-анализа выполнена по маркетингу-миксу (4Р: product, price, placement, 

promotion). Маркетинговую стратегию предприятия можно определить исходя из сопоставления характеристик 

среды и предприятия для четырех зон матрицы. 

Проведенный анализ деятельности ведущих хлебопекарных предприятий Республики Башкортостан 

показал, что маркетинговая деятельность за последние пять лет активно развивалась по всем элементам 

комплекса маркетинга. Сильными сторонами являются высокая известность в регионе, длительность хранения 

некоторых видов продукции, наличие продукции эксклюзивной для российского рынка, большая работа по 

разработке новых видов продукции с высокой маржинальной рентабельностью в различных ценовых 

категориях, прямая доставка продукции собственным транспортом и многое другое. 

Наряду с этим имеются и существенные ошибки и недоработки в маркетинговой деятельности, 

негативно влияющие на конечный результат. Среди них наиболее значимые: технические ограничения по 

производству некоторых видов продукции, неэффективное планирование заготовок отдельных видов сырья, 

длительные сроки принятия управленческих решений, слабо развита процедура возврата продукции, отсутствие 

информации о клиентах, отсутствие опыта оценки эффективности рекламы, недостаточный брендинг. 

Необходимы определенные коррективы в применяемом комплексе маркетинга, прежде всего стратегические. 

На основе представленных сильных и слабых сторон деятельности хлебопекарных предприятий 

региона предлагаются маркетинговые стратегии, которые разрабатываются на основе поставленных целей, 

прогноза перспектив развития рынка, анализа потребителей, оценки ресурсов и возможностей предприятия. 

Основные корпоративные стратегии маркетинга, которые будут способствовать повышению 

эффективности деятельности предприятий хлебопекарной промышленности: 

1. Стратегии ведения конкурентной борьбы. Маркетинговые стратегии лидера, претендента на 

лидерство, «обитателя ниш» и последователя требуют разных реакций предприятий на конкурентную борьбу и 

рыночный спрос, предполагают различную степень охвата целевого рынка и мер комплекса маркетинга. 

Хлебопеки региона являются «обитателями ниши» и имеют географический (локальный) масштаб своей 

деятельности. Конкурентная борьба по отношению к конкурентам целесообразно развивать в двух 

направлениях: рынок региона - оборонительная стратегия, на рынке России - стратегия наступления 

(расширения доли рынка). 

2. Стратегии глобализации деятельности. В сложившихся условиях для предприятий хлебопечения 

перспективным является сочетание стратегий горизонтальной и вертикальной интеграции. Горизонтальная 

интеграция подразумевает объединение (или поглощение) предприятиями ряда других местных 
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товаропроизводителей. Целесообразной дальнейшей стратегией является вертикальная интеграция, прежде 

всего через привлечение отраслевых сельскохозяйственных предприятий — производителей сырья. 

3. Стратегии комплектования важнейших зон хозяйствования (портфельные стратегии), 

обеспечивающие эффективное сбалансирование направлений деятельности предприятия. Выбор стратегии 

комплектования определяется видом продукции. Стратегия активной экспансии приемлема для пшеничного 

хлеба. Стратегия расширения границ рынка целесообразна для ржаного хлеба. Стратегия разработки нового 

товара наиболее приемлема к маркетингу элитных сортов хлеба.  

Таким образом, предложенные маркетинговые мероприятия позволят повысить эффективность 

деятельности предприятия и его конкурентоспособность на российском рынке. Однако, эффективность 

развития маркетинга на хлебопекарном предприятии обеспечивается не только правильным выбором стратегий 

маркетинга, но и тактическими, оперативными подходами к их реализации. Только оптимальный выбор 

стратегий маркетинга и методов их реализации способен обеспечить наибольший синергетический эффект. 

Непременное условие развития эффективной системы маркетинга на предприятии - интеграция планирования 

на тактическом и оперативном уровне со стратегическим планированием. 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК НЕОБХІДНІСТЬ СЬОГОДЕННЯ  

 

Сучасний екологічний маркетинг сформувався як результат еволюції концепції маркетингу та бере свій 

початок з середини 1980-х років. На той час, під впливом низки негативних змін у довкіллі, активізувалися 

суспільні процеси, які були покликані зупинити ці зміни. Екологічний маркетинг почав формуватися з 

розвитком екологічних рухів, таких як інвайронменталізм в США, які своєю головною метою мали захист 

навколишнього природного середовища та запобігання його забруднення. В цьому контексті погіршення стану 

довкілля, ріст потреб споживачів в екологічно безпечній продукції, розвиток екологічних методів ведення 

аграрного виробництва та інші чинники викликали зміну практики маркетингу, що зумовило необхідність 

теоретичного обґрунтування концептуальних положень, в основу яких була б покладена екологічна складова.  

Оскільки екологічний маркетинг належить до маркетингових концепцій, зрозумілими є поширення 

визначень, в яких увага акцентується на тому, що екологічний маркетинг є результатом виникнення потреб в 

екологічно чистій продукції та занепокоєності людей станом навколишнього природного середовища.  

Прикладом екологічного маркетингу  в своїх ранніх проявах, є вітчизняна  фармацевтична фірма 

"Дарниця". Вона єдина серед українських фармацевтичних фірм стала переможцем I Всеукраїнського конкурсу 

і володарем знаку "Екологічно чисто і безпечно". Негативним є те, що інші українські фармацевтичні фірми не 

проявили себе з цього боку. Адже соціальна етичність в фармацевтичній галузі взагалі повинна стати 

природнім явищем. 

Також прикладом екологічного маркетингу можна назвати компанію МакДональдз. Вона відома, перш за 

все, тим, що багато захисників прав споживача засуджують фаст-фуди, що продаються нею. В той же час, 

МакДональдз не втрачає популярності. Компанія весь час прагне привернути увагу споживача своєю 

добродійністю, турботою про суспільство. За час існування в Україні компанія витратила більше $5000000 на 

підтримку добродійних акцій і спонсорство важливих соціально значущих проектів. МакДональдз допомагає 

дитячим лікарням, школам-інтернатам, товариствам захисту дітей-інвалідів, проводить добродійні дитячі свята 

за участю Рональда МкДональда. На сучасному етапі свого розвитку компанія МакДональдз намагається 

змінити свій образ у напрямі екологічності. Упаковка продукції зроблена з паперу (одноразовий посуд і 

пакети), який не виділяє токсичних елементів і швидко розкладається, на відміну від пластика. У Німеччині 

логотип і кольорову гамму МакДональдз було замінено з червоно-жовтої на зелено-жовту як символ 

екологічної чистоти виробництва. 

Тому з даних прикладів  можна сказати, що для екологічного, або як його ще називають «зеленого»  чи 

«сталого»  маркетингу, обов’язковими є такі складові: задоволення потреб платоспроможних покупців, 

збереження навколишнього природного середовища та фінансові прибутки підприємства.  

У споживачів зростає інтерес до "зелених товарів", і в деяких випадках вони готові платити за них 

більшу ціну.  Наприклад, споживачі часто платять націнку в розмірі 50-100%  за харчові продукти вирощені без 

добрив та пестицидів. У результаті органічне сільське господарство успішно розвивається в світі, щорічно 

зростаючи в США більше ніж на 20% і маючи схожі  показники зростання в інших індустріальних країнах, 

особливо у Європі. Скорочення відходів -  інша загальна "екологізуюча"  бізнес – стратегія, що узгоджується зі 

http://www.altrc.ru/
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збільшенням прибутків. Компанії все частіше розглядають забруднення та відходи,  як свідчення 

неефективності в процесі виробництва. Фірма Interface,  світовий лідер у виробництві синтетичного покриття 

для підлоги,  з 1994  року заощадила понад $90 млн. на відходах.  

Переробляючи побічні продукти виробництва, компанії уникають відправки відходів на сміттєзвалища і 

при цьому часто створюють собі нові доходи. Так, наприклад, японська компанія Asahi Breweries залишки 

виробництва -  пивну гущу -  віддає фермерам на корм худобі,  пластикова упаковка переробляється в 

синтетичне покриття, кришечки з пляшок використовуються в будівельних цілях,  залишки картону йдуть на 

вторинну переробку в папір.  

Впровадження на практиці екологічного маркетингу надасть  фірмам наступні переваги: покращення 

іміджу та діяльності у майбутньому; збільшення реалізації продукції; зменшення екологічних ризиків; економія 

коштів завдяки збереженню ресурсів та зменшенню відходів; отримання необхідних дозволів, ліцензій; 

скорочення витрат і часу на сертифікацію систем менеджменту якості та систем екологічного менеджменту; 

зниження відсотків за страхування виробництва; отримання (спрощення процедур для отримання) кредитів. 

Отже, екологічний маркетинг – це сукупність принципів та цінностей, якими керуються в процесі 

організації та ведення бізнесу. При цьому враховується, що господарська діяльність не може бути ефективною 

без задоволення попиту споживачів, тому було використане поняття екологічно орієнтованого попиту – тобто 

потреб в екологічно чистих товарах, підкріплених можливістю їх оплати. Екологічно чисті товари – це ті товари 

та продукція, при виробництві якої дотримувалися вимог законодавчо-нормативних документів та яка протягом 

всього життєвого циклу відповідає вимогам екологічного підприємництва. Також передбачається прибутковість 

такої екологічно свідомої діяльності та конкурентоспроможність бізнесу, яка досягається шляхом переконання 

покупців в найвищій споживчій цінності екологічно чистої продукції та підтримки позитивного іміджу 

компанії. І останньою, проте не менш важливою, є екологічна складова, яка повинна обов’язково враховуватися 

при прийнятті всіх бізнес рішень. 
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ОСОБЛИВОСТІ МОТИВУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ І ОПЛАТИ ПРАЦІ НА МАШИНОБУДІВНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВІ ПАТ ’’КРЕДМАШ’’ 

 

Завод ’’Кредмаш’’ виготовляє наступне устаткування:  

 асфальтозмішувальні установки періодичної дії продуктивністю від 40-56 до 130-160           тон суміші в 

годину; 

 грунтозмішувальні кар’єрні установки продуктивністю 130-160 т/г; 

 котли для транспортування литого асфальту; 

 автобитумовози з цистерною ємністю 30,5; 

 автоцистерни та прицеп-цистерн для перевозу світлих нафтопродуктів; 

 широку номенклатуру запасних частин до шляхово-будівельної техніки; 

 товари народного споживання. 

Найбільш питому вагу в обсязі реалізованої продукції займає шляхова техніка – 36,6%, запасні частини 

та агрегати до шляхової техніки – 26,7%, автоцистерни та інша колісна техніка – 18,5%, колісна техніка 

спеціального призначення – 6,4%, литво – 2,9%, товари народного споживання – 5,3%, інші види продукції – 

3,6%. 

В області проектування й випуску комплектів обладнання для приготування асфальтобетонних 

сумішей, які застосовуються при будуванні доріг з твердим покриттям та злітних смуг аеродромів, завод має 

найбільший досвід серед інших підприємств країн СНД, так як до розпаду СРСР це було єдине підприємство по 

випуску таких машин. Завод експортував їх до 41 країни світу. 

За умов ринкової системи господарювання фонд оплати праці (ФОП) складається з індивідуальних 

заробітних плат і визначається елементами організації оплати праці (тарифна система, нормування, форми і 

системи заробітної плати), а також сукупністю результатів роботи кожного працівника. Фонд оплати праці 

відображає сумарні витрати підприємства на оплату праці персоналу. Всі нараховані підприємством суми для 

оплати праці незалежно від джерел їх фінансування, включаються до ФОП: заробітна плата, в тому числі 

вартість продукції, що видається в порядку натуральної оплати праці; стимулюючі виплати (премії, винагороди, 

надбавки); виплати компенсаційного характеру, пов’язані з режимом роботи й умовами праці (за роботу в 

нічний час, за виконання вахтовим методом та ін..); оплату за відпрацьований час (щорічні і додаткові 

відпустки та ін.); оплата праці сумісників тощо. Власник підприємства або його представницький орган 

вирішує, які витрати на оплату праці він може зробити, зважаючи на вартість робочої сили на ринку праці, 

кон’юнктуру ринку, необхідність забезпечити конкурентоспроможність продукції на ринку товарів (послуг), 

рівень інфляції, державні, галузеві (регіональні) гарантії щодо оплати праці та інші чинники. ФОП – це така 

складова фінансів підприємства, за допомогою якої здійснюється взаємозв’язок і взаємозалежність показників 
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сфери соціально-трудових відносин з кінцевими результатами фінансово-господарської діяльності 

підприємства. Величина фонду безпосередньо пов’язана з тарифними ставками і штатно-посадовими окладами, 

з нормуванням праці, з нормативами трудомісткості виробництва продукції, з обсягом і якістю виконаних 

робіт, умовами функціонування робочої сили та ін. 

За ринкової економіки первинні елементи оплати праці – це система ставок, окладів, норм трудових 

затрат, форм і систем заробітної плати. Саме вони в сукупності визначають витрати роботодавця на оплату 

праці. Удосконалення тарифної системи оплати праці у межах галузевої тарифної угоди, зростання обсягів 

виробництва на 110, 8% та продуктивності праці на 112,5% сприяли зростанню середньомісячної заробітної 

плати на підприємстві на 52%. 

Фонд оплати праці постійно зростає. На його збільшення вплинуло те, що з метою підвищення якості 

продукції на підприємстві застосовувалися матеріальні стимули за високу якість виготовляємої продукції – 

преміювання в розмірі 15% від відрядної заробітної плати.  

Необхідною умовою оптимізації темпів зростання заробітної плати порівняно зі зростанням цін на 

споживчі товари та послуги є проведення аналізу стану оплати праці на підприємствах України. Завдання 

заходів в галузі оплати праці полягає в тому, щоб максимально наблизити рівень заробітної плати до ціни 

робочої сили. 

Темпи зростання зарплати по Україні по промисловості склали – 1,14; по Полтавській області – 1,08. 

Таким чином, в даному випадку в акціонерному товаристві (темп 1,35) таке зростання зумовлене не лише 

інфляційними процесами , а й покращенням організації оплати праці (матеріальні форми мотивації). Слід 

відзначити співвідношення між темпами зростання продуктивності праці (ПП) і заробітної плати (ЗП) було 

зовсім не оптимальним, оскільки ЗП одного робітника підвищувалась швидше, ніж його ПП. 

 

Таблиця Співвідношення темпів зростання ПП та середньої ЗП працівників ВАТ ’’Кредмаш’’ 

Категорії персоналу Темпи зростання ПП Темпи зростання ЗП Коефіцієнт 

перевищення К=3/2 

1 2 3 4 

Весь персонал у т.ч. 1,125 1,52 1,35 

Робітники 1,131 1,502 1,328 

 

Як видно з таблиці, середньорічний темп зростання ЗП перевищує середньорічний темп зростання ПП 

більше, ніж допускається оптимальним співвідношенням (1,033). 

В акціонерному товаристві ВАТ ’’Кредмаш’’ застосовуються доплати за відхилення умов праці від 

нормативних показників на підставі атестації робочих місць за умовами праці і складають від 4 до 20%. Це є 

важливим засобом мотивації персоналу заводу. 

Мотивація – це процес такої орієнтації спонукальних стимулів працівника, при якій він прагне до 

досягнення цілей організації. 

Нормування праці ведеться по затвердженим загально машинобудівним і галузевим нормативам. Зміни 

норм часу проводяться за рахунок впровадження передової технології та обладнання. Підставою для 

нормування праці є розроблені технічними відділами технологічні процеси.  

Норма виробітку – це встановлена кількість продукції, яку необхідно виготувати або обсяг робіт, який 

необхідно виконати за одиницю часу. 

В акціонерному товаристві діють 376713 норм виробітку, в тому числі 240890 технічно-обгрунтованих. 

Питома вага техобгрунтованих норм трудомісткості складає 73%. Середній процент переробітку норм 

виробітку склав 156,4%. 

Окрім доплат та премій на підприємстві застосовується такий мотивуючий фактор як участь 

працівників у прибутках підприємства. Участь у прибутках (доходах) або стимулювання персоналу через 

прибутки полягає в розподіленні певної їхньої частини між працівниками підприємства. Таке розподілення 

може бути строковим (наприклад, щомісячні виплати) або відкладеним (на кілька місяців або навіть років), а 

також може набирати форми грошових виплат або передавання працівникам певної кількості акцій 

підприємства. 

У ВАТ ’’Кредмаш’’ проводиться саме дивідендна політика. Фонд виплати дивідендів на підприємстві 

складає 5510,8 тис.грн.; з нього витрачено 1186,2 тис.грн. Взагалі на підприємстві йде стабільна робота, на яку 

не вплинуло зменшення кількості робітників, про що свідчить зростання продуктивності праці і як результат – 

збільшення фонду оплати праці. 

На підприємстві здійснюється постійний контроль за раціональним формуванням і використанням 

ФОП та мотивацією персоналу, проводиться фінансовий аналіз ефективності витрачення коштів. Формування і 

використання фонду є важливим напрямком роботи фінансових служб підприємства. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН АДАПТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Поточний стан більшості промислових підприємств України свідчить, що в період трансформації 

більшість з них так і не пристосувалися до нового економічного середовища. Положення підприємств може 

стати не адаптивним через внутрішні виробничі та технологічні проблеми, порушень роботи інформаційних і 

комунікаційних систем, змін споживчого попиту, посилення активності конкурентів, а також через зовнішні 

фактори впливу, а саме: економічні, політичні, ринкові, технологічні, соціальні та міжнародні.  

В умовах ринку саме стратегічні зміни в процесі функціонування підприємства стають невід'ємним 

атрибутом сучасного стратегічного управління, а саме конкурентними перевагами для досягнення високого 

рівня ефективності діяльності, кращого способу задоволення вимог споживачів і т.п. Останнім часом 

стратегічний розвиток організації розглядається як більшою мірою безперервний еволюційний процес, в якому 

одне стратегічне перетворення створює необхідність в інших змінах. 

І. Ансофф описує стратегічні зміни через стратегічну поведінку компанії, «що полягає в заміні 

застарілих товарів/послуг на нові, які мають більш високий потенціал прибутку в майбутньому» [1]. Для такого 

компанія визначає області нового попиту, розробляє відповідні продукти, розвиває необхідні здатності 

виробництва та збуту, досліджує ринок та представляє нові товари. Стратегічні зміни І. Ансофф поділив на такі 

види: 1) поступові,  при яких товари та ринки розвиваються за мірою поетапного внесення поліпшення, 

відповідно історичній логіці розвитку фірми; 2) переривчасті, що змінюють логіку еволюційного процесу за 

рахунок заміни технологій, корекції внутрішньої структури компанії, диверсифікації та інтернаціоналізації. 

А.П.Наливайко [4] поділяє всі зміни за ознакою характеру їх впливу на підприємство на дві групи: 1) 

реактивні зміни – такі, що мають на меті здійснити часткові перетворення, являють собою фрагментарні заходи 

і направлені на відновлення попереднього стану;            2) проактивні зміни – такі, що дозволяють уникнути 

погіршання становища, призупинення розвитку. Сприяють не тільки збереженню, а й подальшому підвищенню 

його темпів. 

Залежно від об’єкта змін К. Прахалад та Г. Хемел [5] виділяють структурну та функціональну 

адаптацію. Структурна адаптація визначається процесами організаційних змін у структурі підприємства. Це 

можливо лише у випадку, якщо всі структури підприємства спроможні в будь-який момент часу з мінімальними 

втратами для підприємства в поточний момент почати процес реструктуризації за критерієм одержання 

максимального ефекту від виробничо-господарської та фінансової діяльності у довгостроковій перспективі. 

Внесені в організацію зміни з метою її адаптації можуть бути класифіковані за їх масштабами. 

Головне питання, з яким сьогодні стикаються адаптивні підприємства - це ефективне управління 

змінами. В умовах динамічного ринку організації, щоб вижити, повинні швидко адаптуватися до змін 

зовнішнього та внутрішнього середовищ. Нерідко складність і швидкість змін перевіряють на ділі здатність 

менеджерів пристосовуватися до ситуації [2]. Проведення необхідних змін сприяє тому, що на підприємстві 

створюються умови, необхідні для здійснення вибраної стратегії. Зміни не є самоціллю. Необхідність і ступінь 

змін залежить від того, наскільки підприємство готове до ефективного здійснення стратегії.  

Вимоги до змін надходять як зсередини підприємства у вигляді потреб та очікувань працівників, 

нововведень в процесі виробництва, змін в сфері матеріально-технічного постачання, так і ззовні у вигляді 

зростаючої конкуренції, технологічних інновацій, нового законодавства, тиску соціальних факторів.  

Так Д. Дафт  приводить корисну класифікацію різних типів стратегічних змін, які організація може 

вживати для пристосування і виживання на ринку. Існує чотири типи таких змін [3]: 1) технологічні зміни - 

вони пов'язані з процесом виробництва в організації і включають базу знань і навичок, які забезпечують 

підприємству відмінності від  його можливих конкурентів; 2) зміни в продукції та послугах - ці зміни 

відносяться до випуску організацією продукції або до надання нею послуг; 3) структурні та системні зміни - 

вони пов'язані з діючою в організації адміністративною методологією. Зміни в цій сфері включають структурні 

зміни, зміни в політиці та системі управління; 4) зміни в персоналі - відносяться до змін в цінностях, підходах, 

кваліфікації та досвіді працюючих головним чином для того, щоб вони нарощували зусилля для досягнення 

цілей організації. 

Таким чином, автор вважає, що стратегічними змінами підприємства є такі, що дозволяють уникнути 

погіршення становища, призупинення розвитку, сприяють не тільки збереженню, а й подальшому підвищенню 

його темпів завдяки розробленню та реалізації стратегічних дій. Спираючись на положення, що об’єктами 

стратегічних змін виступають стратегії, необхідно визначити види стратегій, що відповідають розвитку 

підприємства. Зуб А.Т. та Лактіонов М.В. виділяють групу стратегій внутрішнього зростання виходячи з 

припущення, що організація діє правильно і цю діяльність доцільно розширювати. При цьому передбачається, 

що організація володіє достатніми ресурсами для розвитку. До групи стратегій, якими може слідувати 

організація, відносяться: глибоке впровадження на ринок, розвиток ринку, розробка товару, оновлення товару 

або послуги [3]. 

С.Н. Кужева вважає що досить часто об'єктами стратегічних змін стають численні організаційні 

параметри, зокрема наступні [4]: 1) структура і процеси; 2) виробнича та інформаційна технологія; 3) 
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організаційна культура як модель основоположних цінностей і принципів, які поділяються членами організації; 

4) кадрові ресурси. 

Таким чином, процеси змін в організації вимагають серйозного управлінського забезпечення та 

своєрідності необхідного управлінського впливу. До числа напрямків управлінського забезпечення змін можна 

віднести правильну організацію управлінського простору, формування єдиного культурного поля, розвиток 

суб'єктивного потенціалу, комплексна зміна компетенції. Стратегічні зміни носять системний характер. У силу 

цього вони зачіпають всі сторони підприємства. Разом з тим можна виділити декілька зрізів підприємства, які, 

на нашу думку, є основними при проведенні стратегічних змін: 1) продукт (товар, робота, послуга); 2) 

персонал; 3) ринок; 4) технологія; 5) організаційні структури та організація діяльності. 

Визначення об'єктів стратегічних змін та оцінка їх стану на підприємстві необхідна для визначення та 

оцінювання ступеня його адаптивності. Інструментарій здійснення стратегічних змін компетентною групою 

керівників являє собою могутній засіб впровадження нової стратегії та вдосконалення діяльності підприємства, 

підвищення її ефективності. Необхідно розуміти в якому стані знаходиться той чи інший об'єкт стратегічних 

змін і що саме потрібно змінити для того, щоб підприємство стало більш адаптивним та ефективним. 
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ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА НА КОНУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНА 

 

Характерной чертой современного экономического развития мира является возрастающая конкуренция 

между странами, регионами, территориями. Конкурентоспособность региона имеет общие черты с 

конкурентоспособностью фирм, национальной экономики, а также определенную специфику, отличающую 

регион как субъект рыночных отношений.  

Регион как экономический субъект вступает в конкурентные отношения с регионами разного уровня по 

поводу ресурсов, а также может являться продуктом взаимодействия всех участников регионального 

взаимодействия, своеобразным «товаром», когда инвесторы, бизнес, политики, туристы, жители выбирают 

регион. Тогда регионы конкурируют за потребителей. Вместе с тем, конкурентоспособность региона может 

рассматриваться не только с точки зрения соперничества между регионами, но и с точки зрения сотрудничества 

с другими регионами. 

К важнейшим условиям, характеризующим конкурентоспособность региона можно отнести: удобное 

географическое положение; наличие природных ресурсов, свободных земель для новых и реконструкции 

действующих производственных мощностей, рациональное размещение производительных сил; соответствие 

экономической структуры территориально-организованных экономических систем современным требованиям 

отечественных и мировых рынков; наличие трудового потенциала, интеллектуального капитала в регионе, 

наличие развитой материальной и рыночной инфраструктуры; устойчивость межрегиональных и 

хозяйственных связей; наличие научно-технического потенциала и научно-информационной базы для 

сопровождения производственной и коммерческой деятельности, доверие населения региональным лидерам, 

наличие социально-ориентированной программы, протекционизм местных властей в отношении приоритетных 

направлений развития экономики региона. 

В процессе управления территориями все более широкое применение находят современные 

управленческие технологии, одной из которых является региональный маркетинг. 

Региональный маркетинг — это процесс планирования, координации и контроля прямых связей 

регионального управления с различными партнерами и целевыми группами. Региональный маркетинг также 

определяется как набор действий, направленных на оптимизацию соотношения между территориальными 

функциями (услугами) и спросом на них населения, компаний, туристов и других посетителей региона [1, с. 

21].  

Региональный маркетинг — это ряд мероприятий, реализация которых позволяет с достаточной 

степенью успешности «продавать», предлагать заинтересованным лицам, конкретные характеристики региона 

(удобное местоположение территории, особые ресурсы, объекты культурного наследия, которые делают 

территорию более привлекательной для посещения, и другие характеристики региона). Региональный 
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маркетинг предполагает разработку и реализацию плана маркетинговых мероприятий, в котором закреплены 

мероприятия по решению маркетинговых задач, например, повысить имидж региона, увеличить количество 

привлеченных на территорию внешних инвестиций, увеличить участие региона в государственных программах 

и т. д. 

В соответствии с разработками А. Панкрухина, региональный маркетинг призван обеспечить 

формирование положительного имиджа региона, его престижа, деловой и социальной конкурентоспособность, 

привлечение в регион государственных и коммерческих заказов, расширение участия региона и его субъектов в 

реализации международных и государственных программ, повышение эффективности использования 

собственных ресурсов за пределами региона [3]. 

Особенностью регионального маркетинга является то, что, в отличие от классического коммерческого 

маркетинга, он имеет социальную направленность и базируется на интересах граждан данного региона.  

Для эффективного планирования маркетинговых стратегий, в условиях возрастающей во всем мире 

конкуренции между регионами, территориям необходимо постоянно наращивать конкурентные преимущества. 

Это позволит разрабатывать наиболее эффективные маркетинговые кампании и подготавливать превентивные 

меры в ответ на действия конкурентов. Важнейшие направления региональной конкуренции условно 

подразделяют на три группы: 1) размещение и сохранение предприятий, привлечение новых инвестиций; 2) 

сохранение и укрепление потенциала человеческих ресурсов; 3) развитие туризма и проведение крупных 

социально-коммерческих мероприятий.  

Актуальность указанных направлений конкуренции и их динамика зависит от исторических, 

географических, демографических и иных особенностей конкретной территории.  

Рассматривая регион как «продукт», который предлагается «целевым группам», следует говорить о 

разработке целостной концепции развития региона с использованием теории регионального маркетинга. 

Основные задачи маркетинга для администрации региона можно сформулировать следующим образом:  

1. Сформировать положительный имидж региона, организовать общественное мнение в пользу 

администрации и, таким образом, обеспечить энергичную поддержку ее деятельности со стороны 

налогоплательщиков.  

2. Наладить отношения администрации с целевыми аудиториями общественности по направлениям: 

взаимопонимание, взаимоотношение, взаимодействие.  

Для реализации своей целевой ориентации региональный маркетинг вырабатывает комплексы мер, 

обеспечивающих: 

 формирование и улучшение имиджа территории, ее престижа, деловой и социальной 

конкурентоспособности; 

 расширение участия региона и ее субъектов в реализации международных, государственных, 

региональных программ; 

 привлечение в регион государственных и иных внешних по отношению к региону заказов; 

 повышение притягательности вложения, реализации на территории региона внешних по отношению к 

ней ресурсов; 

 стимулирование приобретения и использования собственных ресурсов региона за ее пределами к ее 

выгоде и в ее интересах. 

Таким образом, через реализацию инструментов регионального маркетинга имеется существенная 

возможность повышения конкурентоспособности региона. 
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ПОНЯТТЯ АДАПТАЦІЇ ТА АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Проблема адаптації в економіці є дуже важливою темою в нашій країні. Сучасне середовище, в якому 

функціонують підприємства України, характеризуються великим ступенем невизначеності. Тому в  умовах 

швидко мінливої ситуації, як за межами підприємства, так і всередині потрібен особливий підхід до організації 

системи внутрішньофірмового управління суб'єктами господарської діяльності, що обумовлено існуючою для 

них необхідністю гнучко реагувати на зміни і адаптуватися до них з метою запобігання кризової ситуації і 

продовження успішного функціонування.  

Ефективна діяльність  підприємства на сучасному ринку залежить від того, як підприємство навчиться 

адаптуватися до цих впливів. 

Категоріальному апарату адаптація та адаптивному управлінню  присвячені роботи багатьох учених. 

Однак і досі основним із головних  завдань залишається потреба в  чіткому окреслені поняття «адаптація», 
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визначенні її складових, інструментарію, що сприятиме більш ефективно проводити процес адаптації та 

адаптивного управління на підприємствах. 

Буднік М.М. у  своїй роботі [1], розглядає адаптацію як  кінцевий етап процесу пристосування, тобто 

його результат.  

Макаров К. Г. в роботі [2] розглядає адаптацію  як  природну, стихійну реакцію економічних  систем на 

дестабілізуючі впливи. 

В роботі Дубчак В.В. [3]  зазначається, що  адаптація виступає як вид взаємодії суб‘єкта 

господарювання або групи суб‘єктів з соціально - економічним середовищем, в ході якої узгоджуються вимоги 

з очікування її учасників. 

В роботі [4] Чижекова Є.В., адаптація розглядається  як процес пристосування їх параметрів до 

невизначених умов зовнішнього середовища, який забезпечує підвищення ефективності їх функціонування на 

протязі усього життєвого циклу. 

Узагальнюючи погляди вчених-дослідників, можна відмітити, що більшість з них адаптацію розглядає 

як процес  пристосування до середовища. Такий підхід можна використовувати для вирішення загальних 

питань  будь - якої галузі.  

Інші вчені розглядають адаптацію, як механізм економічних і соціальних регулювань, даний підхід 

можна використовувати в тому випадку, коли зовнішні чинники впливу є не значними, що не призведе до 

загрози та погіршення стабільності підприємства. 

Невід’ємною частиною адаптації є адаптивне управління. Можна зазначити, що адаптація - модель 

поведінки підприємства в ринкових умовах, а  адаптивне управління - метод реалізації даної моделі поведінки. 

У роботі Раєвнева Є.В. [5]  під  «адаптивним управлінням»  автор розуміє процес прийняття 

управлінського рішення і подальшої реалізації цілеспрямованого керуючого впливу, який забезпечить 

адекватне  реагування всіх структур підприємства на зміни  параметрів його зовнішнього і внутрішнього 

середовища.   

На думку авторів Клебанова Т.С., Раевнева Е.В., Стрижиченко К.А. [6] категорія адаптивного 

управління - сукупність дій і методів, що характеризуються здатністю керуючої системи реагувати на зміну 

зовнішнього середовища, що призводить до звуження категорії предметної області. 

Ждаміров Є. Ю. в роботі [7] адаптивне управління розкриває як управлінську діяльність, організовану у 

взаємозв’язаний комплекс дій суб’єктів функціонування, спрямовану на підтримку рівня 

конкурентоспроможності за допомогою реалізації механізму управління інноваційними процесами. 

Однак, представлені  погляди щодо поняття «адаптація» та «адаптивне управління» є справедливими, 

оскільки  використання кожного з них залежить від конкретної ситуації та факторів впливу.  

В процесі систематизації основних теоретичних підходів до адаптації та  адаптивного управління  

можемо зазначити, що  базові положення концепції адаптації та адаптивного управління підприємства в 

повному обсязі ще не сформовані, понятійна конструкція адаптивного управління ще формується, існують різні 

та неоднозначні тлумачення даної категорії, що призводить до ускладнення положення підприємства у 

мінливому середовищі. Тому дана тема потребує  подальшого дослідження.  
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ПІДТРИМКА ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ КОМПАНІЇ ЯК СКЛАДОВА КОМПЛЕКСНОЇ 

МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «УКРТАТНАФТА» 

 

Збільшення кількості підприємств на ринку та зниження суттєвих відмінностей між ними сьогодні 

вимагає застосування чіткої корпоративної політики та професійних підходів до формування їх іміджу.  
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Перехід України на нову систему господарювання торкнувся підприємств усіх форм власності. Раніше 

керівники радянських підприємств навіть не задумувалися про конкуренцію, про підвищення ефективності, про 

збільшення прибутку, тому що підприємства працювали в умовах командної економіки. Однак зараз політика 

підприємств цілком змінилася і керівництво змушене включати в апарат управління службу маркетингу, 

важливою складовою діяльності якої є формування позитивного іміджу компанії. 

Ця тенденція особливо актуальна для промислового ринку. У загальному розумінні, імідж 

корпоративної марки – це узагальнений образ компанії, створений у цільових аудиторій в результаті узгодженої 

дії всіх елементів комплексу маркетингових комунікацій, який має передавати основну мету функціонування 

бізнесу компанії і формувати позитивну реакцію на її діяльність в суспільстві 

Створення іміджу — питання стратегічного планування діяльності компанії. Привабливий імідж фірми 

може працювати довгі роки і підтримувати підприємство за складних обставин. Тому при формуванні іміджу 

слід спиратися, в основному, на ті поняття і матеріальні об'єкти, які асоціюються в споживачів із 

довготривалими цінностями життя. [1] 

Великою і необхідною частиною є робота над створенням іміджу фірми зі ЗМІ, включаючи Інтернет. 

Ця робота має бути постійною, уважною і дуже коректною. Вона включає безліч форм викладення інформації, 

але привабливість створюваного нею іміджу компанії залежить від кваліфікації РR-фахівців, які відповідають за 

роботу зі ЗМІ. 

Так, розбудова іміджу великих виробничо-посередницьких компаній відбувається за двома напрямами: 

як виробника інноваційної високоякісної продукції та такої, яка застосовує інноваційні підходи в роботі з 

клієнтами. Акцент робиться на індивідуальному підході до роботи з клієнтами, формуванні партнерських 

відносин, зокрема з дилерською та  

торговими мережами.  

Такий імідж формується засобами маркетингових комунікацій. Особлива увага традиційно 

приділяється таким засобам комунікацій як PR (постійна співпраця з фаховими виданнями) та зовнішня 

реклама. Також на виставках та в торгових мережах проводяться масштабні демонстрації продукції, під час 

яких у користувачів є можливість ознайомитись із перевагами конкретної моделі, отримати професійну 

консультацію. 

Образ компанії створюється та підтримується також завдяки застосуванню таких візуальних складових 

маркетингових комунікацій та брендингу, як «бренд нейм», логотип, спеціальні іміджеві корпоративні видання 

та упаковка, уніформи співробітників, сувенірна продукція тощо.  

Основним напрямом застосування PR як інструмента інтегрованих маркетингових комунікацій є 

формування позитивного іміджу і репутації компанії. А саме [1]:  

- формування іміджу компанії як соціально-відповідального бізнесу, що діє в конкретній країні, регіоні;  

- формування іміджу компанії як спонсора значимих культурних, спортивних та суспільних заходів та 

програм;  

- здійснення доброчинної діяльності тощо.  

Для здійснення таких завдань можна застосовувати цілий комплекс скоординованих комунікаційних 

заходів, спрямованих на формування іміджу компанії. Зазначимо, що кожна компанія потребує образу, що 

миттєво впізнається.  

 Інструментами для формування позитивної репутації компанії є публікації, організація заходів, 

спонсорство та складові фірмового стилю компанії. Для цього використовується логотип на офіційних бланках, 

конвертах та інших канцелярських товарах (ручках, паперотримачах, щоденниках тощо), брошури, буклети. До 

фірмового стилю також належать й інші елементи брендингу компанії: дизайн будівель і приміщень, уніформа 

співробітників.  

ПАТ «Укртатнафта» - провідний нафтопереробний завод країни та регіону, також піклується про 

позитивний імідж в очах споживачів. Дії в напрямку покращення іміджу підприємства за допомогою ЗМІ 

можна прослідкувати, проаналізувавши публікації на офіційному сайті компанії: 

«Нещодавно «ИнвестГазета» представила широкій громадськості рейтинг «ТОП-100. Кращі компанії 

України», за результатами якого «Укртатнафта» увійшла до числа лідерів вітчизняної економіки. Даний 

рейтинг був складений у поточному році за показниками 2012 року [2]. 

«Укртатнафта», поряд з підприємствами - лідерами основних галузей України, увійшла в першу 

десятку, зайнявши восьму позицію. Також Компанія увійшла до числа найбільших українських імпортерів, 

опинившись на четвертому місці у відповідному рейтингу. Варто відзначити, що до цього «Укртатнафта» 

неодноразово отримувала визнання в різних номінаціях рейтингу «ТОП-100», підтверджуючи свої лідерські 

позиції в українській нафтогазовій галузі. 

Цьогорічний випуск рейтингу «ТОП-100. Кращі компанії України» від фінансового щотижневику 

«ИнвестГазета» став сімнадцятим. На думку укладачів, цей рейтинг дає актуальний зріз української економіки - 

з прогнозами і тенденціями, які будуть актуальні в цьому і наступному році. Також це путівник майже по 700 

компаніям України, цілком заслужено претендують на звання кращих.» 

Як бачимо, маркетингова служба ПАТ «Укртатнафта» приділила достатньо уваги тому, щоб отримати 

від даної нагоди якомога більше користі і зробити свій імідж більш позитивним. 

Як правило, імідж розуміють як особливе індивідуальне обличчя компанії, але імідж — це цілісне 

утворення, одночасно обернене як у зовнішній світ (чим зазвичай і обмежуються, кажучи про імідж), так і 
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всередину компанії. Тому керівництво ПАТ «Укртатнафта» приділяє також значну увагу підтриманню 

лояльності власних співробітників (бендована продукція, дошки пошани, участь у різноманітних виставках і 

рейтингах), не забуваючи при цьому і про ”зовнішній” рейтинг. 
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МАРКЕТИНГ – ОСНОВА РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Маркетинг (от англ. market - «рынок») - это оригинальное единство  строгой науки и умение 

эффективно работать на рынке. 

Маркетинг - это единый комплекс организации производства и сбыта товара (услуги), направленный на 

выявление и удовлетворение потребностей конкретной группы потребителей с целью получения прибыли. 

Маркетинг сравнительно молодая наука (около ста лет), но это не означает, что до признания данной 

науки никто не использовал ее методы. В основном это происходило на подсознательном уровнем: с момента 

появления товара и рынка каждый торговец был заинтересован в том, чтобы продать свой товар, используя 

различные попытки его продвижения (реклама, исследование покупателей и т.д.). Естественно, это все было на 

примитивном уровне. И лишь в последние десятилетия в науке управления появилось новое, с четко 

обозначенными границами, функциями, целями, методами течение под названием «маркетинг». Данный термин 

появился впервые в начале ХХ в. в США, а спустя всего лишь 15 - 20 лет он проник и начал активно 

использоваться и развиваться во многих странах мира. 

Маркетинг является своеобразной философией производства, которая постоянно подчинена рынку, 

политическим, экономическим и социальным воздействиям. При правильном «понимании окружающей 

среды», умении быстро реагировать на рыночные изменения, умение принимать гибкость в решении 

стратегических и тактических задач маркетинг может стать фундаментом для долгосрочной и прибыльной 

деятельности любой фирмы. 

В самой сущности маркетинга заложены определенные понятия: потребность (нужда), запрос (спрос), 

товар и обмен. Исходной составляющей природы человека является нужда: нужда в пище, одежде, тепле, 

безопасности и прочее, т.е. нужда - это ощущение человеком нехватки чего-либо. А вот нужда, принявшая 

специфическую форму под воздействием уровня культуры и личности индивида, называется потребностью. 

Потребности безграничны, и поэтому человек выбирает только те, которые позволяют ему его финансовые 

возможности. Мир товаров и услуг призван удовлетворять человеческие потребности. 

Потребность, подкрепленная покупательской способностью, называется спросом. Спрос - величина 

изменяемая. На него влияют такие факторы, как уровень цен, уровень доходов, мода и многие другие. 

Товар - это то, что может удовлетворить потребность (нужду) и предлагается рынку с целью продажи. 

Обмен - это акт получения чего-либо взамен на что-либо. 

Коммерческий обмен двух сторон ценностями есть сделка. 

Отсюда роль маркетинга для экономики - это повышение торгово-рыночной эффективности. 

Одной из основ деятельности любого предприятия, работающего на принципах маркетинга, является 

девиз: «производить только то, что нужно рынку, что будет востребовано покупателем». Главной идеей 

маркетинга является идея человеческих потребностей, что является сущностью данной науки. Отсюда 

вытекают основные принципы, которые включают: 

1) достижение конечного оправданного результата деятельности фирмы; 

2) завладение в долговременном периоде определенной долей рынка; 

3) эффективная реализация товара; 

4) выбор эффективной маркетинговой стратегии и политики ценообразования; 

5) создание товаров рыночной новизны, позволяющих фирме быть рентабельной; 

6) постоянно проводить исследования рынка с целью изучения спроса для дальнейшего активного 

приспособления к требованиям потенциальных покупателей; 

7) использовать комплексный подход к увязке поставленных целей с имеющимися ресурсами и 

возможностями фирмы; 

8) поиск новых путей фирмы для повышения эффективности производственной линии, творческой 

инициативности персонала по внедрению нововведений; 

9) повышение качества продукции; 

10) сокращение издержек; 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/evkpi/2011/7Mark/60.pdf
http://www.ukrtatnafta.com/news.php?id=474


161 

11) организовать поставку продукции фирмы в таком объеме, в такое место и время, которое более 

всего устраивало бы конечного потребителя; 

12) отслеживать научно-технический прогресс общества; 

13) добиваться преимуществ в борьбе с конкурентами. 

Маркетинг - это общественная наука, поэтому затрагивает великое множество людей. В силу ряда 

причин (образование, социальное положение, религиозные убеждения и многое другое) отношение к данной 

дисциплине неоднозначно, порождая противоречия. С одной стороны, маркетинг - неотъемлемая часть жизни 

товара, с другой стороны - несет негативное восприятие: создание ненужных потребностей, развивает в 

человеке алчность, «атакует» рекламой со всех сторон. 

Каковы же истинные цели маркетинга? 

Многие считают, что главной целью этой науки является сбыт и его стимулирование. При этом, П. 

Друккер (теоретик по проблемам управления) пишет так: «Цель маркетинга - сделать усилия по сбыту 

ненужными. Его цель - так хорошо познать и понять клиента, что товар или услуга будут точно подходить 

последнему и продавать себя сами». 

Из этого вовсе не следует, что усилия по сбыту и стимулированию теряют свое значение. Скорее всего 

они становятся частью маркетинговой деятельности предприятия по достижению главной цели - максимизации 

продаж и прибыли. Из вышесказанного можно сделать вывод, что маркетинг - это такой вид человеческой 

деятельности, который направлен на удовлетворение человеческих нужд и потребностей с помощью обмена. 

Таким образом, можно выделить  основные цели маркетинга: 

1. Максимизация возможно высокого уровня потребления - фирмы пытаются увеличить свои продажи, 

максимизировать прибыль с помощью различных способов и методов (вводят моду на свою продукцию, 

намечают стратегию роста продаж и др.). 

2. Максимизация потребительской удовлетворенности, т.е. цель маркетинга - выявить существующие 

потребности и предложить максимально возможный ассортимент однородного товара. Но так как уровень 

потребительской удовлетворенности очень трудно измерить, то и оценить маркетинговую деятельность по 

этому направлению сложно. 

3. Максимизация выбора. Данная цель вытекает и как бы является продолжением предыдущей. 

Трудность в реализации данной цели заключается в том, чтобы не создать на рынке марочного изобилия и 

мнимого выбора. Да и некоторые потребители при избытке определенных товарных категориях испытывают 

чувство беспокойства и растерянности. 

4. Максимизация качества жизни. Многие склонны считать, что наличие ассортимента товаров 

благоприятно влияет на его качество, количество, доступность, стоимость, т.е. товар «совершенствуется», а 

следовательно, потребитель может максимально удовлетворить свои потребности, повысить качество жизни. 

Сторонники этого взгляда признают, что повышение качества жизни - цель благородная, но в то же время это 

качество трудно измерить, потому порой рождаются противоречия. 

Соответственно, маркетинг – один из наиболее мощных инструментов, используемых различными 

организациями в бесконечной борьбе за выживание и процветание. 
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ТИПОЛОГІЯ СИСТЕМ МАТЕРІАЛЬНОГО МОТИВУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ МАЛИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Сучасні системи матеріального мотивування є дуже різноманітними. Вони можуть передбачати як 

прості, так і складні системи розподілу фінансових коштів, які спрямовані на досягнення частково 

співпадаючих, суперечливих і часто (у випадку машинобудівних малих підприємств) не цілком ясних для 

працівників і часто для самого власника / керівника цілей. Основні суперечності цілей, досягнення яких 

передбачається за допомогою матеріального мотивування, закладено в складності та суперечності його 

природи: протилежності інтересів працівників та роботодавця.   

З точки зору врахування інтересів роботодавця, який на малих підприємствах є одночасно в багатьох 

випадках і єдиним управлінським центром (УЦ), досить цікавою, на нашу думку, є класифікація систем 

матеріального мотивування, розроблена групою російських фахівців під керівництвом Д. Новікова. Вона 

поєднує поділ за ознаками «спосіб виміру результатів праці» та «зв'язок з результатами праці»[1]. До переваг 

наведеної класифікації в контексті предмета дослідження слід віднести, тє що вона стосується одноелементних 



162 

активних систем (АС), де існує один УЦ та один рівень активних елементів (АЕ) [2, c.5], що відповідає 

специфіці МП. 

Всього в наведеній класифікації чотири базових типи систем матеріального мотивування: 

стрибкоподібна  (С-тип), компенсаторна (К-тип), пропорційна (L-тип) та участі у доходах (D-тип). До того ж 

вводяться квазістрибкободібий (QC-тип), квазікомпенсаторний (QK – тип) та квазіпропорційний (QL ) типи 

систем матеріального мотивування. Під квазі-системою мотивування розуміється така система, коли величина 

стимулів відмінна від нуля лише при діях АЕ, які рівні заданим величинам [2, c.9]. 

Перераховані вище системи стимулювання є найпростішими, представляючи собою базові елементи, 

використовуючи які можна побудувати інші більш складні системи стимулювання. Для можливості такого 

"конструювання" необхідно визначити операції над базовими системами стимулювання. Для одноелементних 

детермінованих ОС досить обмежитися операціями наступних трьох типів [3, c.38]. Перший тип операції - 

перехід до відповідної "квазі"- системи стимулювання - винагорода вважається рівною нулю всюди, за 

винятком дії, що збігається з планом. Другий тип операції - розбиття множини можливих дій на кілька 

підмножин і використання різних базових систем стимулювання на різних підмножинах. Третій тип операції - 

алгебраїчне підсумовування двох систем стимулювання (що припустимо, так як стимулювання входить до 

цільові функції учасників системи адитивно). Результат застосування операції третього типу будемо називати 

сумарною системою стимулювання і позначати "сумою" вихідних систем стимулювання.  

Таким чином, перерахувавши стрибкоподібні, компенсаторні, пропорційні і засновані на перерозподілі 

доходу системи стимулювання і визначивши три операції над ними, існує можливість генерувати значне число 

різних систем матеріального мотивування. Однак вся множина отриманих систем не враховує дуже важливий 

аспект – стратегію побудови матеріального мотивування на підприємстві.  

Виходячи з двокомпонентної природи мотивування практична побудова систем мотивування на 

підприємствах може бути зведена до трьох стратегій: стимульно-підпорядкованої, профільно-підпорядкована та 

конвергентна. Стимульно -підпорядкована модель – це стратегія, за якої задається система стимулів, яка є 

первинною ланкою мотивування. Персонал підбирається так, щоб сформований мотиваційний профіль 

забезпечував досягнення запланованих результатів. Друга модель (профільно-підпорядкована) базується на 

тому, що первинною ланкою, на якій базується мотивування на підприємстві є персонал з певним 

мотиваційним профілем. Система стимулів підбирається так, щоб при заданому мотиваційному профілі 

забезпечити досягнення запланованих результатів. Третя, конвергентна модель формування системи мотивації, 

передбачає поступове наближення мотиваційного профілю персоналу F та системи стимулів S до такого стану, 

коли буде досягнуто  запланованих результатів P0, тобто F(S)→ P0. Зазначена модель є найбільш прийнятною в 

сучасних умовах, так як передбачає можливість зміни (адаптацію) як системи стимулів так і мотиваційного 

профілю персоналу, а в окремих випадках і запланованих результатів, що надає можливість підприємству 

адаптуватися до змін зовнішнього та внутрішнього середовища.   

В практичному аспекті можливі три стратегії до побудови системи матеріального мотивування на 

підприємстві, залежно від вектора ієрархічності складових мотивації. Концептуальні підходи до побудови 

систем мотивування на малих підприємствах наведені на рис. 1. 

Наведені вище стратегії побудови матеріального мотивування задають новий вимір класифікації його 

систем. Так при стимульно-підпорядкованій стратегії всі параметри вище розглядуваних C, K, L, D систем та 

похідних від них передбачають незмінність параметрів моделей з часом. При застосування профільно-

підпорядкованій стратегії, навпаки, всі параметри моделей матеріального мотивування змінюються з часом, аж 

доки не будуть відповідати мотиваційному профілю персоналу. 

 

Стимульно- 

підпорядкований підхід 

Профільно-підпорядкований підхід Конвергентний підхід 

Визначається і 

затверджується набір 

стимулів, які будуть 

застосовуватися 

Підбирається персонал відповідно до 

задач організації, формується 

мотиваційний профіль підприємства 

Одночасно формується персонал-

команда та базовий набір стимулів 

 

Під впливом стимулів 

формується мотиваційний 

профіль організації, 

адекватний обраним 

стимулам  

 

Відповідно до сформованого 

мотиваційного профілю підбирається 

система стимулів, яка найбільш 

задовольняє потреби персоналу  

 

Відбувається конвергенція 

(зближення, адаптація) базового 

набору стимулів та мотиваційного 

профілю персоналу в напрямі 

найбільшої адекватності один до 

одного шляхом послідовності ітерацій 

( циклів) 

Рис. 1. Концептуальні підходи до побудови системи мотивування на підприємстві 

Джерело: розроблено автором 
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При конвергентній стратегії – параметри моделей лишаються незмінними протягом певного часу, після 

чого відбувається їх незначна зміна, потім знову період постійності значень, потім ще одна незначна зміна і т.д., 

доки не відбудеться конвергенція системи стимулів і мотиваційного профілю персоналу підприємства.  

Велика кількість систем матеріального мотивування вказує на те, що не існує певної оптимальної 

моделі. Задача оптимізації матеріального мотивування має розв’язуватися для кожного підприємства окремо, 

залежно від стану локального ринку праці відповідних фахівців, ступенем залежності агентів (персоналу) за 

результатами роботи, однорідності персоналу, перспектив динаміки розвитку  підприємства та ринку на якому 

воно функціонує. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ДЛЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В умовах ринкової економіки ефективне управління сучасним промисловим підприємством вже 

практично не можливе без використання інформаційних технологій та систем. Обсяги інформації, які 

обробляються фахівцями на підприємстві, неухильно зростають приблизно на 10-20% в рік. 

Для вирішення завдань управління ПАТ «КВБЗ» у відділі планування стратегічного розвитку 

застосовується загальна система управління ресурсами підприємства ERP – інтегрована система управління, що 

охоплює всі аспекти діяльності підприємства та дозволяє забезпечити повну інформаційну забезпеченість 

роботи підрозділів підприємства. Для удосконалення інформаційного забезпечення даного відділу 

пропонується впровадження системи управління ресурсами на базі програмного забезпечення SAP ERP ECC 

(Enterprise Resource Planning,  Enterprise Central Component). Ці системи допоможуть підприємству 

удосконалити взаємовідносини з клієнтами, розширити спільну діяльність із партнерами та підвищити його 

ефективність в межах логістичних ланцюгів та бізнес-операцій. Основною перевагою запропонованої системи є 

постійний контроль ділових процесів та інтеграція потоків даних поза залежністю від меж структурних 

підрозділів. Будь-яка господарська транзакція (сукупність логічно зв'язаних адміністративно-господарських 

операцій) у системі не обмежується однією бізнес-функцією. Різні структури підприємства (бухгалтерія, кадри, 

виробництво, збут) можна порівняти з комірками табличного процесора, де зміна інформації в якій-небудь 

одній структурній одиниці викликає відповідні трансформації в інших. 

Програмне забезпечення SAP ERP характеризується наступними властивостями: інтеграція усіх 

виробничих сфер, що дозволяє об'єднати планування виробництва, збуту, фінансового обліку в єдиний 

комплекс; наскрізне планування та облік від операцій в області логістики, бухгалтерського обліку до 

калькуляції витрат поза залежністю від конкретної галузі застосування; модульний принцип побудови, що 

допускає ізольоване використання окремих компонентів системи, а також їх комбінації, що диктуються 

виробничо-економічними задачами; структурування через поділ функцій базового програмного забезпечення і 

прикладних модулів.  

З погляду охоплення життєвих процесів підприємства систему R/3 можна розділити на наступні 

частини, такі як: фінансове управління - стратегічне планування фінансового забезпечення та бухгалтерський 

облік; логістика -  підтримка планування системи матеріально-технічного постачання, управління запасами, 

забезпечення прогнозування оптимальної системи збуту; персонал - удосконалення системи планування та 

ефективного управління персоналом. Виходячи з цього очевидно, що максимальний ефект від використання 

рішень SAP ERP ECC можна отримати від впровадження всіх базових модулів, що забезпечують прямий обмін 

даними між усіма сферами й ділянками відділу планування стратегічного розвитку та  підприємства вцілому. 

Якщо раніше різні аспекти бізнесу у досліджуваному відділі підприємства було покрито різними програмними 

продуктами задля досягнення ефективності використання ресурсів, то в даному випадку один програмний 

продукт покриває наступні функціональні аспекти, що наведені в таблиці.  

Впровадження системи управління ресурсами у ПАТ «КВБЗ» на базі програмного забезпечення SAP 

ERPECC надасть широкі можливості щодо оптимізації різних процесів управління якістю продукції. Правильно 

розрахувавши вхідні дані, що завантажуються до системи, можливо отримати значний економічний ефект від 

подальшого користування системою та підвищити продуктивність праці персоналу підрозділу управління  
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Таблиця - Функціональні аспекти програмного забезпечення  

SAP ERP 6.0 (ECC) 

Функціональні аспекти Характеристика 

1 2 

FI: бухгалтерський облік Модуль є об'єднуючою ланкою для стратегічного планування та всебічного 

обліку діяльності підприємства. Точність обліку - це один з факторів, що 

впливають на кінцевий результат діяльності підприємства. 

С: контролінг Внутрішньо корпоративний управлінський облік доходів й витрат що 

використовується для подальшого прогнозування ресурсів. 

TR-CM: управління 

коштами 

Дана функція забезпечує спеціалістів відділу інформацією, що необхідна для 

прийняття рішень з питань короткострокового та довгострокового планування 

фінансових потоків чи довгострокового планування бюджету. Модуль дозволяє 

одержувати прогнози для планування рівноваги відкритих одиниць (очікувані 

кошти і кошти для оплати), що дає можливість оцінювати (усередині 

інтегрованої системи) ліквідність компанії в різних економічних ситуаціях. 

Визначається форма аналізу, групуючи споживачів за різними класами ризику. 

ММ: Система 

планування матеріальних 

потоків 

Формує оптимальні дії щодо планування та управління запасами, складським 

господарством, точної ревізії рахунків та всеосяжної інформаційної системи. 

Управління запасами забезпечує їх правильне планування. Як тільки матеріали 

надходять на підприємство, їхній склад та кількість порівнюють із замовленням. 

Система негайно повідомляє про нові надходження й вказує на всі розбіжності. 

Дані автоматично надходять із модуля управління запасами (MM-IM) в модуль 

управління якістю (QM) для перевірки. Кожен внутрішній та зовнішній рух 

матеріалу негайно реєструється і кількість запасів, що є в наявності, 

оновлюється. У той же час, вартість чи перевитрати (включаючи витрати на 

доставку, мито та ін.) переводиться в модулі бухгалтерського обліку (FI) 

РР - планування 

виробництва 

Модуль РР дозволяє втілити ідею планування потреб у матеріалах, виробничих 

потужностях й людських ресурсах, виходячи з даних про склад виробленої 

продукції, схеми технологічного устаткування й опису технологічних операцій. 

Основні цілі, що досягаються при експлуатації модуля – автоматичний 

розрахунок детальних потреб у матеріалах, а також облік виробничих витрат у 

розрізі «організаційні одиниці - виробничі ділянки - робочі місця». 

Управління персоналом Можливості системи забезпечують: прогноз щодо ведення контрактів й угод з 

персоналом, планування чисельності та кваліфікації персоналу для виконання 

виробничого календарного плану, ведення збору інформації з претендентів та 

планування заміщення вакансій, ведення обліку робочого часу й заробітної 

плати.  

Система базується на централізованому збереженні всіх даних щодо персоналу - 

ця особливість гарантує актуальність інформації, отриманої по будь-якому 

запиту.  

Система дозволяє прогнозувати гнучку систему матеріального стимулювання 

трудової активності співробітників відділу планування стратегічного розвитку. 

 

якістю продукції та підприємства вцілому, що забезпечить досягнення високого рівня 

конкурентоспроможності ПАТ «КВБЗ» на ринку вагонобудування. 
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ МАШИНОБУДІВНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Для вітчизняних машинобудівних підприємств оволодіння підходами та методами досягнення 

конкурентних переваг є нагальною потребою. Економічні зміни конкурентного середовища підприємства 

зумовлюють потребу виявлення та системне використання конкурентних переваг як первинного елемента 

структури забезпечення конкурентних позицій підприємства.  

Головним завданням системи управління конкурентоспроможністю виступає дослідження власних 

конкурентних переваг порівняно з перевагами конкурентів, оцінка вад та недоліків певного підприємства 

стосовно його конкурентів.  

Економічні умови ефективного формування та реалізації конкурентних переваг обумовлюють 

автономність та ділову активність підприємства щодо власного покращення конкурентного статусу. 
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Визначення факторів конкурентних переваг підприємства повинно здійснюватися у конкретних галузях 

його господарської діяльності. Фактори (чинники) конкурентних переваг підприємства можуть бути 

тактичними і стратегічними. 

Тактичний фактор конкурентної переваги підприємства – конкретний компонент зовнішнього або 

внутрішнього середовища підприємства, за яким воно випереджає або буде випереджати в найближчий період 

(не більше 1-го року) конкуруючі підприємства. 

Стратегічний фактор конкурентної переваги підприємства – конкретний компонент зовнішнього або 

внутрішнього його середовища, за яким воно може випереджати конкуруючі підприємства після виконання в 

перспективі конкретних умов, що визначають перевагу аналізованого фактора підприємства у порівнянні з 

конкурентами [1]. 

Динамічність конкурентних переваг вимагає постійного відстеження тенденцій їх розвитку і 

систематичної розробки комплексних заходів по підтримці й розвитку наявних, формуванню нових 

конкурентних переваг підприємства.  

М. Портер розробник теорії конкурентних переваг країн, яку багато хто вважає новою парадигмою в 

економічній науці, запропонував набір типових стратегій, в основі яких лежить ідея, що кожна з них заснована 

на конкурентній перевазі й добитися його фірма повинна, вибравши свою стратегію.  

Для оцінки конкурентних переваг машинобудівних підприємств використаємо запропоновану ним 

схему впливу детермінантів національного ромба та визначимо конкурентні позиції ПАТ «Кредмаш» - одного з 

провідних вітчизняних машинобудівних підприємств (таблиця). 

На основі таблиці розрахуємо ступінь впливу зовнішнього середовища сформованого детермінантами 

НР за формулою: Dнр = Σ αγ Qγ, де Dнр – детермінант національного ромба, αγ – коефіцієнт значимості 

детермінанту, Qγ – коефіцієнт, що характеризує число сприятливих чинників, до загального числа чинників. 

Розглянувши чинники та підрахувавши значення детермінанту національного ромбу (для ПАТ 

«Кредмаш» - 0,45), спираючись на градацію І. Ансоффа [2], констатуємо, що конкурентні позиції 

досліджуваного підприємства ще слабкі та потребують розробки й впровадження нової стратегії управління 

конкурентними перевагами. 

Таблиця – Вихідні дані для оцінки конкурентних переваг ПАТ «Кредмаш» 

Детермінант НР, γ Чинники, сформовані γ-м детермінантом НР αγ Qγ 

1. Параметри 

чинників 

Вдосконалення технологій 

0,2 0,6 

Збільшення обсягів продажу 

Розвиток зв’язків з постачальниками й замовниками 

Слабкість технічної бази 

Слабкість інформаційної бази про потреби ринку 

Висококваліфіковані кадри 

2. Стратегія 

підприємства, 

його структура 

у порівнянні 

з іншими 

підприємствами 

Стратегія розвитку підприємства сильна 

0,5 0,4 

Конкуренція слабка 

Досконала технологічна культура 

Недостатня кількість замовлень 

Наявність розвитку системи збуту з представництвами закордонних 

країн 

Детермінант НР, γ Чинники, сформовані γ-м детермінантом НР αγ Qγ 

3. Параметри 

попиту 

Зростання кількості державних замовлень 

0,2 0,5 

Наявність коштів замовників 

Своєчасна сплата замовлень 

Наявність постійних клієнтів 

Зменшення числа приватних замовлень 

Відсутність маркетингових досліджень 

4. Родинні 

та підтримуючі 

галузі 

Удосконалення машинобудування 

0,1 0,3 Наявність дослідницького відділу 

Наявність інформаційної служби 

 

При цьому слід врахувати, що основним напрямком його політики є одержання максимального 

прибутку, досягнення задоволеності споживачів, підвищення конкурентоспроможності продукції. Тому, 

обов'язковою умовою розвитку ПАТ «Кредмаш» є впровадження нового обладнання й передових технологій, 

просування на ринок нових видів продукції, що відповідають європейським та світовим стандартам, 

розширення регіонів збуту, вихід на нові ринки Близького Сходу, Африки, Південно-Східної Азії та інших 

країн, розвиток сервісних центрів та збільшення кількості складів запасних частин. 

Застосування стратегічного управління конкурентними перевагами у діяльності машинобудівного 

підприємства дозволить: визначити та використати сприятливі умови для розвитку підприємства; вирішити ряд 

оперативних проблем щодо забезпечення конкурентоспроможності продукції; оперативно реагувати на раптові 

зміни у зовнішньому середовищі; здійснювати стимулювання керівників щодо реалізації стратегічних 
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управлінських рішень; поліпшити координацію дій в організації; створити передумови для підвищення 

кадрового потенціалу підприємства; удосконалити інформаційне забезпечення; сприяти більш раціональному 

розподілу ресурсів; поліпшити всі стадії контролю організації.  

Українським підприємствам, що збираються успішно конкурувати за законами сучасного 

міжнародного бізнесу, варто звернути першорядну увагу на свої внутрішні ресурси, відмітні компетенції та з 

урахуванням факторів зовнішнього впливу обрати ті методи, що дозволять досягти стійких конкурентних 

переваг на внутрішньому та зовнішньому ринках. Для виходу машинобудівних підприємств України із 

системної кризи потрібно зробити правильний вибір стратегій розвитку, спрямований на забезпечення випуску 

конкурентоспроможної продукції, яка за своїми якісними характеристиками відповідатиме європейським та 

міжнародним стандартам, а також надати перевагу імпорту передових технологій перед імпортом готової 

продукції й поступово відмовитись від імпортування продукції, яку можливо було б виготовляти в Україні. 

Таким чином, конкурентні переваги не лише мають вплив на рівень конкурентоспроможності 

підприємства, але є джерелом розширення можливостей зі зниження витрат, покращення якості продукції, 

гнучкості реагування на попит, національного використання ресурсів, впровадження інновацій, вироблення 

оптимальних шляхів виходу з фінансових та економічних проблем, адаптивності системи управління 

підприємством до змін внутрішнього й зовнішнього середовища, що є передумовами формування та розвитку 

дієвої системи управління конкурентними перевагами підприємства. 

 

Сабитов И.Н.  

Филиал ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в г.Чистополе, 

Научный руководитель – к.психол.н., доцент О.А.Еремеева 

 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ В СФЕРЕ БИЗНЕСА  

 

Деловое общение - необходимая часть человеческой жизни, важнейший вид отношений с другими 

людьми. Вечным и одним из главных регуляторов этих отношений выступают этические нормы, в которых 

выражены наши представления о добре и зле, справедливости и несправедливости, правильности или 

неправильности поступков людей. И общаясь в деловом сотрудничестве со своими подчиненными, 

начальником или коллегами каждый, так или иначе, сознательно или стихийно опирается на эти представления. 

Но в зависимости от того, как человек понимает моральные нормы. 

От того, какое содержание вкладывает человек в моральные ценности и нормы, в какой степени он их 

учитывает в общении, зависит то, как он облегчит себе деловое общение, сделает его более эффективным, 

поможет в решении поставленных задач и достижении целей или наоборот затруднит общение и сделает его 

невозможным. 

Этика возникла более двух с половиной тысяч лет назад, когда в результате общественного разделения 

труда познавательная теоретическая деятельность отделилась от непосредственного практического 

нравственного сознания. Немецкий  философ Карл  Ясперс [1, 31-32] считал, что между VIII и XI вв. до н.э. 

заложены не только основы современной цивилизации,  но и созданы первые философско-этические учения о 

добре, зле, долге, справедливости, которые служат и до сегодняшнего  времени нравственной основой мировых 

религий и цивилизаций. 

Этика (от греч. ethos - обычай, нрав) является учением о морали, нравственности. Термин «этика» 

впервые употребил Аристотель для обозначения практической философии, которая должна дать ответ на 

вопрос, что мы должны делать, чтобы совершать правильные, нравственные поступки. Учение Аристотеля [2, 

44] было направлено на взаимоотношения личности и общества, взаимосвязь законов и добродетелей, понятие 

высшего блага, справедливости, счастья и дружбы.  

Важнейшими категориями этики являются: «добро», «зло», «справедливость», «благо», 

«ответственность», «долг», «совесть» и т.д. Современное понятие «этики» включает в себя несколько 

составляющих. Одним из них является «профессиональная этика», которая в свою очередь имеет такие 

составляющие как «деловая этика» и «деловое общение». Мораль (от лат. moralis - нравственный) - это система 

этических ценностей, которые признаются человеком, важнейший способ нормативной регуляции 

общественных отношений, общения и поведения людей в самых различных сферах общественной жизни - 

семье, быту, политике, науке, труде и т.д.  

Моральную оценку всегда осуществляют посторонние люди: сородичи, сослуживцы, соседи, наконец, 

просто толпа. Как заметил английский писатель Джером К. Джером [3, 83], «самый тяжёлый груз - это мысль о 

том, что скажут о нас люди». В отличие от морали, нравственность предполагает наличие у человека 

внутреннего нравственного регулятора. Можно, таким образом, утверждать, что нравственность - это личная 

мораль, самооценка. 

Некоторые теологи и философы, например Иммануил Кант [4, 103], полагали, что у человека имеются 

врождённые представления о добре и зле, т.е. внутренний моральный закон. Жизненный опыт не подтверждает 

его тезис. И объясняется тем фактом, что у людей разных национальностей и вероисповеданий правила морали 

очень отличаются. Люди приобретают нравственные установки в процессе воспитания и жизни. 

Деловая этика для современного делового человека определяет внешний вид, стиль работы, 

взаимоотношения с партнерами, правила документооборота. Деловое общение определяет идеал делового 
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человека (предпринимателя, бизнесмена) с точки зрения его поведения в обществе в целом и в бизнес - кругах в 

частности. 

В подавляющем большинстве случаев деловая этика формировалась на протяжении длительного 

времени под влиянием определенных моральных учений. В VI-V вв. до н.э. индийский принц Сиддхартхи 

Гаутама прозванный Буддой [1,18], выдвигает идею морального самосовершенствования. Буддистская 

философия предлагает каждому человеку план личностного самосовершенствования.  

Современное деловое общение регулирует систему отношений между людьми в сфере бизнеса. 

Существуют определенные принципы, основывающиеся на важнейших моральных и этических учениях. 

Принципы современного делового общения должны соответствовать каждому виду делового общения, не 

противоречить общим нравственным принципам поведения людей, давать конкретному сотруднику в любой 

организации концептуальную этическую платформу для решений, поступков, действий, взаимодействий и быть 

основанным на известных моральных и этических учениях. 

Известный всем принцип золотого стандарта звучит так: «В рамках служебного положения никогда не 

допускать по отношению к своим подчиненным, к руководству и коллегам своего служебного уровня, к 

клиентам и т.п. таких поступков, каких бы не желал видеть по отношению к себе». Именно он, тесно 

перекликается с высказыванием Конфуция [5, 950-951]. Его знаменитое «золотое правило нравственности» и 

сегодня остается основой нравственных и деловых взаимоотношений. В учении Конфуция важное место 

принадлежит ритуалу, который объединяет людей  и реализует принцип равенства в общении людей, которые 

неравны по социальному положению или личным качествам». 

Большое значение в современном деловом общении имеют тактичность и деликатность. Тактичность - 

это чувство меры, которое необходимо соблюдать в разговоре, личных и служебных отношениях, это умение 

чувствовать границу, которую нельзя переступать во взаимоотношениях с людьми. Тактичный человек знает и 

чувствует, в какое время и в каком месте можно или нельзя совершать те или иные действия, говорить те или 

иные слова. Л.Н.Толстой  писал:  «Ты можешь быть умным, ты можешь быть глупым, но тактичным ты быть 

обязан» [6, 126]. 

Общий нравственный принцип человеческого общения содержится в категорическом императиве И. 

Канта [4,95]: «Поступай так, чтобы максима твоей воли всегда могла иметь также и силу принципа всеобщего 

законодательства». Применительно к деловому общению этот принцип можно сформулировать таким образом:  

при принятии решения о том, какие ценности следует предпочесть в данной ситуации, поступай так, чтобы 

максима твоей воли была совместима с нравственными ценностями других сторон, участвующих в общении, и 

допускала координацию интересов всех сторон. 

Таким образом, в основе деловой этики в сфере бизнеса должна быть координация, а по возможности и 

гармонизация интересов. Естественно, если оно осуществляется этическими средствами и во имя морально 

оправданных  целей. Поэтому деловое общение должно постоянно проверяться этической рефлексией, 

оправдывающей мотивы вступления в него. При этом сделать этически правильный выбор и принять 

индивидуальное решение часто дело совсем непростое. Рыночные отношения предоставляют свободу выбора, 

но вместе с тем увеличивают количество вариантов решений, порождают комплекс моральных дилемм, 

поджидающих деловых людей на каждом шагу в процессе их деятельности и общения. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Концепція сучасних систем управління підприємством останнім часом зазнала значних змін під 

впливом визначального фактора, як всесвітня фінансова, соціально-економічна і політична криза. Організаційна 

структура управління – один із ключових інструментів діяльності будь-якого підприємства. І надзвичайно 

важливим, початковим фактором функціонування будь-якого бізнес-утворення є ефективність організаційної 

структури.  

Організаційна структура – це сукупність структурних елементів, що знаходяться у постійному 

взаємозв’язку між собою з дотриманням ефективного поєднання принципів ієрархії та централізації – 

децентралізації при виконанні функцій управління для реалізації цілей організації та досягнення високих 

результатів діяльності підприємства [1]. 
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Організаційна структура ПАТ «АвтоКрАЗ» є прикладом лінійно-функціональної структури управління, 

в основу якої покладена ієрархічна організація процесу управління за функціями (виробництво, постачання і 

збут, бухгалтерський облік тощо). За кожною з цих функцій формується лінійна система служб, що пронизує 

все підприємство зверху донизу: від директора через відділи і цехи з їхніми начальниками до майстрів та 

бригадирів. 

Слід також зазначити, що організаційна структура підприємства має ознаки дивізіональної структури 

управління по регіону, оскільки до складу підприємства входять два збутових підрозділи: Торговий дім ПАТ 

«АвтоКрАЗ», який реалізує продукцію в Україні та країнах СНД; Зовнішньоторговельна фірма «КрАЗ», яка 

здійснює постачання автомобілів за кордон. 

Організаційна структура ПАТ "АвтоКрАЗ" складається з одинадцяти основних блоків, а саме: 

економічного, комерційного, зовнішньоекономічного зв'язку та збуту, технічного, виробничого, 

бухгалтерського, персоналу та соціальних питань, якості, безпеки, юридичного та прес-служби. 

Економічний блок займається економічним аналізом основних показників господарської діяльності та 

розробляє основні планово - економічні показники цієї діяльності, фінансовими потоками, зовнішнім та 

внутрішнім аудитом, аналізує динаміку акцій на ринку цінних паперів та обслуговує акціонерів.  

 Складальне і агрегатне виробництво та виробничий відділ утворюють головний та багаточисельний 

блок компанії, який займається виробництвом продукції ПАТ "АвтоКрАЗ". 

Блок зовнішньоекономічних зв'язків та збуту займається реалізацією продукції ПАТ "АвтоКрАЗ", 

аналізом ринків збуту та конкурентів. 

Технічний блок вирішує питання з підготовки виробництва, капітального будівництва, обслуговуючого 

виробництва, забезпечення енергоресурсами та енергозбереження.  

Комерційний блок забезпечує виробництво усіма необхідними для його виробничої діяльності 

матеріальними ресурсами та організовує безперебійну і надійну роботу транспортних засобів. 

Блок якості займається аналізом якості продукції, що виготовляється та проводить роботи з підвищення 

її технічного рівня.  

Блок з персоналу та соціальних питань забезпечує підбір та розташування кадрів на підприємстві, 

займається підготовкою резерву кадрів, атестацією працівників, організацією праці та заробітної плати, 

проводить застосування ефективних форм і систем оплати праці, матеріального і морального заохочення, 

займається підвищення кваліфікації працівників підприємства, організує навчання в вищих та середніх учбових 

закладах спеціалістів, за рахунок коштів компанії, проводить програму соціального захисту працівників 

підприємства. 

Блок з питань безпеки організовує захист економічних інтересів підприємства, роботу пропускного та 

внутрішньо-об'єктового режиму, спрямованого на забезпечення збереження матеріальних цінностей, 

конфіденційної інформації, особистої безпеки працівників. 

Бухгалтерський блок підприємства очолює головний бухгалтер компанії, йому підпорядковано 

управляння бухгалтерського обліку та звітності, що забезпечує раціональну організацію бухгалтерського та 

податкового обліку та звітності на підприємстві. 

Юридичний блок підприємства очолює головний юрисконсульт компанії, якому підпорядковано 

юридичне управління, яке забезпечує додержання законності в діяльності підприємства і захист його правових 

інтересів. Бере участь у підготовці, укладенні та контролі за виконанням господарських договорів (контрактів), 

дає правову оцінку їх проектам. Організовує претензійно-позовну роботу, забезпечує захист інтересів 

підприємства в судах. Сприяє додержанню законності у реалізації прав трудового колективу. Прес-служба 

компанії займається підтримкою взаємозв’язків з громадськістю з метою створення позитивного іміджу.  

Аналізуючи організаційну структуру управління ПАТ «АвтоКрАЗ» було з’ясовано, що вона має 

лінійно-функціональну структуру з ознаками дивізіональної по регіону.  

Під впливом нових підходів до організації роботи підприємства суттєво змінюється його структура та, 

як результат, життєвий цикл, а отже можливості даного підприємства подовжуються та зростають. Все це має 

позитивний результат, оскільки в таких умовах суттєво підвищується господарська діяльність організації. 

Розглянемо, які саме способи трансформації мають місце при удосконаленні організаційних структур 

управління. 

Першим способом необхідно назвати найголовніший трансформаційний процес – реінжиніринг бізнес-

процесів. Як показує практика, він є найбільш ефективним і дієвим способом. Реінжиніринг бізнес-процесів 

(BPR – Business Process Reengineering) – фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування 

бізнес-процесів для досягнення суттєвих покращень в таких ключових для сучасного бізнесу показниках 

результативності як витрати, якість, рівень обслуговування та оперативність. Цей підхід дає можливість 

радикального, організаційного оновлення, отримання результату за рахунок створення нових технологій бізнес-

процесів [2]. 

Автоматизація бізнес-процесів (business process automation – BPA). Автоматизація приводить лише до 

прискорення існуючих бізнес-процесів. Використовуючи інформаційні технології, BPA автоматизує існуючий 

процес із усіма його недоліками й не ставить перед собою завдання проектування нового процесу для 

кардинального підвищення ефективності. 

Реінжиніринг програмного забезпечення. На основі сучасних технологій виробляється переписування 

застарілих інформаційних систем без зміни самих автоматизованих процесів. 
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Зменшення розміру підприємства (downsizing). Зменшення можливостей компанії, як правило, буває 

викликане зниженням вимог ринку. Реорганізація підприємства (reorganizing). Дана концепція має справу 

тільки з організаційними структурами, а не із процесами. 

Поліпшення якості (quality improvement – QI), глобальне управління якістю (total quality management – 

TQM). Хоча управління якістю призначає центральну роль бізнес-процесам, даний метод приймає наявні 

процеси й намагається їх поліпшити, не заміняючи новими. 

На основі комплексного аналізу розробляється еталонна модель організації бізнесу, тобто модель, до 

якої необхідно намагатися наблизити існуючу бізнес-систему організації, в котрій закладені цілі майбутнього 

удосконалення. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

Перетворення ринкової економічної системи, що нині відбуваються в Україні, в першу чергу спричинили 

надзвичайне загострення конкурентної боротьби виробників за платоспроможний попит споживачів як на 

внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.  

Підвищення вимог покупців до якості продукції, яка споживається, та загальне занепокоєння 

погіршенням стану навколишнього середовища спричинене посиленням негативного техногенного пливу, 

спонукало підприємців шукати шляхи посилення конкурентоспроможності в природоохоронній сфері, а саме 

через впровадження екологічного маркетингу.  

Екологічний маркетинг є одним із дієвих механізмів, що дозволяє забезпечити екологізацію соціально-

економічного розвитку на макро-, мезо- та мікрорівні. На рівні господарюючих суб'єктів екологічний маркетинг 

сприяє реалізації місії та екологічних цілей підприємства, значною мірою впливає на конкурентоспроможність 

підприємства у довгостроковій перспективі. Комплексна реалізація принципів екологічного маркетингу, як 

філософії ведення бізнесу – на рівні господарюючих суб'єктів, та однієї з функцій управління – на державному 

та регіональному рівні, сприятиме реалізації екологічних цілей розвитку та задоволенню екологічних потреб 

суспільства в цілому та держави, зокрема [4].  

Концепція екологічного маркетингу є предметом дослідження багатьох відомих вітчизняних та 

зарубіжних науковців: Вайданич Т., Дідович І., Ілляшенка С.М., Ламбена Ж.-Ж., Оттмана Ж., Прокопенко О. 

В., Садченко О.В., Харічкова. С. К.  

Екологічний маркетинг – є одним з напрямів соціально-етичної концепції маркетингу, представляє 

собою процес вивчення та формування споживацьких оцінок та запитів, використання усіх ресурсів та засобів, 

що є у розпорядженні підприємства, для їх задоволення заради отримання прибутку без завдання шкоди 

здоров'ю людей, довкіллю, не в супереч нормам закону та пануючої суспільної моралі з мінімізацією 

суперечності між економічною необхідністю та екологічною безпекою.  

Запровадження екологічного маркетингу на вітчиняних підприємствах з метою підвищення 

конкурентоспроможності бізнесу обумовлене реальними обставинами, з якими стикається керівництво, та 

можливостями, що відкриваються перед ним в цьому разі. Впровадження екологічного маркетингу є 

раціональним за умов дотримання наступних принципів: відкритості, прозорості та інноваційності процесу 

виробництва, правдивості та економічності [5]. 

Поруч з цим, впровадженню екологічного маркетингу на підприємствах України на практиці притаманні 

такі потенційні проблеми: значні інвестиції та довгий термін окупності коштів; можливе не сприйняття ринком 

нової продукції, тощо. 

Також діяльність українських підприємств, пов'язана із захистом навколишнього середовища, може 

призводити до: зростання собівартості продукції (порівнянно з конкурентами) за рахунок залучення додаткових 

технологій для кращої очистки; зростання ціни; зниження деяких споживчих характеристик продукції 

порівнянно із звичайними [2]. 

Іншими потенційними проблемами впровадження екологічного маркетингу на підприємствах України на 

практиці можуть бути низький попит на «зелену» продукцію та представлення на ринок кращих замінників, які 

більше сумісні з навколишнім середовищем. 

Впровадження екологічного маркетингу в практичну діяльність дає змогу виявити нові ринкові ніші, 

розширює можливості диверсифікації ділової активності. Імідж екологічно свідомого підприємства, безумовно, 

сприяє покращанню збуту продукції. 
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Основною метою екологічного маркетингу на рівні суб'єкта господарювання науковці називають 

виявлення незадоволеного попиту в екологічно чистих умовах довкілля, екологічно чистих товарах, техніці та 

технологіях з метою орієнтування виробництва на задоволення екологічних потреб, тобто забезпечення 

розроблення, випускання і реалізації екологічних товарів, на які на ринку є попит [6].  

Нагальною вимогою сьогодення є екологізація суспільного, а зокрема економічного розвитку, що 

потребує наскрізного впровадження засад екологічного маркетингу в господарську практику. Отже, розглядати 

екологічний маркетинг потрібно як загальну концепцію управління, філософію ведення бізнесу орієнтовану на 

формування попиту та забезпечення збуту продуктів з мінімальним екологодеструктивним впливом.  

Екологічний маркетинг дозволяє вирішити наступні завдання:  

- формування та стимулювання попиту на екологічно безпечні товари, тобто такі, які протягом 

екологічного життєвого циклу не чинять екодеструктивного впливу на навколишнє природне середовище та 

людину; 

- формування та стимулювання попиту на екологічно спрямовані товари, тобто такі, виробництво та 

споживання яких вносить позитивні зміни в довкілля; 

- маркетингові дослідження споживчого попиту, товарів, ринку технологій, сировини та матеріалів, з 

метою обґрунтування та вибору способів екологічно безпечного задоволення потреб споживачів; 

- планування та формування товарної політики з врахуванням екологічного чинника; 

- диференціація цінової політики з врахуванням екологічного чинника; 

- стимулювання збуту екологічно безпечних товарів; 

- формування та пропаганда іміджу екологічно орієнтованого підприємства. 

Таким чином, екологічний маркетинг на підприємствах України слід розглядати як філософію ведення 

бізнесу, орієнтовану на гармонізацію взаємовідносин суспільства і навколишнього середовища, що реалізується 

через екологізацію товарної, цінової, розподільчої та комунікаційної політики. 
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МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ В ТРАНСПОРТНІЙ СИСТЕМІ 

 

Транспортна система є однією з базових галузей економіки, стабільне та ефективне функціонування 

якої забезпечує необхідні умови національної безпеки, цілісності держави, підвищення рівня життя населення, 

забезпечення валютних надходжень. Транспортний сектор також відіграє важливу роль у соціально-

економічному розвитку країни, адже розвинена транспортна система є передумовою економічного зростання. 

Тому в сучасних умовах значно зростає роль транспортного маркетингу як сукупності заходів щодо просування 

транспортних послуг на ринку. 

З точки зору маркетингу, стратегія розвитку автотранспортної сфери повинна розроблятися як у цілому 

в галузі, так і в окремих підприємствах транспорту. Маркетингова стратегія розвитку транспорту припускає 

прийняття необхідних заходів щодо подальшої трансформації підприємств автомобільного пасажирського та 

вантажного транспорту. Паралельно має розвиватись мережа автомобільних доріг, сприяючи розвитку 

економіки віддалених населених пунктів, підвищенню економічної ефективності господарських зв’язків, 

безпеці руху і поліпшенню транспортного обслуговування населення. Очевидним є необхідність підвищення 

експлуатаційних властивостей і довговічності автомобільних доріг шляхом удосконалення норм їх 

проектування, технології будівництва, ремонту й утримання, поліпшення конструктивних рішень і матеріалів, 

що використовуються. 
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Тому в сучасний період у діяльності автотранспортних підприємств ключовою стає аналітична функція 

маркетингу, яка складається з двох підфункцій: 

– комплексне дослідження ринку; 

– аналіз внутрішнього середовища підприємства. 

При цьому обидві підфункції тісно взаємозв’язані між собою: за наслідками реалізації і тієї, й іншої 

уточнюються цілі, стратегія і тактика маркетингу. Підприємствам, що працюють в умовах конкуренції, не 

можна недооцінювати значення маркетингових досліджень, оскільки забезпечити досягнення цілей, працюючи 

без розуміння сутності процесів зовнішнього оточення, неможливо. 

Вивчення споживача автотранспортних послуг має здійснюється в такій послідовності: 

– сегментація ринку;  

– дослідження поведінки споживачів транспортних послуг на ринку; 

– виявлення незадоволених потреб споживачів або незайнятих ніш ринку. 

Сегментація ринку має передбачати класифікацію споживачів на групи, які відрізнятимуться відносною 

однорідністю попиту, платоспроможності, смаків і переваг, з урахуванням гостроти конкуренції. Для 

класифікації споживачів товарів транспортних послуг доцільно застосовувати такі основні групи параметрів, 

як: [1] 

– географічні (клімат, рельєф, урбанізація); 

– демографічні (чисельність населення, рівень народжуваності, вікова піраміда, статева структура, 

густина населення, склад сім’ї, мобільність); 

– економічні (доходи, рівень споживання, рівень заощаджень, відношення до престижності послуги); 

– соціально-культурні (професія, рівень освіти, соціальне середовище й оточення, звичаї і традиції); 

– психографічні (звички, уявлення про себе, спосіб життя, життєва позиція, тип особи). 

Другим після сегментації кроком у вивченні попиту є дослідження поведінки споживачів 

автотранспортних послуг на ринку, в рамках виконання якого необхідно знайти обґрунтовану відповідь на 

питання, чому конкретний споживач або певна їх група обирає автотранспортну послугу у визначеного 

постачальника цієї послуги. Значущість цієї частини дослідження є особливою для тих автотранспортних 

підприємств, які функціонують на насичених, ємних ринках, використовують стратегію низьких витрат 

виробництва і ведуть гостру боротьбу з конкурентами.  

Існують методи підрахунку, дослідження та обстеження пасажиро потоків, їх умовно можна розділити 

на 2 групи в залежності від способу отримання інформації. 

1. Ручні методи — це методи, що основані на підрахунку пасажирів обліковцями, тобто людьми що 

знаходяться всередині або ззовні транспортного засобу. До них належать: анкетний, талонний, табличний та 

візуальний метод. 

2. Автоматичні методи підрозділяються на методи контактного та безконтактного підрахунку 

пасажирів. 

Всебічне вивчення споживача є важливим, але недостатнім чинником для досягнення успіху, оскільки 

на ринку діють конкуренти, які можуть володіти перевагами в конкурентній боротьбі і бути спроможними 

більш адекватно реагувати на різні ситуації.  

Виявлення конкурентів здійснюється в рамках загальної системи збору й обробки інформації, діючої на 

підприємстві. Основними джерелами інформації про конкурентів можуть бути відповідні монографії, журнали, 

довідники, звіти, що випускаються ними, проспекти, каталоги, рекламні оголошення, матеріали виставок і 

ярмарків. Крім опублікованих даних, дослідження діяльності конкурентів може спиратися на інформацію, 

одержану від споживачів, а також від посередників. Основним методом виявлення таких відомостей є 

анкетування споживачів і посередників. Визначивши всі наявні джерела інформації про конкурентів, доцільно 

їх ранжувати за значимістю і надійністю. [2] 

Наступним елементом комплексного дослідження ринку є вивчення і прогнозування кон’юнктури, 

тобто сучасного стану економіки в цілому, окремо автотранспортної сфери та конкретного ринку, на якому 

надається послуга, обумовленого певними чинниками і виражене в формальних показниках.  

Кон’юнктура ринку автотранспортних послуг не розвивається ізольовано, вона тісно пов’язана із 

загальногосподарською (загальноекономічною) ситуацією, а іноді значною мірою визначається нею.  

Цілком зрозуміло, що цілі фірми і маркетингу, стратегія і тактика визначаються або коректуються з 

урахуванням загальноекономічної ситуації. 

Ціни на транспортну продукцію в автотранспортнім підприємстві називаються тарифами. Які в 

ринкових умовах формуються з урахуванням попиту і пропозиції на ринку транспортних послуг. 

В залежності від державного впливу, регулювання, ступеню конкуренції на ринку розрізняють такі 

види тарифів: вільні (ринкові) та регульовані. 

Вільні тарифи – це тарифи, що встановлюються підприємством на основі попиту та пропозиції на 

ринку транспортних послуг (вантажні та пасажирські перевезення). 

Регульовані тарифи – це тарифи, що встановлюються відповідними органами управління: урядом, 

міністерством, органами виконавчої влади, органами місцевого управління. Ці органи можуть встановлювати 

певні умови обмеження на тарифи міського пасажирського транспорту.  

Таким чином, впровадження в діяльність автотранспортних підприємств маркетингових інструментів, 

пов’язаних з проведенням досліджень ринку, його кон’юнктури, споживачів, конкурентів та інших чинників, є 
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нагальною вимогою часу, що дозволить забезпечувати відносно вищу конкурентоспроможність як у галузі, так і 

у національній та світовій економіці. Подальшого дослідження потребують питання впровадження зазначених 

інструментів у розрізі територіальної приналежності конкретних операторів ринку та деталізації маркетингових 

інструментів за критерієм оптимальності їх застосування у визначених умовах.  
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ПІСКУ В УКРАЇНІ 

 

Об'єм. За даними Державного комітету статистики України, в 2010 р. загальний обсяг виробництва 

піску склав близько 9,6 млн. тонн, а в 2009 році - 11,8 млн. тонн. 

Обсяги видобутку піску на ринку України пов'язані з динамікою розвитку будівельної галузі. 

Бурхливий розвиток ринку нерухомості, а також будівництва доріг, призвело до зростання ринку піску в 

докризовий період (2004-2008 рр..) В середньому на 16,5% рік (рис. 2.1). 

У 2009 р. спостерігався значний спад видобутку піску на 49%, що відповідало темпами падіння 

будівництва. У 2010 році відбулося подальше зменшення видобутку піску на 18% при збільшенні обсягів його 

споживання. Ситуація пояснюється наявністю неконтрольованого ринку видобутку піску виробниками, для 

яких цей матеріал є елементом у процесі виробництва того чи іншого будівельного матеріалу. У кризовий 

період дана тенденція посилюється. Нелегальний ринок видобутку піску складає більше 25%. 

Сезонність. Видобуток піску має істотну сезонність: найбільший обсяг видобутку спостерігаються в у 

весняно-літній період, коли виконується основний обсяг будівельних робіт. 

Регіони виробництва. Основні обсяги видобутку піску в Україні припадають на Львівську (26%), 

Донецької (12%) і Миколаївську області (10%), де процес здійснюється кар'єрним способом, м. Київ (13%) і 

Запорізьку області (5%) , де пісок намивається з р. Дніпро і основними виробниками є річкові порти, а також 

Херсонська область (7%), де основним виробником є морський порт. 

 
 Рис. 2.1. Динаміка виробництва піску в Україні, млн. тонн  
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Таблиця Основні підприємства-виробники піску в Україні 

№п/п Область Підприємство-виробник 

1 2 3 

1 Львівська Приватна агрофірма "Дністер" 

2 Донецька ВАТ "Тельманівський кар'єр" 

3 Харківська ВАТ "Харківське кар'єроуправління" Харківської області 

4 Харківська ТОВ Виробничо-комерційна фірма "Старк" Харківської області 

5 Київ ВАТ "Київський річковий порт" 

6 Дніпропетровська ТОВ з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" 

7 Запорізька Дочірнє підприємство "Запорізький річковий порт" АСК "Укррічфлот" 

8 Дніпропетровська Філія "Вільногірський гірничо-металургійний комбінат" ЗАТ 

"Кримський титан" 

9 Харківська ЗАТ "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат" 

10 Миколаївська ВАТ "Микитівський гранітний кар'єр" 

11 Чернігівська ТОВ "Папернянський кар'єр скляних пісків" 

12 Херсонська  ТОВ "Георесурси" 

13 Київ ВАТ "Київпорядкомплект" 

14 Луганська КП "Лисичанський завод залізобетонних виробів" 

15 Миколаївська ВАТ "Зелений гай" 

16 Миколаївська ЗАТ "АКЗ" 

17 Дніпропетровська Приватне підприємство "Аверс Центр" 

18 Херсонська Державне підприємство "Херсонський морський торговельний порт" 

19 Харківська Приватне підприємство "Стройтехнологія-Н", м. Харків 

20 Волинська Радошінское кар'єроуправління (Укрзалізниця) 

21 Запорізька ВАТ "Оріхівський кар'єр формувальних матеріалів" 

22 Львівська ТОВ "Тригал" 

23 Дніпропетровська ТОВ "Об'єднання Новомиколаївський кар'єр" 

24 Полтавська ЗАТ "Кременчуцьке кар'єроуправління "Кварц " 

25 Донецька ТОВ "Кварц" 

26 Херсонська ДП "Херсонський облавтодор" ВАТ ДАК "Автомобільні дороги 

України" 

27 АР Крим Промисловий підрозділ "Схід" 

28 Миколаївська ПрАТ "Нікстром" 

29 Одеська ВАТ "Агробуд" 

30 Харківська ТОВ "Завод залізобетонних конструкцій" 

31 Хмельницька КП "Славутський піщаний кар'єр" 

31 Полтавська ДП "Полтавський облавтодор" ВАТ "ДАК" Автомобільні дороги 

України " 

32 Донецька ДП ЗАТ "Трест Донбастрансбуд" "Краснолиманський піщаний кар'єр" 

33 Тернопільська ПП "Графіт" 

34 Львівська Миколаївський міжгосподарський дорожньо-будівельна дільниця № 

38 

35 Закарпатська ТОВ "Нумінатор" 

 

Сокур М. І., д.т.н. професор, Нестеренко А. О. 

Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського 

 

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ НА ПРИКЛАДІ ПАТ 

«БАНК ФОРУМ» 

 

Для дослідження ефективності стратегічних банківських послуг(СБП) був здійснений аналіз кредитно-

інвестиційного портфелю ПАТ «БАНК ФОРУМ» у порівнянні з банками – конкурентами (таблиця 1) [1]. 

Використовуючи вихідні дані розраховано темп зростання ринку для кожного виду СБП для ПАТ 

«БАНК ФОРУМ» як відношення обсягу надання послуг за 2011 рік до обсягу надання послуг за 2010 рік. А 

також були здійснені розрахунки відносної та питомої ваги на ринку для кожного СБП по відношенню до 

головного конкурента [2]. Результати занесені в таблицю 2. 
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Таблиця 1. Порівняльна характеристика обсягів надання кредитних послуг 

СБП 

Обсяг кредитного 

портфелю ПАТ «БАНК 

ФОРУМ»  

Кількість 

конку-рентів 

Обсяг кредитного 

портфелю головних 

конкурентів 

Темп 

зростання 

ринку для 

банку, % 

1. Міжбан-ківські 

кредити 
389,53 112 

10359,88;  2681,44;  

3247,99 
13,90% 

2. Кредити 

юридичним особам 
8979,80 125 

94137,48;  49690,17;  

45981,23 
76,59% 

3. Кредити фізичним 

особам 
3586,45 127 

22378,00;  16288,82;  

11849,24 
114,84% 

4. Цінні папери 1126,63 126 
18939,47;  13577,45;  

4494,38 
68,77% 

 

Таблиця 2. Дані для побудови матриці Бостонської консалтингової групи (БКГ) 

Показник СБП 1 СБП 2 СБП 3 СБП 4 

Темпи зростання ринку 0,1390 0,7659 1,1484 0,6877 

Відносна вага підприємства на ринку 0,0376 0,0954 0,1603 0,0595 

Питома вага продукції, % 0,0046 0,5816 0,3483 0,0655 

 

За даними табл. 2 була побудована матриця БКГ (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Поточний кредитний портфель ПАТ «БАНК ФОРУМ» 

Дослідження показало, що для ПАТ «БАНК ФОРУМ » доцільним буде згорнути роботу над цінними 

паперами, а вивільнені кошти направити на просування більш перспективних банківських продуктів та 

зосередити свої зусилля на підвищенні рівня капіталізації; поліпшення якості активів та підвищення їх 

рентабельності шляхом зменшення частки проблемних активів. 
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УДК 331.108 

Сосинович М.Ю., Збыраннык О.Н. 

Кременчугский национальный  университет имени Михаила Остроградского м. Кременчук  

EMAIL МАРКЕТИНГ – ЛУЧШИЙ ИНСТРУМЕНТ ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖ 

Email маркетинг — это доставка информации о ваших продуктах и услугах до целевой аудитории через 

электронную почту. Письма с рекламой могут доставляться текущим клиентам компании и потенциальным 

клиентам. 

Наибольший результат email маркетинг дает, когда является частью кампании по продвижению бизнеса 

наряду с другими видами интернет-рекламы. Email маркетинг следует отличать от спама. В рамках email 

маркетинга информационные письма отправляются по базе электронных адресов пользователей, которые дали 

добровольное согласие получать такие письма. Таким образом, ваши сообщения по email получают 

заинтересованные в них потребители. 

Email маркетинг помогает: укрепить отношения с текущими клиентами и привлечь новых; 

простимулировать интерес покупателя к повторной сделке; повысить осведомленность потребителей о товарах 

и услугах бренда; формировать и поддерживать нужный образ бренда. 

Эффект от Email маркетинга: 

1. Рост лояльности ваших клиентов и, как следствие, увеличение срока сотрудничества с клиентом. 

2. Ускорение заключения сделки за счет того, что пользователь может сразу совершить целевое действие 

(заказать, купить, скачать), перейдя по ссылке из письма. 

Существует несколько видов email рассылок: 

1. Оповещение — это письмо, с помощью которого вы даете клиентам знать о новых товарах и услугах и 

приглашаете воспользоваться ими. Эта рассылка рассчитана на увеличение продаж. Она содержит краткое 

описание вашего предложения и ссылку на страницу сайта, где можно оформить заказ. 

2. Электронная газета — это регулярно доставляемые письма, которые оформлены единообразно и 

содержат много обучающей информации, профессиональных советов, мастер-классов, новостей рынка и т.д. 

Эта рассылка позволяет укрепить лояльность клиентов и повысить их осведомленность о бренде, его продуктах 

и услугах. 

Желательно сочетать оба вида информационных писем, чтобы добиться максимального эффекта. Даже 

самая «суперуникальня распродажа» теряет ценность, если проводится каждую неделю. На каждые 3-4 выпуска 

электронной газеты должно приходиться не более 1 оповещения.  

Есть определенные этапы email маркетинга: 

1. Определяем цель и задаем структуру информационного письма 

Определите рубрики, которые будут освещаться в электронных письмах. 

Например: цель электронной газеты от интернет-магазина одежды — увеличить количество повторных 

покупок. В рассылке будут следующие рубрики: 

 Введение, 

 «Горячие предложения» (анонсы акций и распродаж), 

 «Одевайся как звезда!» (в каждом выпуске разбираем внешний вид разных знаменитостей), 

 «Предложи лучшее сочетание!» (ежемесячный конкурс с использованием 

деталей гардероба с сайта), 

 Анонс следующего номера. 

2. Определяем, как часто будем отправлять письма 

Свежий выпуск электронной газеты рекомендуется отправлять не чаще 1 раза в 2 недели, а оповещения 

— не чаще 1 раза в месяц.  

3. Готовим контент выпуска 

Содержание информационных писем должно быть новым, интересным, познавательным, уникальным — 

это жизненно важное условие для успешного email маркетинга. Включая в выпуск слишком много рубрик и 

длинные тексты, есть риск потерять читателей. Вместо этого лучше оставить несколько ярких анонсов и дать 

пользователю возможность прочитать полный материал на вашем сайте.  

4. Тестируем отправку 

Как будет отображаться письмо в почте? Будут ли открываться все ссылки и фотографии? Привлечет ли 

внимание тема письма? Нужно использовать функционал специальных систем email маркетинга, чтобы 

разослать тестовую версию вашего письма по ограниченному количеству адресатов и собрать информацию о 

возникших ошибках. 

5. Отправляем письмо 

Чтобы ваше письмо гарантированно было доставлено адресату, используйте специализированные 

сервисы email маркетинга. Например, Subscribe Pro, Unisender, Smart Responder, Constant Contact, MadMimi. 

Сегодня практически любой подобный сервис позволяет массово отправлять электронные письма на 

тысячи адресов, создавать и редактировать шаблоны писем, получать подробную статистику по каждому 

выпуску. 
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6. Анализируем результаты 

Чтобы рассылка была эффективной, необходимо работать в двух направлениях: 

 Регулярно фильтровать базу, удаляя несуществующие адреса. 

 Постоянно улучшать контент. Выделяйте самые актуальные темы, просматривая статистику по 

выпускам и собирая мнение аудитории. 

Важно также знать, чтобы ваши письма не вызывали у пользователей негатива по отношению к бренду, 

необходимо предоставить им возможность отписаться от рассылки. Если этим пренебречь, клиенты 

самостоятельно занесут письма в спам-лист. Это не просто понизит их лояльность, но и полностью отрежет для 

вас канал связи по email с данным клиентом. 

 

 

УДК 339.138.017:658.589:664.14:334.716.3 

Суботіна Г.О. Аспірантка кафедри маркетингу 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

Науковий керівник: Сокур М.І., д.т.н., професор 

 

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ 

КОНДИТЕРСЬКОЇ ФАБРИКИ КОНЦЕРНУ «РОШЕН», ЯК ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЇЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

 Кременчуцька кондитерська фабрика була заснована у 1925р. У 1998 році фабрика увійшла до складу 

корпорації «Рошен». З цього моменту починається новий відлік в розвитку кондитерської фабрики. Вона стає 

Акціонерним товариством із закритою формою роботи. В даний час в компанію «Рошен» входить 4 фабрики. 

Зараз на підприємстві працює 1000 працівників, об’єм виробництва зріс до 305 тон за добу. Асортимент 

виробництва нараховує більш 100 найменувань кондитерських виробів, які можна поділити на три основні 

групи: шоколадні цукерки, карамель з начинкою, карамель льодяникова. 

У 2000 році на фабриці була встановлена німецька лінія по виробництву штампованої карамелі з 

начинкою і без неї. В склад лінії увійшли два «рукава» по виробництву карамелі: овальної форми та 

прямокутної. За потужністю обладнання ця лінія вважається однією з найбільших у світі, на ній виготовляють 4 

тони карамельної маси у годину. Саме на цій лінії почали виготовляти карамель «Рошен». Карамель стала 

користуватись великим попитом. У 2001 році кондитерській фабриці довелось добудувати ще один корпус, та 

встановити ще одну лінію. Тут тепер виготовляють карамелі з різними начинками: в одні додають натуральні 

соки та спирт, а в інші – згущене молоко. А також була випробувана та запущена в серійне виробництво 

карамель «Шипучка» з різними смаками: апельсину, лимону, ківі. 

У квітні 2003 року на фабриці успішно пройшла випробування ще одна лінія, лінія по виробництву 

відливної карамелі. Лінія, яка не має подібного аналогу в Україні. Карамель виготовлена на ній має неабиякі 

смаки, у її склад входить така сировина: вершки, сухе та згущене молоко, какао-порошок. Карамель має 

неповторний смак. Так споживачі відкрили нові сорти карамелі: «Капрі-молоко», «Малібу вершки-апельсин», 

«Малібу вершки-полуниця». 

Кожен рік корпорація «Рошен» дивує та дарує радість споживачам. Так у 2004 році на фабриці ввели в 

дію нову лінію, на одному «рукаві» якої виготовляють молочну карамель з молочною начинкою, а в іншому – 

м’яку карамель з шоколадною начинкою, яка має назву «Еклер». «Еклер» - це вершина карамельного 

виробництва.  

Загалом діяльність кондитерської фабрики пов’язана з виготовленням карамелі, але ще йде 

виробництво шоколадних цукерок-батончиків: «Горішок-люкс», «Горішок-класик», «Горішок-екзотик». Для 

оцінки якості і конкурентоспроможності виробів проведено маркетингове дослідження. Загалом було опитано 

2000 людей, у різних містах України.  

До основних факторів успіху кондитерських виробів споживачів віднесли: якість, унікальність, 

зовнішній вигляд продукції та вміння її продавати. За рівнем важливості для споживачів ці фактори набрали 

найвищу кількість балів – 5. У таблиці наведено величина даних факторів для компанії «ROSHEN» та її 

конкурентів: «Київ-Конті» та концерн «АВК».  

Аналізуючи таблицю, ми бачимо, що по всіх показниках продукція концерну «ROSHEN» має 

показники якості вищі ніж у конкурентів і вона є більш конкурентоспроможна на ринку. 

Таким чином, широке впровадження нових інноваційних технологій і обладнання, та розробка нових 

оригінальних видів кондитерської продукції, яка користується великим попитом в Україні і за кордоном, 

дозволило компанії «ROSHEN» займати лідируючі позиції в галузі і бути конкурентоспроможною як на 

внутрішньому так і на зарубіжному ринку. 
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Таблиця 1 Основні фактори успіху кондитерських виробів компанії «ROSHEN» та її конкурентів серед 

споживачів 

Фактор успіху Важливість 

фактору для 

споживача 

Величина фактору 

для компанії  

«ROSHEN» 

«КК» «АВК» 

1 2 3 4 5 

Якість продукції 5 5 5 4 

Унікальність виробів 5 4 Еклер 5 4 4 

Зовнішній вигляд продукції 5 4,5 4 3,5 

Вміння продавати 5 5 3 3 

Оформлення торгової площі 4 4 2 2 

Співвідношення асортименту і 

сезонності 

4  3 2 

Реклама 4 4 2 5 

Використання натуральних інгрідієнтів 4 4 2 2 

Імідж виробника та його місце на ринку 4 4 3 3 

Престиж, відомість виробника 5 5 3 3 

Фірмовий знак 3 4 3 3 

Оновлення асортименту 3 5 3 3 

Обгрунтована ціна 3 4 3 3 

Середній бал  4,26 3,07 2,96 
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ПРОБЛЕМИ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Здебільшого маркетингову діяльність розглядають як елемент діяльності підприємства, який існує 

окремо, і є самостійним об'єктом управління. Але ринкові економічні трансформації вимагають розгляду всіх 

сфер діяльності підприємства через призму маркетингу. Внаслідок цього вся система управління діяльністю 

підприємства повинна мати маркетингову орієнтацію. Виникає необхідність розгляду і вирішення проблемних 

питань, розроблення стратегій переходу підприємств від застарілих форм і методів управління і 

господарювання до нових, науково-обґрунтованих ринкових методів, зокрема, таких, як системне управління 

маркетингом.  

Маркетинговий підхід більшості підприємств, що успішно діють, припускає орієнтацію виробника на 

споживача, як засіб підвищення ефективності збуту, раціонального використання ресурсів і збільшення 

прибутків. У другій половині 1970-х років маркетинг вступив в третю фазу еволюції і перетворився, по суті, в 

доктрину сучасного бізнесу, його філософію, основний засіб комунікативності між підприємством і 

навколишнім середовищем. 

Системний підхід варто сприймати як зведення більшої частини складних завдань до одержання 

проектного результату, що може бути використане для підвищення якості вирішення одного чи кількох 

основних завдань. Він дозволяє зосередити увагу на найбільш істотних аспектах проблеми. Теорія систем 

вперше була застосована в точних науках і техніці, особливо в кібернетиці. Наприкінці 50-х років настало 

століття систем.У світі науки і виробництва спостерігається швидкий перехід від багаторічної практики, 

заснованої на досвіді й інтуїції, до вирішення проблем управління за допомогою системного аналізу, коли 

проблеми управління розглядаються як щось конкретне, доступне для огляду і що можна кількісно виміряти, 

вирішуються за допомогою нової системної методології.Системний підхід допомагає керівнику побачити 

організацію в єдності складових її частин, що нерозривно переплітаються із зовнішнім світом. 

Основне завдання сучасного маркетингу полягає в необхідності подолання суперечності між 

суспільними умовами відтворення, тобто зовнішнім навколишнім середовищем, і діяльністю окремого 

підприємства, що і зумовлює особливості його розвитку в ринкових умовах на сучасній третій стадії. Ситуація, 

що змінилася на ринку, зажадала від керівників підприємства системного комплексного підходу до виконання 

завдань, що є перед ними: орієнтації на довгостроковий комерційний успіх; безперервного збору, обробки і 

аналізу інформації про ринки і фірми; активної дії на навколишнє середовище на противагу пасивному 

пристосуванню до нього; інноваційній діяльності у виробництві: ініціативи і творчого підходу в управлінні 

виробництвом, фінансами, збутом і кадрами.  

Етап формування і розвитку концепцій маркетингового управління суб'єктом, що почався з 50-х років 

XX ст., триває і до сьогодні, демонструючи сучасні концепції маркетингового управління. До концепцій цього 

етапу ми зараховуємо концепції власне маркетингу (П. Друкер), освіченого маркетингу (Ф. Котлер), а також 
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концепції маркетингового управління (Ф. Котлер); конкурентної раціональності (П. Діксон); стратегічного 

маркетингу (Ж.-Ж. Ламбен); максімаркетингу (Репп і Коллінз); маркетинг відносин (Д. Пеппер, М.Роджерс), 

мегамаркентингу (Ф. Котлер).  

Цілісне уявлення про маркетингове управління, поєднавши в собі переваги різних сучасних наукових 

концепцій і відповідної практики, враховуючи те, що управління діяльністю суб'єкта на ринку будується, по-

перше, на принципах стратегічного планування; по-друге, на принципах управління інвестиційним портфелем; 

в якому кожний напрямок діяльності суб'єкта, або його бізнес-одиниця, мають свій потенціал отримання 

прибутку, що приймається за основу розподілу ресурсів суб'єкта; і, по-третє, на принципах власне маркетингу, 

що дозволяє оцінити перспективи peалізації рішень, що приймаються на основі перших двох принципів, і 

безпосередньо планувати організовувати і контролювати їх виконання, використовуючи системний 

маркетинговий інструментарій. 

Останніми десятиліттями підхід до виробничого підприємства змінився і почав розглядатися як 

соціально-економічний організм, що утворює складний комплекс різноманітних відносин. 

Істотний вплив на розвиток науки управління зробили такі сучасні наукові напрямки, як кібернетика, 

теорія інформації, теорія прийняття рішень тощо. 

Кібернетика – дає універсальне значення поняттю управління, формулює принципи, які застосовуються 

до будь-якої якісно своєрідної системи, розглядає загальні принципи і закономірності управління. 

Кібернетика, математично описуючи загальні для різних систем закономірності управління, поставила 

собі за мету виявлення тих умов і засобів, за яких вони будуть здійснюватися найбільш доцільним шляхом. 

Кібернетичні ознаки управління можна об'єднати в дві групи: 

1) ознаки, властиві формі і структурі управління (статичні риси); 

2) ознаки, які властиві змісту управління (динамічні риси). 

Кібернетика є найбільш загальною теорією управління і дає змогу забезпечити кількісне вивчення 

керованих об'єктів і систем, раціональну організацію формування і передачі інформації, прийняття рішень і 

їхньої реалізації на основі єдиного підходу до процесу управління і зв'язку. 

Дослідження операцій вперше зародилося ще в 1940-х рр. в Англії. Спочатку "дослідження операцій" 

зводилося до розробки способів аналізу завдання як єдиного цілого, без вичленовування складових її частин. 

Іншою особливістю цих досліджень на початку було використання "бригадного методу" їхнього проведення. 

Надалі "дослідження операцій" перетворилося зі спільної діяльності фахівців різного профілю на самостійну 

галузь науки й організаційної практики. 

Дослідження операцій робить акцент не стільки на математизації завдань управління і впровадженні 

методів точних наук, скільки на застосуванні принципів вивчення операції як єдиного цілого з використанням 

свіжих, неупереджених дослідницьких бригад. Тому ці останні досягнення науки управління необхідно широко 

застосовувати в сфері маркетингу. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

УСКОРЕННОЙ АМОРТИЗАЦИИ 

 

Эффективная инвестиционная политика организации предусматривает не только поиск и активизацию 

привлечения инвесторов, но и рациональное и результативное использование собственных финансовых 

ресурсов. Одним из таковых являются амортизационные отчисления, как наиболее доступный источник 

обеспечения воспроизводства основных средств. В условиях ограниченности кредитных ресурсов, 

обусловленной высокими процентными ставками по их привлечению, значимость внутреннего инвестирования 

предприятий существенно возрастает.  

Амортизационная политика является одной из основных составляющих экономической политики 

предприятия и оказывает непосредственное влияние на динамику его развития. Выбор стратегии 

амортизационной политики во многом определяет качественные и количественные параметры финансово-

экономической деятельности организаций, такие как себестоимость и цена продукции, выручка от реализации и 

сумма налога на недвижимость, темп роста обновления основных средств и степень их изношенности и др.  

Управление инвестиционными потоками в условиях ускоренной амортизации позволяет предприятию 

выработать собственную воспроизводственную стратегию, учитывающую состав и структуру основного 
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капитала, уровень его изношенности, финансовый потенциал, объемы сбыта продукции и т.д. Варьирование 

методами и нормами начисления амортизации дает возможность адаптировать учетную политику организации 

к изменяющимся условиям рыночной конъюнктуры, ценовой политике с целью повышения собственного 

инвестиционного потенциала. 

В данном контексте особую актуальность приобретает разработка методики оценки эффективности 

применения различных инструментов ускоренной амортизации с целью выявления степени ее влияния на 

формирование конечных результатов финансово-экономической деятельности организации и на этой основе 

повышения эффективности управления собственными инвестиционными потоками. 

В качестве основного критерия эффективности предлагается использовать денежный поток от 

производственной деятельности – cash flow (сf). Данный показатель отражает практически все экономические 

показатели производственной деятельности предприятия (объемы и цена реализации продукции, ее 

себестоимость, налог на недвижимость, налог на прибыль) и позволяет ориентировать принимаемые 

амортизационные решения на конечный результат – увеличение собственных инвестиционных ресурсов. Он 

рассчитывается как разница между выручкой от реализации, затратами на производство (за вычетом 

амортизационных отчислений) и уплачиваемыми налогами. Однако рассчитанный таким образом cash flow 

будет искусственно завышен за счет того, что размер прибыли, направляемый на инвестиции, не ограничен. 

Поскольку же размер фонда накопления, используемого на развитие производства, не может превышать 

определенного норматива, максимально возможный cash flow должен рассчитываться следующим образом:  

cft = N × ЧПt + Аt          (1) 

где N – предельный норматив формирования фонда накопления; 

ЧПt – чистая прибыль организации в период t; 

Аt – сумма амортизационных отчислений в период t. 

Расчет совокупного экономического эффекта (Ее) вследствие применения инструментов ускоренного 

механизма амортизации можно определить следующим образом: 

Ее = cft
α
 – cft           (2) 

где cft
α
 – денежный поток от операционной деятельности в период t в условиях ускоренной 

амортизации. 

Промежуточные расчеты оценки эффективности внутренних инвестиций в условиях ускоренной 

амортизации основных средств включают следующую последовательность аналитических действий: 

1) расчет суммы начисленной амортизации в условиях ускоренного списания основных средств (Аt
α
) 

посредством применения повышающего коэффициента к линейным нормам амортизации (Ка). Данный метод 

законодательно регламентирован и может быть применении к отдельным объектам или группам объектов 

основных средств, что существенно расширяет маневренность инвестиционно-финансовой политики 

организации. 

2) расчет остаточной стоимости основных средств с учетом ускоренного механизма начисления 

амортизации. 

3) расчет суммы налога на недвижимость в условиях ускоренной амортизации. 

4) расчет затрат на производство продукции с учетом увеличенной суммы начисленной амортизации. 

5) расчет налогооблагаемой прибыли в условиях ускоренной амортизации как разницы между выручкой 

от реализации продукции, совокупной суммы затрат и величины налога на недвижимость (БП t
α
). В рамках 

данной методики выручка от реализации продукции выступает в качестве основного ограничения и ее размер 

не изменяется пропорционально росту затрат на производство. В условиях рыночных преобразований данное 

условие является необходимым, т.к. усиление конкуренции на товарных рынках стимулирует производителей 

оптимизировать свои затраты. Данное обстоятельство является одним из основных факторов, ограничивающих 

масштабное применение ускоренной амортизации. 

6) расчет суммы налога на прибыль в условиях ускоренной амортизации с учетом определенных 

ограничений и действующих налоговых ставок. 

7) расчет чистой прибыли в условиях ускоренной амортизации. 

8) расчет денежного потока от производственной деятельности в условиях ускоренной амортизации. 

Таким образом, критерий эффективности применения ускоренной амортизации основных средств 

имеет методическую базу для его определения.  

Однако существуют ценовые ограничения, в рамках которых рост амортизации в составе 

себестоимости не должен вызвать повышение предусмотренных ценовой стратегией предприятия цен на 

реализуемую продукцию. В связи с этим при применении коэффициентов к действующим амортизационным 

нормам не должно быть нарушено условие: Зt + Аt × Ка < БПt
α
 

Таким образом, предельно возможный рост амортизации с учетом выбранной ценовой стратегии 

предприятия может быть ограничен величиной:  

max Аt
α 

< БПt / (1– Ка)         (3) 

Такая последовательность выполнения аналитических исследований представляется целесообразной и 

с позиций комплексного подхода оценки эффективности ускоренной амортизации основных средств. 

Практическое применение данной методики приведет к увеличению инвестиционных возможностей, позволит 

существенно повысить эффективность управления собственными инвестиционными потоками. Предлагаемая 

методика обеспечивает простоту исчисления и позволяет определять качественные и количественные 
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параметры собственного инвестиционного потенциала. В отличие от существующих, в данной методике 

амортизационные отчисления выступают в качестве элемента затрат и дохода предприятия, обеспечивая 

воспроизводство и обновление основного капитала.  
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РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ КАПИТАЛИЗАЦИИ БИЗНЕСА В СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ПЛАНАХ ХИМИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 

 

Повышение / создание стоимости бизнеса является приоритетным направлением в стратегических 

планах компаний, способное приносить экономические и социальные выгоды стейкхолдерам и 

аффилированным лицам в конкурентной среде. Вопросы связанные с повышением стоимости бизнеса 

раскрываются в определении термина «капитализация» (под капитализацией также понимаются другие аспекты 

касающиеся функционирования бизнеса). 

В данной работе, под капитализацией понимается превращение разных ресурсов в капитал, то есть в 

стоимость, способную приносить дополнительную стоимость [1, с.192]. 

Для промышленных компаний актуальным является рассмотрение производственной капитализации. 

Под производственной капитализацией понимается стоимость материальных и нематериальных 

активов компании, непосредственно и опосредованно участвующих в производственно-хозяйственной 

деятельности, результатом которой является создание, трансформация, усовершенствование промышленной 

продукции с последующей ее реализацией на товарном рынке. 

По большей части, рост производственной капитализации позволяет промышленным компаниям 

заниматься социальной деятельностью: повышать качество жизни и труда персонала компании, финансировать 

социальные сферы (культура, образование, спорт, учреждения социальной защиты населения), – тем самым 

улучшая свою социальную капитализацию. 

Социальная капитализация — это стоимость затрат на приобретение объектов социальной 

инфраструктуры и отчисления компании на нужды в рамках государственных и местных благотворительных 

программ в денежном выражении [2, c.91]. 

Рассмотрим два вида капитализации компаний, без принятия во внимание капитализации, которая 

создается на фондовом рынке (фиктивная капитализация). 

1. Реальная капитализация – формирование проходит в процессе финансово-хозяйственной 

деятельности компании, где применяются реальные материальные ресурсы, а также денежный капитал, 

результатом которого становится увеличение собственного капитала бизнеса. 

2. Нематериальная капитализация, которая обеспечивается нематериальными активами компании, т.е. 

человеческим и интеллектуальным капиталом [3, c.20]. 

Второй вид капитализации, со второй половины XX века, является определяющим успех компании в 

конкурентной борьбе. Так как возможности бизнеса ограничиваются материальной составляющей, 

конкурентное преимущество бизнеса должны обеспечивать нематериальные активы. 

Примером рассмотрения капитализации в стратегических планах бизнеса, послужили крупные 

компании химической промышленности Европы занятые в производстве удобрений и азотных соединений, 

такие как: Гродно Азот (Белоруссия), Nitrogenmuvek (Венгрия), Achema Group (Литва), OCI Agro 

(Нидерланды), Yara International (Норвегия), Grupa Azoty (Польша), Акрон (Россия), Куйбышевазот (Россия), 

Тольяттиазот (Россия), Уралхим (Россия), Azomures (Румыния), OSTCHEM (Украина) и др. 

Для норвежской компании Yara International основными задачами по капитализации бизнеса являются: 

наращивание объемов производства; использование передовой практики корпоративного управления; 

реализация концепции «Creating Impact» (сотрудничество бизнеса и общества); расширение присутствия на 

быстрорастущих рынках [4]. 

Так, в финансовой стратегии польской компании Grupa Azoty на 2013-2020 гг., основной целью 

выступает повышение экономической добавленной стоимости (EVA), а также распределение прибыли для 

заинтересованных сторон, особенно акционеров, посредством осуществления стратегии по оптимальному 

перераспределению прибыли. В целях эффективного достижения стратегического роста EVA, Grupa Azoty 

приняла конкретные финансовые цели, которые выражены в увеличении основных операционных и 

финансовых показателей, характеризующие результаты выполнения концепции стоимостно-ориентированного 

управления (VBM): ROE > 12%; ROCE >14%; EBIT/EBITDA margin > 8% / 14% [5]. 

Украинская компания OSTCHEM в своих планах концентрирует усилия на: 

 Оптимизации инвестиционной, производственной, маркетинговой, логистической и сбытовой 

политики, сокращении операционных издержек для компаний входящих в группу OSTCHEM. 

 Капитальных инвестициях в развитие компаний группы OSTCHEM. 

 Консолидации новых производственных активов и выход на новые мировые рынки; 
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 Развитии снабжения минеральными удобрениями украинских сельскохозяйственных производителей 

путем выстраивания общенациональной складской сети [6]. 

Общим, в капитализации бизнеса, для рассмотренных компаний является оказание особого внимания 

задачам, в стратегических планах, таких как: 

 Наращивание объемов производства. 

 Расширение ассортимента производимой продукции. 

 Укрепление позиций бизнеса на национальном рынке, выход на быстрорастущие международные 

рынки. 

 Слияния и поглощения бизнеса. 

 Развитие логистической, транспортной инфраструктуры. 

 Применение передовых практик в вопросах: управления бизнесом; образования сотрудников; R&D; 

сотрудничества «образование-наука-бизнес-государство». 

 Разработка и реализация программ по социальной ответственности бизнеса. 

Практически у каждой рассмотренной компании в стратегических целях и видении значится: «Занятие 

лидирующих позиций в азотном сегменте среди компаний химической промышленности Европы и мира». 

Осуществление запланированных целей найдет себя в историческом периоде развития бизнеса. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ 

РИНКОВИХ ВІДНОСИН 

 

В умовах становлення ринкових відносин підприємства вимушені активно впроваджувати нову техніку 

і оновлювати устаткування. Загострення конкурентної боротьби ставить перед підприємствами задачу 

постійного пристосування структури управління до нової техніки та технології. Менеджери вітчизняних 

підприємств відпрацьовують нові форми і методи організації управління.  

Постійно удосконалення організаційної структури управління здійснюється в публічному акціонерному 

товаристві (ПАТ) «Кременчукм'ясо» з урахуванням особливостей роботи як основних так і допоміжних цехів. 

Комплекс первинної переробки худоби, що складається з цехів: забійного, жирового, технічних фабрикатів, 

субпродуктового, шкуропосолочного, кишкового, ділянки для збору й обробки ендокринно-ферментної 

сировини, модернізується з залученням сучасного устаткування з одночасним впровадженням заходів 

управлінського спрямування. Технічне переозброєння торкнулося практично всіх ділянок головного 

виробництва. Сучасні жиловочні машини, наповнювачі, кліпса тори, льодогенератори, ін`єктори, масирувальні 

центрифуги, термокамери, слайзери, вакуум – пакувальні машини – це далеко не повний список встановленого 

за останні роки на виробництві обладнання. Мікропроцесори, які керують обладнанням, дозволяють 

автоматично контролювати хімічно - біологічні процеси та регулювати найважливіші параметри процесів 

виробництва ковбасних виробів, забезпечуючи високу якість. 

З введенням комп’ютерних інформаційних систем децентралізація керівництва в деяких випадках 

втрачає сенс. ПАТ в процесі розбудови частково ліквідував або укрупнив окремі відділи, змінив характер їх 

діяльності, звузив компетенцію і функції керівників. Однією із початкових проблем, що стояла перед 

підприємством, була координація роботи всіх виробничих ланок, тісна їх співпраця. Як наслідок, акціонерне 

товариство перетворюється на організацію з централізованою формою управління, а більшість його відділів в 

функціональні служби. Комп’ютерна техніка використовується на різних функціональних дільницях: в сфері 

організації виробництва; при вивченні ринку і інтенсифікації збуту більше 200 найменувань м`ясної та 

ковбасної продукції, що виробляється тільки з натуральної, екологічно чистої вітчизняної сировини; при 
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плануванні та контролі виробничої діяльності. Впроваджуються комплексні комп’ютерні системи, що 

охоплюють функціональні сфери в межах підприємства та пов’язують обробку замовлень з регулюванням 

запасів сировини і готової продукції, узгодженням виробництва і збуту. В комп’ютерну систему включені 

чисельні постачальники сировини та різноманітних матеріалів. При використанні комплексної системи в 

акціонерному товаристві суттєво зменшились витрати по збуту продукції та зберіганню запасів. Таким чином, 

тільки при умові координації діяльності функціональних служб і лінійних керівників сучасна комп’ютерна 

техніка може використовуватися з максимальною ефективністю. 

На протязі останніх років найбільші зміни відбуваються в організації вищих управлінських органів та 

функціях керівників товариства. В основу роботи по удосконаленню організаційної структури управління ПАТ 

необхідно покласти наступні принципи: орієнтація діяльності усіх ланок і органів управління на досягнення 

цілей організації; чіткий розподіл функцій підрозділів, які відповідають за оперативні результати діяльності 

фірми і працюють над перспективними напрямками та проектами; оптимізація роботи пов’язаної з оперативним 

управлінням і плануванням; чітке розмежування компетенції на всіх рівнях управління; повна відповідність між 

повноваженнями та відповідальністю; максимізація прозорості роботи і контролю поєднана з мінімізацією 

рівнів управління. Необхідно вибрати таку організаційну структуру, яка відповідає стратегічним планам 

організації і забезпечує їй ефективну взаємодію з оточуючим середовищем для досягнення намічених цілей. 

Будь-яку перебудову структури управління необхідно оцінювати перш за все з точки зору досягнення 

поставлених перед нею цілей. В умовах нормального розвитку економіки реорганізація має спрямовуватися 

перш за все на те, щоб шляхом удосконалення системи управління підвищити ефективність роботи організації. 

Впровадження раціональної організаційної структури управління передбачає необхідність забезпечення 

відповідних горизонтальних зв'язків в системі управління, тобто зв’язків між відділами та службами апарату в 

доповнення спільної мети управління. Здійснюються різні заходи з метою полегшення президенту виконанню 

його багато чисельних обов’язків. Особлива увага звертається на обмеження числа осіб, які безпосередньо 

звітують перед президентом, тобто скорочення його «масштабу контролю» [1]. Правда, спеціалісти з 

менеджменту мають різні точки зору з цього питання. Підкреслюється умовність цього поняття і негативні 

наслідки надмірно вузького масштабу контролю щодо ускладнення структури підприємства, появою нових 

рівнів управління, подовженням ланцюгів команд [2]. Як видно із успішної реорганізації крупних 

м’ясопереробних підприємств, число осіб, безпосередньо підпорядкованих президенту, дорівнює 4-6 [3]. З 

метою розвантаження президента та інших вищих адміністраторів розмежовуються функції по керівництву між 

віце-президентами підприємства. Так, віце-президент – технічний директор контролює і координує роботу 

управлінь заміняючи президента, який безпосередньо відривається від оперативної роботи і не спроможний 

підтримувати контакти з керівниками усіх підрозділів підприємства. 

В організації органів центрального управління акціонерного товариства доцільно впроваджувати 

комплекси заходів стосовно удосконалення управління в процесі розвитку. Перший комплекс – відхід від 

принципу єдиноначальності, що зумовлено як бажанням розвантажити керівника підприємства від його багато 

чисельних функцій, так і необхідністю уникнення помилок більш імовірних за такої форми правління. 

Єдиноначальність замінюється колегіальністю, підпорядкуванням групи керівників загальній меті, єдиній 

системі. Керівництво зосереджується в руках групи – єдиної команди, характерною рисою якої є динамічність 

та поєднання лінійних адміністраторів і функціональних спеціалістів. Другий комплекс – поступове 

відокремлення функцій планування від оперативної роботи. При динамічних темпах розвитку техніки та 

технології м’ясо переробки необхідні стратегічні рішення, які круто змінюють політику підприємства і 

спрямовують його діяльність по новому руслу. Планування повинно бути динамічним, а акціонерне товариство 

безперервно переглядати і заново оцінювати свою політику. 

Основною проблемою в управлінні підприємствами є розмежування функцій між вищими керівниками 

і управляючими окремих підрозділів, налагоджування чіткого порядку відносин між ними. Функції з 

визначення загальних задач акціонерного товариства, координації і контролю роботи його підрозділів, 

управлінню фінансами зосереджені в руках президента і віце-президентів. Контролюються результати 

оперативної діяльності управляючих цехами та іншими ланками підприємства, але вищі адміністратори не 

повинні умішуватися в оперативні розпорядження підпорядкованих їм керівників. Контроль невід’ємний від 

здійснення любої функції, але він не повинен бути настирливим і надмірним. Основним методом планування і 

контролю в руках вищого керівництва залишається складання фінансового плану. Велика увага приділяється 

узгодженості грошових надходжень з виробничим циклом і строками виконання угод зовнішніми 

постачальниками. Першим кроком при складанні плану є розробка прогнозу збуту ковбасних виробів, у тому 

числі: варених, сосисок, сардельок, на пів копчених, варено-копчених, сирокопчених, різноманітних 

копченостей, в грошовому виразі, для чого визначають ціну на продукцію. При цьому величезне значення для 

акціонерного товариства має обґрунтована ціна і її відносна стабільність. Прогноз збуту розробляється відділом 

з вивчення ринку м’ясної продукції, підпорядкованої віце-президенту – комерційному директорові. В 

подальшому ведеться постійний контроль над збутом і у випадку коливань попиту в плани вносяться відповідні 

зміни. Гнучкість планів, залежність їх від прогнозів збуту, які постійно переглядаються, і від фактичного обсягу 

продаж - це відмінна риса ефективного внутрішньо фірмового планування. В методичних вказівках з 

планування в акціонерному товаристві спеціально підкреслюється, що спочатку необхідно чітко сформулювати 

об’єкти планування, а потім розробити стратегію і визначені неї оперативні плани. 
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Внутрішньо фірмове планування, що координується комерційним директором товариства, 

розглядається скоріше як свого роду визначення задач, які здійснюються у випадку виникнення нових 

обставин, в першу чергу техніко-технологічного прогресу, коливань попиту, конкуренції. На ці обставини 

акціонерне товариство може впливати тільки в досить обмежених розмірах. Задача планування зводиться до 

раціонального розподілу ресурсів, а за нестійких планів – до уміння їх швидко перерозподілятися, що складає 

основний зміст роботи керівників. Спеціалісти відмічають, що довготривала і складна задача по ефективному 

виконанню обґрунтовано розробленого плану залежить в основному від уміння президента, а не від таланту 

плановиків [4]. 

Перспективне планування, швидкі темпи техніко-технологічного прогресу в м’ясопереробній галузі, 

загострення конкуренції і необхідність мати крупні накопичення піднімають значення підприємницької 

функції, створення нових видів продукції, капітального будівництва. Одним із основних обов’язків вищих 

керівників стає прийняття рішення про випуск нових видів продукції. Керівники окремих підрозділів 

підприємства приймають участь в розробці таких планів, але за власною ініціативою не можуть приймати 

необхідних рішень. Наведена тенденція чітко відслідковується в діяльності керівників ПАТ «Кременчукм’ясо». 

Основні цілі, що випливають із наукових досліджень: стимулювання зростання обсягів продаж, диверсифікація 

виробництва м’ясопродуктів і проникнення в нові галузі харчової промисловості з близькою технологією. 

Організаційні рішення і проблема кадрів управляючих стоять в центрі уваги вищих керівників. 

Оскільки акціонерні товариства розвивають діяльність в самих різних областях, то до їх керівників висуваються 

різні вимоги. Проте найбільш цінними якостями визнаються ініціатива, гнучкість, почуття нового, здатність 

швидко приймати рішення в умовах соціальних зрушень і наростаючих темпів наукового і технічного прогресу. 

Керівники повинні поєднувати наукову підготовку з умінням управляти людьми. Найважливіша задача 

менеджерів вищого рівня – зберігати життєздатність акціонерного товариства і забезпечувати рентабельність 

продукції. Для цього вони повинні вишукувати вигідні сфери для застосування капіталів, виконувати 

підприємницькі функції, впроваджувати нову техніку та технологію, володіти ініціативою та винахідливістю. 

Розробка планів, намагання координувати цілі і задачі, що стоять перед підприємством, з роботою усіх ланок 

знаходять відображення і в науці управління, в методах і особливо системному підході. Прибічники цього 

методу бачать в ньому ключ до подальшого розвитку, вважають системний підхід необхідним для 

впровадження комп’ютерних інформаційних систем і автоматизації виробничих процесів. Системний підхід 

отримав широке розповсюдження в діяльності вищого керівництва, що дозволяє впроваджувати прогресивні 

заходи щодо організації випуску сучасної конкурентоздатної продукції за раціоналізації структури управління. 
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ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ВОСПРИЯТИЯ РЕКЛАМЫ 

 

Сложившиеся в обществе стереотипы – мощный инструмент, дающий возможность влиять на массовое 

сознание. В зависимости от половой принадлежности люди исполняют различные социальные роли и 

действуют, исходя из определенных ментальных установок, что весьма эффективно можно использовать в PR-

кампаниях 

Общеизвестно, какое сильное влияние оказывают на человека средства массовой информации. Именно 

они являются одним из главнейших источников социализации личности наряду с семьей, школой и другими 

общественными объединениями. Любая информация, проходящая через рассматриваемые нами социальные 

институты, мгновенно проникает в сознание людей и формирует в нем различные мнения, установки, 

стереотипы, с помощью которых каждый человек строит свое отношение к воспринятой информации [1]. 

Не последнее место в формировании стереотипов занимает рекламная коммуникация. Характерно, что 

в рекламе всегда присутствуют гендерные стереотипы, она постоянно формирует образы мужчины и женщины 

у большинства реципиентов. Зачастую от данных образов и стереотипов зависят и наша самооценка, и 

восприятие окружающих, и выбор профессии, а в конечном счете и все наше поведение. 

В настоящее время становится актуальным изучение социально-психологической природы гендерных 

ролей и стереотипов. Психология мужчины и женщины и их отличий друг от друга имеет непосредственное 

отношение не только к человеку как к таковому, но также ко всему обществу в целом. Ведь роль мужчины и 

женщины в общественной среде сегодня претерпевает значительные изменения. 
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В психологии гендер — это социально-биологическая характеристика, с помощью которой люди дают 

определение понятиям «мужчина» и «женщина» [2].  

Гендерный контекст в рекламе представляет собой не столько теоретический, сколько сугубо 

практический смысл — об эффективной рекламе можно говорить лишь в случае, если она учитывает половые 

особенности той целевой группы, на которую она направлена. 

Исследование рекламы затрагивает гендерные особенности потенциальной группы потребителей. 

Одним из направлений такого анализа может стать исследование качества идентификации зрителя с героями 

рекламных роликов. Высокая склонность к идентификации (то есть склонность к неосознаваемому подражанию 

герою, обладающему желаемыми качествами) позволяет заключить, что зритель с большой вероятностью 

повторит соответствующий поведенческий паттерн героя и приобретет рекламируемый товар. Естественно 

ожидать, что желаемыми качествами женщины могут рассматривать привлекательность, молодость, наличие 

поклонников и ряд других. Для мужчин такими качествами могут стать смелость, физическая сила, интеллект, 

внимание женщин и т.д.  

Стремление создателей рекламы донести до ее потребителей идею как видимых, так и невидимых 

различий между «сильным» и «слабым» полами привело к выработке доступного каждому рекламно-

избирательного языка — гендерлекта, содержащего как вербальные, так и невербальные компоненты 

коммуникации [3]. Существующий двойной стандарт позволяет по-разному интерпретировать идентичные 

жесты, образцы поведения полов. 

Известно, что в рекламе можно выделить две коммуникативные составляющие: вербальную и 

невербальную. Невербальные сигналы несут в 15 раз больше информации, чем вербальные, и люди чаще 

полагаются на невербальную информацию, предпочитая ее словесной. 

В рекламно-гендерной коммуникации мужчины, в отличие от женщин, не столь глобально 

идентифицируются с проявлениями невербальной коммуникации. Женщины же в большей степени выражают в 

рекламно-физическом языке и «половую принадлежность». Их коммуникативное поведение меньше указывает 

на социальный статус и в первую очередь интерпретируется с учетом сексуального восприятия. 

Образ мужчины — это, прежде всего образ собственника, что подтверждается таким элементом, как 

направление жестов, движений рук, которые имеют коммуникативную направленность, обращенность к 

другому. У женщин, наоборот, большинство жестов направлено к себе. 

Мужская жестикуляция в рекламе, обращенная к конкретным людям, чаще принимает вид 

«символического оружия» (например, крепкое сжатие предплечья другой рукой с одновременным сведением 

кисти в кулак и т.д.). Женская рекламная жестикуляция не содержит властных знаков, сильно ограничена 

социальными рамками приличий. Женщины в рекламе жестикулируют преимущественно в кругу знакомых, 

близких и родственников (поправка прически, одежды, освежение макияжа и т.д.).  

Гендерный анализ рекламной продукции свидетельствует о существенном значении взглядов, 

которыми обмениваются партнеры. Мужчина чаще в процессе общения смотрит в сторону или на какие-то 

части тела своего собеседника-женщины, но не в глаза, за исключением тех сюжетов, когда он что-то объясняет 

женщине, поучает ее или выступает в роли руководителя, ведущего диалог. В этих случаях мужчина чаще 

посылает женщине прямые взгляды, причем у считающего себя «выше» по статусу количество прямых, 

пристальных взглядов на партнера намного больше. Женщины в процессе общения в рекламе чаще смотрят в 

глаза собеседнику, и взгляд их продолжительнее взгляда мужчин, причем он несет иной смысл — 

информационный. Право на инициативу и лидерство не только в рекламе, но и в обществе принадлежит 

мужчине. А успех женщины во многом зависит от ее умения приспособить свое поведение к желаниям и 

ожиданиям мужчины. 

Применять гендерные стереотипы в рекламе нужно с большой осторожностью. Сильный гендерный 

акцент целесообразен лишь в том случае, если товар предназначен для потребителей одного пола. Попытки 

завоевать благосклонность одних целевых аудиторий могут вызвать раздражение других. Например, 

использование в рекламе женского образа в качестве объекта эксплуатации и сексуального подчинения или 

обыгрывание пресловутой «женской логики» вызовет негативную реакцию со стороны большинства женщин. 

Мужчин часто раздражают «глупые» и «недалекие» рекламы, героини которых одерживают над ними свои 

маленькие женские победы [3]. 

Воздействие рекламы на жизнь людей действительно колоссально. Она способна формировать 

общественное мнение, изменять ценности, внедрять новые образцы поведения и схемы гендерных реакций. 

Информация, которую несет реклама, оказывает значительное влияние на характер межличностных отношений 

между мужчиной и женщиной. Пропагандируя новые образы и социальные роли, реклама заметно расшатывает 

сложившиеся в обществе стереотипы. 

Более того, реклама наравне с другими культурными средствами играет огромную роль в воспитании 

младшего поколения. Моделируя типичные жизненные ситуации, она программирует определенные реакции и 

стили поведения, то есть буквально учит детей жизни. Поэтому, если мы хотим жить в социально здоровом 

обществе, необходимо ставить этические и моральные принципы на первое место, а экономические выгоды – 

на второе. Производители должны не только стремиться продать свой продукт, но и учитывать степень влияния 

их рекламных кампаний на общественное сознание. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОГО БРЕНДІНГУ З АКЦЕНТОМ 

НА СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

 

Відомому тенісисту та мільйонеру, Борису Беккеру належить висловлювання: «Те, скільки ви 

заробляєте, напряму залежить від того, скільки людей Вас знають». Сьогодні, питання створення особистісного 

бренду є актуальним як ніколи. Прибуток людини напряму залежить від її іміджу, як професійного, так і 

особистого.  

Особистісний бренд – це комплекс асоціацій, які з’являються в результаті певної взаємодії з 

інформацією, ідентифікуючою певну особистість.  

Графічним відображенням соціальних мереж є, так звані, служби соціальних мереж, які являють собою 

веб-сайти або інші служби у Веб (програми, плагіни), які дозволяють у візуальному вигляді підтримувати 

зв'язок з іншими користувачами мереж.  
 
За проведеним дослідженням виявлено найбільші соціальні мережі.

 

Українсько/російськомовні: 1.В Контакте 2.Одноклассники.ru 3.Мой Круг 

Англомовні: 1.Facebook 2. Last.fm 3.MySpace 

Алгоритм формування ідентифікації у соціальній мережі розглянуто на рисунку 1.  

В результаті використання алгоритму формування ідентифікації особистості у соціальній мережі 

велике значення необхідно приділяти її розвитку через бренд. 

Коли мова йде про створення або розширення бізнесу, є один вид капіталу, що не вимірюється в 

доларах або гривнях: капітал бренду. Він ніяк не пов'язаний з грошима, нерухомістю , товаром або будь-якими 

іншими матеріальним засобами, залишаючись при цьому найбільш важливим для процвітання і стабільності 

компанії. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                   

Рис. 1. Алгоритм формування ідентифікації особистості у соціальній мережі 
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Яскравий персональний бренд, який гармонійно узгоджується з діяльністю, здатний принести 

прибуток, впливаючи на відчуття клієнтів. 

Нажаль, немає такого секретного інгредієнта, який зробить одну торгову марку більш успішною на тлі 

інших. Але деяким підприємцям все ж вдалося розібратися в процесі створення особистого та професійного 

бренду і реалізувати свої успішні ідеї. 

Для початку визначтесь зі своєю цільовою аудиторією. Ось вони: 

1) Клієнти - ЦА, яку розглядають всі бізнеси. 

2) ЗМІ. 

3) Професійні спільноти. 

4) Співробітники. 

5) Інвестори. 

6) Органи влади. 

І під кожну ЦА свої методики та інструменти PR. Виходячи на ринок, не плутайте свої ключові 

пропозиції. Так з чого ж починати свій чи чужий PR? Універсальний порада - використовуйте стандартні 

маркетингові інструменти, а саме 4Р і SWOT-аналіз. 

Для формування особистісного бренду автором запропоновано наступний поступовий концептуальній 

підхід, за етапами, у якому можна відстежити схожість людини-бренду з товаром-брендом. 

1. Пошук та створення. Для того щоб зрозуміти, ким є наш об’єкт брендінгу, потрібно постійно 

перебувати в процесі внутрішнього пошуку. Інвестиції часу в дослідження суті особистості як бренду є 

основою його успішного створення і отримання результатів. 

Треба визначити цінності суб’єкта брендінгу, місію і особливі характеристики. Треба розуміти всі ці 

речі і вміти донести їх до кінцевих споживачів інформації. 

До переліку інструментів, які застосовуються для створення власного бренду, може належати, 

наприклад, блог, веб-сайт, візитка, резюме, рекомендація, портфоліо або навіть профіль у соціальній мережі. 

Важливо , щоб кожен з цих елементів перегукувався з іншими і підтримував загальну картину особистого 

бренду.  

1.1. Визначення продукту (тобто особистості).  

1.2. Позиціонування (як спеціаліст в певній області).  

2. Підтримка. Разом із зростанням, підйомом і прискоренням кар'єри з'являється потреба підтримувати 

те, що ви вже встигли створити. У той же час, потрібно постійно відслідковувати інформацію про бренд в 

Інтернеті таким чином, щоб переконатися, що він створюєте позитивні емоції, а розмови навколо нього носять 

переважно позитивний характер. 

2.1. Стабільна якість (досвід в певній області). 

2.2. Пакувальні рішення (зовнішній вигляд, одяг) 

3. Комунікації. Мало створити інструменти для підтримки бренду. Потрібно використовувати їх таким 

чином , щоб донести до людей інформацію. 

3.1. Стійка дистрибуція (постійні оновлення інформації на особистій сторінці у соціальній мережі) 

3.2. Інтегровані маркетингові комунікації (присутність на декількох соціальних мережах, групах та їх 

зв'язок) 

3.3. Практика пред’явлення цінностей (налагодження оперативного зворотного зв’язку) 

Запровадження даного концептуального підходу при формуванні особистого брендінгу дасть 

можливість більш місткого і повного уявлення особи та підвищення його результативності в будь-якому 

бізнесі. 

 

Черняк М.С. преподаватель кафедры маркетинга 

Барановичский государственный университет г. Барановичи 

 

КОУЧИНГ КАК ЭЛЕМЕНТ  АНТИКРИЗИСНЫХ ПРОГРАММ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Повышение уровня конкурентоспособности организации, в том числе, и в условиях кризиса в 

решающей степени определяется качеством имеющегося персонала: его квалификацией, потенциалом, 

степенью сплоченности, лояльностью к организации и мотивацией к высокопроизводительному труду. 

Новые методы управления человеческими ресурсами, ориентированные на быстрые технологические 

изменения и инновационность превращаются в важные компоненты стратегии управления. А сами работники 

начинают рассматриваться как ключевые ресурсы предприятия. 

Антикризисный менеджмент в виде коучинга – это взгляд на персонал компании как на огромный 

творческий потенциал. 

«Коучинг» -это раскрытие потенциала человека с целью максимального повышения его 

эффективности. Коучинг не учит, а помогает учиться (Тимоти Голви). 

"Профессиональный коучинг" - это непрерывное сотрудничество, которое помогает клиентам 

добиваться реальных результатов в своей личной и профессиональной жизни. Посредством процесса коучинга 

клиенты углубляют свои знания, улучшают свой КПД и повышают качество жизни. (ICF Международной 

Федерации Коучинга) 
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Персональный коуч - это успешный, состоявшийся в жизни человек, который владеет системными 

знаниями для того, чтобы помогать заказчику в достижении любой реальной цели. 

Коуч приглашается, в первую очередь, для совместной работы над достижением цели, для 

профессиональной поддержки и воодушевления. 

По сути коучинг можно условно разделить на три главных направления, модели коучинга: 

 Бизнес-коучинг. Это совместная работа над достижением профессиональных и личных целей клиента 

в контексте его бизнеса или организации. Целью в этом случае может являться как улучшение результатов и 

показателей бизнеса, так и карьерной самореализации человека (в тандеме с  лайф коучингом). 

 Персональный или лайф коучинг. В данном случае рассматривается достижение цели в интересах 

человека как личности. 

 Корпоративный. Достижение поставленной цели или решение проблемы в интересах компании. В 

результате внедрения корпоративного коучинга все оказываются в выигрыше: ключевые сотрудники получают 

осознание перспектив, ясность направления движения, большую самостоятельность, поддержку собственной 

инициативы. Глава же получает лояльных, заинтересованных, эффективных соратников. В результате 

внедрения корпоративного коучинга в компании возрастает прибыль. По данным Международной Федерации 

Коучинга, окупаемость затрат на коучинг равна 5.3 к 1. 

Коучинг, получивший в последнее время широкое распространение в деловом сообществе, применим в 

любом бизнесе — от производства до розничной торговли, от сферы обслуживания до финансовых услуг. 

Такой стиль менеджмента, обусловливающий новую корпоративную культуру, основан на открытости, 

доверии, согласованности действий и целей всего коллектива компании. Коучинг, глубинные основы которого 

базируются на психологических принципах и моделях, способствует пониманию и осмыслению человеком 

своих огромных возможностей, которые он, будучи достаточно мотивированным, может успешно реализовать в 

своей сфере деятельности, обеспечивая тем самым решение главной задачи современного бизнеса — 

максимизацию повышения производительности труда и эффективности исполнения работы каждым. 

Сейчас, в непростой для многих компаний период, когда из 10 человек в отделе может остаться 3, а то 

и 2, задача руководителя, принимающего управление в стиле коучинг – понять, какие ресурсы есть у человека и 

помочь ему их раскрыть, с максимальной отдачей для самого сотрудника и для компании. Отказываясь от 

традиционного менеджмента, и делая все, чтобы не только удержаться на рынке, но и выйти из сложившейся 

ситуации победителем, руководитель должен практиковать новый подход к управлению персоналом, который 

родился на стыке современного менеджмента и последних достижений психологии. 

Каждый сотрудник является уникальной творческой личностью, способной самостоятельно решать 

многие задачи, проявлять инициативу, делать выборы, брать на себя ответственность и принимать решения. 

Руководитель-коуч направляет и дает сотрудникам возможность принимать на себя ответственность, 

делегирует полномочия. Многие сегодня хорошо понимают, что нереализованный потенциал персонала – это 

упущенная выгода всей компании, а использованный, – это новые достижения и вершины. Коучинг – мощный 

ресурс осознания, целенаправленного обдумывания и принятия решений, как в бизнесе, так и в повседневной 

жизни. Опыт иностранных компаний показывает, что использование коучинга в управлении персоналом 

позволяет значительно повысить эффективность работы и усовершенствовать профессиональные навыки 

сотрудников 

Коучинг как средство управления – это ни в коем случае не инструкции и указания, это, скорее, 

взаимодействие руководителя и подчинённого, направленное на наиболее эффективное решение поставленной 

задачи.  

Задача коучинга, как и любой другой системы управления – добиться от работников максимальной 

эффективности. И в этом плане коучинг работает очень хорошо. А то, что он позволяет ещё и улучшить общую 

атмосферу внутри компании – это уже, скорее, позитивный побочный эффект. И таких эффектов может быть 

немало. 

Внедрение коучинга как средства управления в компании целесообразно проводить сверху – вниз. Это 

естественно, так как лучшим коучем для сотрудников будет их непосредственный руководитель. Конечно, 

сотрудники одного уровня тоже могут быть друг для друга коучами, но коуч-руководитель – это наиболее 

эффективный вариант. Освоение коучинга не столь сложно, как это может показаться на первый взгляд. Дело в 

том, что если коучинг рассматривается не как профессия, а как средство управления, то в этом случае 

менеджерам вполне достаточно овладеть несколькими эффективными приёмами (методиками) из арсенала 

коучинга и в последствии совершенствовать их на практике. 

Коучинг уже не раз доказывал свою эффективность в самых разнообразных ситуациях. 

Подчеркивая важность проблемы совершенствования системы управления персоналом, отмечаю, что 

без радикального изменения приоритетов в пользу работы с персоналом, без отказа от старых методов и 

принципов управления предприятие сохраняет слабые адаптационные возможности, неспособность к 

инноватике, что, в свою очередь, приведет его к последующим кризисам. 

 

Список использованных источников 
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2. Ермаков В.В. Менеджмент организации в условиях кризиса. - М.: Прогресс, 2000. 
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«ВИРУСНЫЕ ВИДЕО» – ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ 

 

На данный момент вирусы — это самый простой, понятный, предсказуемый и адаптируемый под 

сознание клиентов «нестандартный» инструмент рекламы в интернете. 

Вирусные видео — видео, которое распространяется пользователями Интернета за счет добровольного 

размещения на своих страницах, ресурсах, а также посредством функции «поделиться с другом». Обычно это 

осуществляется через веб-сайты, социальные медиа и e-mail. Вирусные видео часто бывает юмористическим и 

снимается по сценарию, подобному к телевизионным комедиям, хотя может и содержать в себе просто удачно 

заснятый момент или нелепую ситуацию. С распространением телефонов с камерами, много видео снимается 

любителями на этих устройствах. Доступность недорогих или бесплатных видео-редакторов, а также платформ 

для публикации, позволяет сделать вирусным видео, снятое на мобильный телефон, и распространять его по 

электронной почте или сайтам, а также между телефонами по Bluetooth или MMS. Эти любительские видео, как 

правило, некоммерческие, предназначенные для просмотра друзей или семьи. Видео становятся вирусными 

часто неожиданно, поэтому даже при специальной съемке подобного типа ролика, вирусный эффект не всегда 

может быть достигнут. 

В нашем сознании крепко утвердился тот факт, что, несмотря на все многообразие своего понятия, 

вирусные видеоролики рассматриваются как отдельный пласт вирусного маркетинга в целом. Ведь появились 

они совсем не в рекламных целях, а как говорится «просто так», для развлечения. 

«Корни» вирусных роликов уходят несколько в иную степь, чем у вирусной рекламы как таковой. 

Начиналось все с интересных и смешных любительских видеороликов о животных и веселых курьезов с 

домашних мероприятий. Когда данный жанр стремительно начал набирать популярность, такие видео, 

соответственно, стали рассматриваться  как дополнительный источник прибыли или как инструмент работы с 

брендом. 

Существуют ли преимущества вирусного видео по сравнению с телерекламой. Главное преимущество, 

что за телетрансляцию рекламного ролика нужно платить, за каждый показ, и не секрет, что телереклама 

достаточно дорогое удовольствие. Расходы же по вирусному видео ограничиваются только расходами на 

правильный «посев» видео в Интернете. Дальше, правильно запущенное вирусное видео уже не приносит 

рекламодателю никаких затрат и расходов. 

Интернет аудитория Украины растет столь стремительно, что уже в ближайшие годы вполне может 

сравняться с телевизионной. Если на сегодня насчитывается 17 млн. домохозяйств с телевизорами (по данным 

JFK), и это число особо не меняется, то средняя недельная аудитория УАнет составляет уже 13 млн. человек 

(bigmir.net) и выросла только за первые полгода 2011 на 15%. Сегодня существует масса подходов к 

определению вирусных видео (viral video, buzzwords). Большинство из них рассматривают их как часть 

«чистой» рекламы: речь идет о том, что иногда сложно отличить просто качественно сделанную рекламу от 

целенаправленного вирусного видео. Тут играет не последнюю роль фактор неожиданности: никогда нельзя 

точно предсказать, насколько «вирусным» получится созданный продукт. Важно здесь то, что в рекламе всегда 

открыто заявлен заказчик, и она часто намного более навязчива для пользователя, чем вирусные видео. Очень 

важно, что распространение информации осуществляется пользователями интернета добровольно, а сама 

информация не изменяется при передаче (максимум – можно дописать комментарий), но нельзя вырезать из 

видео только то, что понравилось. Во всяком случае, это трудоемко и долго. Куда элементарнее просто скинуть 

ссылку. Так, одинаковый посыл передается огромному количеству людей, практически не искажаясь. Такая 

модель передачи информации получила название many-to-many и пришла она на смену word-of-mouth, когда 

каждый человек искажает информацию в соответствии со своим образом мышления. В то же время, популярное 

видео должно захватывать, удивлять, но никогда не утомлять! Потому его оптимальная продолжительность 

колеблется от 30 секунд до нескольких минут. Безусловно, вирусные видеоролики полезны для рекламодателя. 

В первую очередь потому, что «опасны» для потребителя. Они воздействуют на эмоции того, кто их смотрит. 

Это и визуальное, и звуковое воздействие. Учитывая, что есть отдельная категория покупок, именуемых 

импульсивными, на это стоит обращать особое внимание. Именно эмоциональная составляющая  побуждает 

передавать вирусные видео своим друзьям, на этом построена сама концепция: у зрителя возникает острая 

потребность поделиться эмоциями, пережитыми во время просмотра, с близкими людьми. И он делится – 

ссылкой. Вирусные видео обязаны своим появлением «социализации» интернета, различным соцсетям, 

упрощающим коммуникацию. Человек в таком случае становится активным «медиа-каналом», что помогает 

создателям видеороликов эффективно влиять на сознание большого количества пользователей сети. 

Также стоит заметить, что для брендов и крупных компаний вирусные видео (если речь идет о создании) 

– это обычно «дорогие» тематики, большие бюджеты. И в то же время – это всегда креативные идеи, высокий 

показатель эффективной работы компании. Это и часть пиара. А он может быть как положительным, так и 

отрицательным. С помощью качественной стратегии вирусного маркетинга на видеохостингах можно не только 

сформировать спрос на определенную категорию товаров или услуг, но и нивелировать «сильные места» 

конкурентов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/E-mail
http://ru.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
http://ru.wikipedia.org/wiki/MMS


189 

УДК  338.33.332.122:338.43  

Щербата І. В. к.е.н., доцент 

Львівський національний аграрний університет, м. Львів  

 

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК НАПРЯМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗРІВНОВАЖЕНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

Метою політики сільського розвитку є створення сприятливих умов життєдіяльності сільського 

населення через підвищення багатофункціональності територій. Вона є основою та засобом реалізації стратегії 

розвитку сільських територіальних утворень [2].  

Упровадження цієї ідеї в сучасних умовах пов’язують з процесом деаграризації сільської економіки – 

зменшенням у її структурі частки (але не обсягів!) аграрного виробництва, що у свою чергу передбачає 

прискорений розвиток несільськогосподарських видів діяльності [3, с. 49]. При цьому на перший план виходить 

проблема визначення господарських функцій сільських територій, які є не лише конкурентними, а навіть 

альтернативними сільськогосподарській. Паритет між функціями сільськотериторіальних утворень залежить 

від наявного ресурсного потенціалу. При чому ефективне задіяння потенційних ресурсів здатне значно 

прискорити їх розвиток і навіть змінити властивості й сутнісні характеристики сільських територій. Водночас з 

огляду на природоохоронну функцію сільських територіальних утворень, розвиваючи ті чи інші види 

господарської діяльності, треба враховувати зростаюче навантаження на ландшафт. 

Стратегію соціально-економічного розвитку сільських територій треба реалізовувати за рахунок 

стратегічних напрямів розвитку, які  ґрунтуються на сучасних технологіях, креативності й диверсифікації 

виробництва [1, с. 34] і базуються на максимальному використанні власного потенціалу: природоресурсного, 

трудоресурсного, економічного.  

Будь-яка територія може створити таку стратегію спорідненої та неспорідненої диверсифікації або 

поєднати ці два типи (комбінувати), яка максимально відповідатиме його потенціалу й відношенню до ризиків. 

Спорідненими у контексті диверсифікації соціально-економічного розвитку сільських територій 

вважають галузі, між якими існують конкурентно значущі збіги видів діяльності, які утворюють галузеві 

ланцюжки вартості. Засобом реалізації спорідненої диверсифікації є інтеграція. Розвиток інтеграції на селі – це 

закономірність, наслідком якої є формування завершених агропромислових циклів у певному регіоні, що 

сприяє поглибленню регіональної комплексності. 

Фірми, які диверсифікують свою діяльність, набувають холдингової структури (вертикальна 

диверсифікація). Такими інтегрованими формуваннями є акціонерні товариства, асоціації, союзи, кооперативи, 

агрохолдинги, фінансово-промислові групи. Іншим виявом спорідненої диверсифікації сільського розвитку є 

горизонтальна диверсифікація, цільове призначення якої – освоєння випуску нових непрофільних продуктів, 

але для традиційних споживачів. Основною типовою ситуацією для реалізації такої стратегії є 

висококонкурентне середовище, яким є сільське господарство, та можливість використання традиційних 

каналів збуту для просування на ринок нових продуктів. Для сільських територій таким новим продуктом може 

бути виробництво екологічної сільськогосподарської продукції.  

Проявом диверсифікації у неспоріднені галузі (стратегія конгломеративної диверсифікації) для 

сільського підприємництва є агротуризм і сільський туризм. Розвиток такого виду диверсифікації, з одного 

боку, сприяє повнішому використанню невикористаного трудоресурсного і природоресурсного потенціалів 

регіону, а відтак забезбечує зростання доходів селян, а з іншого – через сплату єдиного податку місцевим радам 

за місцем державної реєстрації наповнює місцевий бюджет. 

Вдосконалення системи регулювання розвитку сільських територій передбачає вживання комплексних 

заходів щодо формування доходів і розподілення бюджетних надходжень. Це не тільки пряма бюджетна 

підтримка окремих заходів, а комплексна програма розвитку. У цьому важливе значення мають і місцеві 

бюджети. За таких умов збалансований бюджет сільських територій має стати основним інструментом їх 

соціально-економічного розвитку, засобом забезпечення високоефективної господарської діяльності. Цим 

можливо досягнути багатовекторності сільської економіки, коли, крім виробництва традиційної 

сільськогосподарської продукції й надання послуг, розвивається сільський та екологічний туризм, народні 

промисли, що впливають на навколишнє середовище й соціально-економічне життя. Саме такий підхід 

пов’язаний із європейською моделлю сільського господарства.  
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ОСОБЛИВОСТІ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ТОВАРІВ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 

 

Посилення конкуренції потребує від виробника створювати і реалізовувати не лише нові товари, а й 

використовувати нові способи та засоби стимулювання організованих покупців (у тому числі промислових 

підприємств і торговельних посередників). Стимулювання допомагає знаходити своїх покупців, посилювати їх 

зацікавленість у товарі, підтримувати прихильність до певної продукції чи торговельної марки. Для 

стимулювання покупців (особливо постійних і тих, хто купує великі партії товару) виробник може 

організовувати конкурси, премії, знижки, різні форми розрахунків за придбаний товар, розповсюджувати 

плакати, календарі, ручки тощо із зображенням своєї продукції чи торговельної марки. Головне завдання 

стимулювання продажу - спонукання споживача до закупівлі великих партій продукції і до регулярних 

комерційних зв'язків з підприємством. До основних заходів стимулювання збуту належать: 

- участь виробника у виставках і ярмарках; 

- організація роботи демонстраційних залів; 

- безкоштовне поширення демонстраційних зразків; 

- презентація нових видів продукції; 

- застосування різноманітних знижок ціни на продукцію; 

- організація відвідування підприємства та інше. 

Стосовно своїх споживачів програма стимулювання збуту обґрунтовує отримання ними істотної 

комерційної вигоди від придбання продукції фірми. Стимулювання збуту стосовно посередників також має на 

меті підвищення їхньої активності і збільшення ними обсягу закупівель і продажів. 

Якщо на початку XXI ст. виробники та торговці витрачали гроші на просування товару до споживача за 

допомогою реклами, то у другій половині XXI ст. значного поширення набули заходи зі стимулювання 

продажу товарів. Є дані, що річний обсяг витрат на стимулювання продажу становить 125 млрд. доларів. За рік 

витрати на стимулювання зростають на 12% проти збільшення витрат на рекламу лише на 7,6%.  

Таке швидке зростання є результатом кількох факторів. По-перше, стимулювання продажу є 

ефективним інструментом збільшення обсягів продажу товарів; по-друге, у зв'язку зі зростанням конкуренції 

з'являються все нові товари однакового призначення і майже однакових характеристик, тому стимулювання 

продажу кожної конкретної марки дає змогу покупцям якось орієнтуватися в цьому морі товарів; по-третє, 

ефективність рекламних заходів знизилась у зв'язку зі зростанням вартості послуг, надзвичайних навантажень 

на засоби інформації та правових обмежень і, по-четверте, роздрібні торговці вимагають від виробників усе 

нових і нових підходів до стимулювання продажу товарів. Стимулювати — значить посилити дію. 

Стимулювання продажу має вдихнути життя в товар, щоб успішно його продати (без продажу покупцеві та 

наступного використання товар є мертвим). Утім, деякі маркетологи під терміном «стимулювання» розуміють 

товаропросування. Навіть теорія маркетингу, визначивши його складові через «4р», об'єднала в одному «р» 

(promotion) стимулювання і рекламу. У зв'язку з цим деякі спеціалісти вважають виправданим застосування 

тотожного англомовного терміна «sales promotion», що саме й означає стимулювання, просування продажу. 

Стимулювання продажу має епізодичний характер та становить кінцеву складову рекламування. У 

деяких країнах навіть витрати на стимулювання входять до складу рекламного бюджету. Сучасне 

стимулювання продажу товарів можна визначити як сукупність прийомів, котрі застосовуються протягом 

усього життєвого циклу товару до трьох учасників ринку (споживача, оптового та роздрібного торговця і 

власного торгового (збутового) персоналу з метою максимального (нехай і короткочасного) збільшення 

кількості нових покупців. 

До переваг стимулювання продажу товарів спеціалісти відносять: 

- більш швидкий вплив на попит, як порівняти з рекламою; 

- забезпечення постійного пошуку нових ідей з урахуванням еволюції ринку та змін у менталітеті покупців; 

- ефективніше забезпечення гармонічного просування товару на ринок проти інших форм комунікативної 

діяльності. Щоб стати гарантом успіху виробника в його просуванні на ринку, заходи стимулювання продажу 

мають відповідати специфіці товару і засобів комунікації (передовсім реклами). Взагалі, заходи зі 

стимулювання продажу тоді завойовують споживача, коли вони дають негайний виграш, економію чи вигоду. 

Проміжну позицію між виробником та споживачем займають посередники. Вони виконують регулюючу 

функцію. Посередниками можуть бути і дистриб'ютори, які самі намагатимуться найбільше продати, а тому 

самі стимулюватимуть споживачів. За підрахунками деяких спеціалістів, нині в економічно розвинутих країнах 

більша частина коштів на стимулювання витрачається на заохочення оптових та роздрібних торговців (63%), а 

не споживачів (37%). І це зрозуміло, оскільки заходи стимулюючого характеру можуть переконати торговців 

(оптових та роздрібних) торгувати даною маркою, виділити їй належне місце на полицях своїх магазинів та 

демонстраційних залів, витратити кошти на рекламування її. Задля цього виробники погоджуються на значні 

поступки, надають торговцям можливість повернути залишки товару тощо. Уміле поєднання різноманітних 

заходів стимулювання збуту з іншими складовими системи маркетингових комунікацій дає змогу створити 

потужний механізм товаропросування. 
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ЗОВНІШНЯ ЗАБОРГОВАНІСТЬ УКРАЇНИ 

 

Кожна країна, в тому числі й Україна, з метою найефективніше використати свої фінансові ресурси, 

активізувати підприємницьку діяльність намагається залучити додаткові капітальні вкладення у розвиток своєї 

економіки. Залучення додаткових фінансових ресурсів у формі кредитів є передумовою виникнення 

державного боргу. 

За економічною суттю державний борг визначає економічні відносини держави як позичальника з її 

кредиторами (резидентами і нерезидентами) щодо перерозподілу частки вартості валового внутрішнього 

продукту на умовах повернення, строковості та платності. 

Зовнішній державний борг — це сукупність боргових зобов´язань держави, що виникли в результаті 

запозичень держави на зовнішньому ринку. 

Зовнішній державний борг має такі дві складові: 

- борг органів державної влади і управління, який виникає в результаті залучення кредитів іноземних 

держав та випуску державних цінних паперів, що розміщуються на міжнародних ринках капіталів. Ця частина 

державного зовнішнього боргу погашається та обслуговується за рахунок коштів Державного бюджету та 

коштів Національного банку України; 

- борг суб´єктів господарювання, гарантований Урядом. Він погашається та обслуговується суб´єктами 

господарювання — позичальниками. Проте у разі невиконання боргових зобов´язань суб´єктами 

господарювання перед іноземними кредиторами набирає чинності державна гарантія і погашення та 

обслуговування таких кредитів здійснюється Державним казначейством за рахунок коштів Державного 

бюджету. 

Основним завданням сучасної боргової політики України є поступове зменшення боргового 

навантаження бюджету й економіки країни. Великий обсяг боргу держави, зокрема перед зовнішніми 

кредиторами, створює загрозу фінансовій безпеці держави. 

Фінансова безпека характеризується таким станом фінансової, грошово-кредитної, валютної, 

банківської, бюджетної і податкової систем, який здатний забезпечити ефективне функціонування національної 

економіки та економічне зростання держави шляхом збалансованості, стійкості і протидії до внутрішніх і 

зовнішніх негативних впливів на її розвиток. 

Україна здатна своєчасно розраховуватися за зовнішніми запозиченнями, що відзначив директор 

Генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олена Щербакова. Розмір зовнішніх зобов'язань 

був відомий на початку року,було відомо, скільки Україна повинна заплатити Міжнародному валютному фонду 

( МВФ). 

З початку 2013 року  МВФ вже було виплачено 4 млрд дол США, а до кінця року необхідно повернути 

ще 1,046 млрд SDR ( еквівалент 1,6 млрд долл. США). 

Деякі економічні експерти і опоненти уряду постійно намагаються прогнозувати дефолт за державними 

зобов'язаннями і девальвації гривні. При цьому вони звертають увагу на скорочення золотовалютних резервів 

(ЗВР) як головного доказу своїх тверджень. Однак, зазначають в НБУ, ці експерти " забувають " сказати, що 

скорочення ЗВР відбувається не в результаті їх "проїдання", а у зв'язку з погашенням зовнішніх боргів , взятих 

до того ж ще попереднім урядом. 

НБУ вважає, що зараз рівень зовнішнього держборгу значно нижче, ніж практично у всіх європейських, 

і не тільки європейських країнах. На сьогодні він становить менше 37 % ВВП. Запозичення потрібні для 

забезпечення виконання зовнішніх зобов'язань за держборгом, а також для підтримки стабільності курсу 

національної валюти. 

Для цих цілей наявних резервів цілком достатньо. Уряд і Нацбанк в повному обсязі і без найменших 

затримок погашають поточні зовнішні борги. І при цьому стабільність курсу гривні цього року забезпечується 

практично без участі Нацбанку. 

Уряд продовжить цілеспрямовану політику заміщення зовнішнього боргу внутрішнім і вийде на 

зовнішній ринок запозичень тільки тоді, коли умови будуть вигідними для України. Така ж позиція Уряду і з 

приводу залучення запозичень в МВФ. Ми зацікавлені в них, однак, не готові їх залучати на умовах, які 

сьогодні є неприйнятними. 

За даними НБУ, станом на 1 серпня поточного року зовнішні зобов'язання секторів державного 

управління та органів грошово - кредитного регулювання (Уряду та НБУ) скоротилися з початку року до 29,32 

млрд долл. США. 

За результатами першого півріччя 2013 року, борг державного сектора відносно ВВП знизився на 1,1 

п.п. - З 18,3 % до 17,2 %. 
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За даними Держказначейства, за 8 місяців 2013 витрати Уряду з обслуговування зовнішнього 

держборгу склали 6,37млрд грн, витрати з погашення зовнішнього держборгу – 20,31 млрд грн. Надходження за 

зовнішніми держпозиками – 17,98 млрд грн. Заборгованість перед МВФ за станом на 1 вересня 2013 становить 

4,39 млрд грн. 

Щоб запобігти кризовій ситуації у сфері державного кредиту, необхідно вдосконалювати систему 

управління державним боргом на основі розробки стратегії управління кредитними зобов´язаннями. Головною 

метою стратегії державного кредиту, зокрема зовнішнього, є визначення оптимальної структури та обсягу 

державного боргу з метою зниження вартості обслуговування боргу і мінімізації ризику, який виникає при 

отриманні кредитів. 

Список використаних джерел 

1. Вахненко Т. Концептуальні засади управління зовнішнім національним боргом країни / Т. Вахненко 

// Економіка України – 2007 – №1 – с.14-24. 

2.http://ubr.ua/finances/macroeconomics-ukraine/ukraina-mojet-vovremia-rasschitatsia-po-vneshnemu-dolgu-

255722  

3. Вахненко Т. Фінансова криза в Україні: фактори, механізми дії, заходи подолання / Т. Вахненко // 

Фінанси України – 2008 – №10 – с.3-18. 

 

Грек Я. А., Трофимчук Х.В. 

Науковий керівник:к.е.н., ст. викладач Клименко С.О. 

Миколаївський Національний університет 

імені В. О. Сухомлинського 

 

ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ УКРАЇНИ 
 

У сучасних умовах глобалізації та бурхливого розвитку соціально-економічних явищ спостерігається 

значна інтеграція економіки України. Ці процеси безумовно спричинюють поширення кредитних відносин, 

наслідком яких є існування зовнішнього державного боргу.  

За даними Міністерство фінансів, показник відношення державного боргу до ВВП України є відносно 

невисоким порівняно з іншими країнами світу, включаючи розвинені, не дивлячись на те, що можливості 

України по управлінню державним боргом істотно обмежені. Цей показник відповідає рівню середини 2002 

року. Окрім того, показник співвідношення державного боргу до доходів загального фонду державного 

бюджету знаходиться на безпечному рівні. Так, відповідно до даних Міністерства фінансів, вказаний показник 

на кінець 2009 року склав 122,9% в порівнянні з 70,3% у відповідному періоді попереднього року і 56,5% - на 

кінець 2007 року, що значно нижче за критичний рівень у 300% і максимального рівня в історії України в 

314,7% на кінець 1999 року. 

У Міністерстві фінансів констатували, що аналогічний показник для гарантованого боргу в 2009 році 

виріс з 31,6% до 52,2%. 

Основний приріст державного боргу в 2009 році відбувся за рахунок отримання трьох траншів кредиту 

МВФ на загальну суму 10,6 млрд. доларів, а також через активні запозичення уряду на внутрішньому ринку. За 

минулий рік обсяг ОВДП в обігу виріс на 42 млрд. грн (5,2 млрд. дол.) - до 71 млрд. грн. (8,87 млрд. дол.). 

Варто зазначити, що частина залучених коштів - 39,6 млрд. грн (4,5 млрд. дол.) - пішла на погашення старих 

боргів [5]. 

Внаслідок політики колишнього уряду, який для того, щоб розрахуватися за боргами, восени 2009 року 

розмістив на ринку ОВДП на суму більш ніж 6 млрд. грн. При цьому значна частина паперів мала термін обігу 

близько 180 днів. Через це на ІІ квартал 2010 року припадає пікова боргове навантаження - 8,1 млрд. грн.., 

близько 4 млрд. з яких має бути погашено в квітні. Всього ж за 2010 рік Міністерству фінансів доведеться 

погасити ОВДП на суму понад 11,5 млрд. грн. [4]. 

Стосовно виплат по зовнішніх боргах у цьому році склалася дещо краща ситуація: "Протягом 2010 року 

погашення суверенних єврооблігацій не передбачається, за винятком грудневої виплати приблизно на 600 млн. 

доларів. З урахуванням інших платежів загальні виплати за зовнішнім боргом у 2010 році не перевищать 1,5 

млрд. доларів", - говорять аналітики компанії Ренесанс Капітал. 

У 2011 році уряду доведеться виділити на ці потреби близько 2 млрд. доларів. А от наступні три роки 

стануть для України дуже напруженими - з 2012 по 2014 рік Міністерству фінансів доведеться заплатити за 

зовнішніми боргами - 15,7 млрд. доларів. 

Пік платежів припадає на 2013 рік - 7,6 млрд. доларів. Збільшення платежів викликано тим, що з 2012 

року Україна повинна розпочати активні виплати по кредиту МВФ: за три роки потрібно повернути МВФ 

понад 11,6 млрд. Для того, щоб виплатити таку суму, не вдаючись до нових запозичень, українському 

керівництву необхідно буде серйозно скоротити витрати і протягом декількох років приймати профіцитний або 

хоча б бездефіцитний бюджет. 

Проте, на думку експертів, така перспектива є малоймовірною. "Якщо Україна продемонструє, що 

дотримується умов, прописаних у меморандумі з МВФ, і проводить реформи, то можливість реструктуризації 

та пролонгації цих кредитів досить висока", - вважає директор Інституту економічних досліджень Ігор 

Бураковський. 
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В умовах зростання боргового навантаження Україна повинна запроваджувати нові механізми активного 

управління державним боргом, зокрема: 

 - обмін боргових зобов'язань держави на акції підприємств, які перебувають у державній власності; 

 - використання запозичених коштів для фінансування збільшення виробничих потужностей; 

 - збільшення власних доходів держави; 

 - збільшення норми інвестування; 

 - реструктуризація зовнішньої заборгованості та ін.  

Останнім часом запозичення уряду диктувались, насамперед, необхідністю погашення та обслуговування 

накопиченого боргу. Можливості залучення коштів з внутрішнього грошового ринку майже вичерпані. 

Незважаючи на відносно низьку ефективність внутрішньої державної позики в Україні, державні облігації є 

необхідним фінансовим інструментом, який при належному використанні може бути важливим джерелом 

фінансування державних витрат. 

Однозначного способу розв’язання проблеми заборгованості немає. Будь-яка програма реструктуризації 

потребує проведення відповідних розрахунків стосовно кожного випадку. При цьому аналіз можливих варіантів 

має враховувати не лише економічні, а й політичні наслідки певних дій щодо боргу. 

Управління державною заборгованістю є одним із ключових факторів забезпечення макроекономічної 

стабільності в державі. Від характеру врегулювання боргової проблеми залежить бюджетна дієздатність країни, 

стан її валютних резервів, а відповідно i стабільність національної валюти, рівень відсоткових ставок, 

інвестиційний клімат, характер поведінки всіх сегментів фінансового ринку. Тому управління державним 

боргом має бути зорієнтоване на застосування ефективної боргової стратегії, а не базуватися на 

короткострокових ситуативних орієнтирах. 
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СИСТЕМА ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ ГЕРМАНИИ 

 

Экономическая политика государства и в целом и  социальные ее аспекты являются предметом 

оживленного научного обсуждения в Германии. Эти дискуссии являются весьма актуальными и для экономики 

Украины. Целью данного исследования является изучение опыта Германии в сфере пенсионных фондов 

применительно к условиям Украины. 

Пенсионный возраст в Германии составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Для получения 

пенсии по старости необходимо иметь не менее пяти лет трудового стажа. Стаж работы влияет на размер 

пенсии и учитывается в поправочных коэффициентах при ее ежемесячном расчете. Минимальная пенсия (при 

стаже работы – пять лет) составляет 300 евро, средняя пенсия для мужчин – 930 евро, для женщин – 514 евро 

[1].  Размер средней пенсии по стране привязан к средней заработной плате и составляет 65% от размера 

последней. Индивидуальная пенсия каждого пенсионера рассчитывается по определенной формуле, в которой 

учитывается средний индивидуальный коэффициент, коэффициент фактора пенсии (учитывает вид пенсии: по 

возрасту, по нетрудоспособности и т. д.), коэффициент фактора возраста (учитывает общий трудовой стаж 

пенсионера). 

В связи с увеличением в Германии продолжительности жизни и снижению рождаемости размер 

обязательных отчислений в государственный пенсионный фонд регулярно повышается и на сегодняшний день 

составляет 20% от заработной платы работника. В Германии существует как обязательное государственное 

пенсионное страхование, так и система частных пенсионных фондов, участие в которых предусмотрено на 

добровольной основе. 

Пенсионный фонд - это фонд, который работает исключительно с ценными бумагами, дающими 

постоянный процент, как например: закладные, коммунальные счета или займы. Эти фонды развиваются за 

счёт процентов с ценных бумаг и их оборота. Вкладчиками пенсионного фонда являются физические лица, 

которые вкладывают деньги с целью получения постоянного дохода, так как по сравнению с другими вкладами 

имеется меньший риск от колебаний курса вкладов.  

Шансы и риски пенсионных фондов зависят от региона, времени и надежности фондов. Надёжными 

считаются те фонды, которые инвестируют свои финансовые ресурсы в государственные займы фирм и 

предприятий с первоклассной репутацией. Если денежные фонды инвестируются в иностранной валюте, то для 

держателя ценных бумаг возникает ещё и дополнительный риск потери на курсе валют. Вкладчики 

пенсионного фонда зависят от двух компонентов: с одной стороны, от выплачиваемых процентов, а с другой, от 

курса вложенной валюты. За последние годы фонды (как в евро, так и долларовые) показали хорошую 

динамику. Это стало возможным при заметном снижении процентных ставок. При ожидании роста процентных  

ставок или при вложении денег в пенсионные фонды инвестор должен сам искать фонд, при котором срок 

погашения будет меньше. Правило для облигаций гласит: «Если процента ставка высока, то вкладывать нужно 

на длительный строк, а если наблюдается фаза уменьшения процента ставки, то на короткий срок» [2]. 
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На финансовом рынке Германии наиболее успешно функционирует основной пенсионных фонд  ETF 

(Exchange Trend Fund).  Как свидетельствуют данные статистики, акции такого фонда, довольно  прибыльные 

(9,5 % в год), однако диапазон волатильности  составляет 21,4%.  

Также среди пенсионных фондов, которые работают на перспективу, следует выделить фонд Thames 

River Global Bond и фонд M&G. Прирост их активов составил ежегодно соответственно за 2010-2012 гг. - 

25,4%, 19,7% и   18,5%,  23,7%. Государственные займы на различные сроки действия принесли прибыль около 

7% в год при колебании в 3,8%. Немецкие акции дали в среднем 9,5% в год [3]. 

Вкладчики при выборе пенсионного фонда, полагаются на их рейтинговые показатели, хотя и ведущим 

фондам характерно нестабильность. Государственная пенсионная система гарантирует пожилым людям 

достойный уровень жизни, система расчета пенсии проста и логична. Кроме того, каждому работающему 

гражданину ясно, каким образом его трудовая деятельность скажется на его дальнейшем благосостоянии. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Обраний Україною шлях інтеграції у європейську спільноту не може оминути проблему  відповідного 

реформування контрольного середовища в країні, одним з елементів якого є професійний незалежний аудит. 

Забезпечення достовірності публічної фінансової звітності, захист інтересів широкого кола власників та 

інтересів суспільства в цілому – головна місія аудиту у відкритому та демократичному суспільстві з ринковою 

економікою. 

Напрямки досліджень вчених та їхні результати охоплювали фундаментальні питання організації 

контролю та аудиторської діяльності але в багатьох наукових публікаціях немає комплексного врахування 

особливостей бізнес-практики та її законодавчого регулювання, практики діяльності в економічному секторі 

країн, які знаходяться у стані поточної трансформації, як контрольного середовища, так і загальної системи 

суспільних та політичних відносин. 

Ми намагалися знайти шляхи подальшого розвитку професійної аудиторської діяльності в Україні в 

умовах переходу до ринкових правил та норм ведення бізнесу. 

В Україні законодавство було і залишається єдиним реальним регулятором та стимулятором розвитку 

аудиту в країні. Західна практика, коли відносини між замовниками та користувачами аудиторських послуг та 

їх виконавцями – незалежними аудиторами, історично базуються на суспільному інтересі та попиті, 

регулюються технічними стандартами або етичними нормами професії, поки ще не прижилися в країні. 

Національною особливістю щодо будь-яких інновацій в країні або суспільстві є ініціація відповідних 

змін щодо вищого органу влади, що у свою чергу підкріплено конкретним законодавчим актом. На відміну від 

західноєвропейської чи американської ментальності, орієнтованої на особисте право людини, пострадянське 

суспільство поки ще традиційно та історично краще сприймає колективну форму існування при абсолютному 

керівництві органом вищої влади, навіть обраному згідно демократичних принципів. Такий підхід вимагає 

наявності єдиного законодавчого акту країни про аудит. Базовими елементами такого закону повинні стати 

наступні положення, які відповідають правовим аксіомам національної концепції аудиту: визначення аудиту, 

визначення суб’єктів аудиту та вимог до них, види аудиту, вимоги до аудитора та його кваліфікації, перелік 

видів аудиторських послуг, відповідальність аудитора за надані послуги, страхування аудиторських ризиків, 

визначення критеріїв якості професійних послуг, відповідальність аудитора. На нашу думку, саме через 

державну регламентацію існує можливість створення єдиної національної системи аудиту. 

Якість аудиторських послуг необхідно забезпечити перш за все через підвищення рівня професійних 

знань та безперервної системи актуалізації знань практикуючих аудиторів. Необхідно запровадити дворівневу 

систему сертифікації аудиторів. Це дозволить здійснювати професійну аудиторську діяльність при широкому 

колі потенційного кадрового забезпечення з числа аудиторів, сертифікованих по першому рівні. Другий рівень 

передбачає отримання спеціалізації за сегментами аудиторської діяльності з відповідним правом підпису 

висновків, що оприлюднюються. Ми вважаємо, що в результаті виникає в країні можливість створення єдиної 

системи аудиту, яка буде уособлювати в собі всі суб’єкти контрольного середовища через функціонування 

державного, соціального, технічного, фінансового, екологічного, медичного видів незалежного професійного 

аудиту. 

Отже, реформування контрольного середовища в Україні йде повільно і єдиною новацією останнього 

десятиріччя є впровадження у систему фінансового контролю незалежного аудиту. Однак впровадження нових 
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форм контролю при наявності старих методологічних та організаційних підходів до його різних форм, дасть 

змогу розробити єдину уніфіковану методологію та організацію професійного аудиту в країні, яка б відповідала 

викликам процесів глобалізації та інтеграції.  
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МИТНИЙ СОЮЗ – ЩОСЬ НОВЕ ЧИ ПОВЕРНЕННЯ ДО СТАРОГО? 

 

Митний союз — форма міждержавної торгово-економічної інтеграції Білорусі, Казахстану та Росії, 

договір про яку вступив у дію 1 січня 2010 року. 

Перевагами перебування в митному союзі є: 

1. При експорті товарів застосовується нульова ставка ПДВ і (або) звільнення від сплати (відшкодування 

сплаченої суми) акцизів за умови документального підтвердження факту експорту. 

2. При імпорті товарів на територію Російської Федерації з території Республіки Білорусь або 

Республіки Казахстан ПДВ та акцизи стягуються російськими податковими органами. 

Так само при наданні робіт і послуг на території РФ, податкова база, ставки, порядок стягнення та податкові 

пільги (звільнення від оподаткування) визначаються відповідно до законодавства Російської Федерації. 

Уже тривалий час Україна не може визначитись з спрямуванням своєї діяльності Захід чи Схід? 20 років 

суспільство і владна еліта України ухиляються від вибору між Сходом (Росією) і Заходом (ЄС), дрейфуючи між 

ними. Багато країн і не бачать Україну ні з Заходом, ні з Сходом, а лише як “буй” який дрейфує між ними. 

“Буферна зона” таке зараз місце України у світі, потрібно врешті-решт вирішити який курс прийняти. 

Протягом останніх кілька місяців політики активно обговорюють переваги і недоліки вступу України в 

митний союз з Росією, Білорусією і Казахстаном. Багато обіцянок лунає з боку Російського уряду, дійшло 

навіть до того, що Україні запропонували певну суму грошей, а в разі відмови погрожують економічними 

санкціями.  

«Газпром» заманює Україну у Митний союз мільярдами доларів. Україна могла б економити на газі 

близько 8 мільярдів доларів на рік у разі вступу до Митного союзу, про це заявив заступник глави правління 

«Газпрому» Валерій Голубєв у ході відповідей на запитання,  що надійшли в рамках форуму «ПЕК Росії в XXI 

столітті», повідомляє Інтерфакс-Україна. Але з іншої сторони медалі наша економіка стане повністю залежною 

від російського газу, і в таких умовах, Росія зможе поставити на блакитне паливо таку ціну, яку вважатиме 

потрібною. Крім того, запаси газу є обмеженими і в будь-якому випадку треба переходити на енергозберігаючі 

технології. 

Зріст обсягів експорту до Росії збільшиться на 4-9 млрд. доларів, що дасть змогу урівноважити 

торговельні баланси та підняти макроекономічні показники забезпечивши економічну стійкість. Але і тут ЄС 

чітко дало зрозуміти, що Україні потрібно зробити вибір, тобто якщо Україна обере Схід – ЄС зменшить 

співпрацю з нами. Але Європа дає 80% усіх інвестицій в економіку України. Натомість Росія може 

запропонувати лише газ. 

Політики і економісти, які добре знайомі з темою з впевністю можуть сказати, що участь у Митному 

союзі Україні нічого нового не принесе. Входження України до Митного союзу навряд чи сприятиме 

збільшенню обсягів торгівлі з іншими країнами-учасницями союзу. Україна і зараз торгує зі всіма державами 

союзу в безмитному режимі. 

Вступивши до Митного союзу ми  просто повернемось до забутого минулого. 

Так з іншої сторони зона вільної торгівлі з ЄС вхід до якої потребує певних жертв. Більшість наших 

товарів не є конкурентоспроможними на європейському ринку, тобто на перших етапах звісно виникнуть 

перешкоди, але все-таки з часом наші виробники навчаться функціонувати  у динамічному конкурентному 

середовищі, вони будуть вимушені боротись з конкуренцією, а як відомо тільки в конкурентному середовищі 

виникають нові ідеї і прагнення “вижити”. 

У разі підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом можуть виникнути питання не 

тільки щодо імпорту з України в країни Митного союзу, але і частково експорту з Митного союзу  в Україну. 

18 вересня Кабмін схвалив проект Угоди про асоціацію з ЄС, давши старт внутрішньодержавним 

процедурам підготовки документа до підписання в листопаді. Угоду про асоціацію Україна-ЄС може бути 
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підписано на саміті Східного партнерства у листопаді 2013 року у Вільнюсі. Після цього Москва неодноразово 

дозволяла собі досить категоричні висловлювання на адресу України. 

В свою чергу Комітет з питань закордонних справ Європарламенту підтримав проект запиту до 

Європейської комісії про заходи у відповідь на тиск Росії на країни Східного партнерства. Рішення було 

прийнято 25 вересня на засіданні комітету. 

Якщо Єврокомісія прислухається до думки парламентаріїв, на російські компанії в ЄС чекають перевірки 

на відповідність їхньої діяльності європейському законодавству. Мова йде, насамперед, про компанії, що 

працюють в енергетичній сфері. Ще один пункт санкцій - введення візових обмежень для громадян Росії у 

відповідь на обмеження Москви для жителів країн Східного партнерства. Наприклад, Москва обмежила в'їзд 

робітників із Молдови. 

На допомогу країнам Східного партнерства Єврокомісія може прискорити процес лібералізації візового 

режиму, а також в односторонньому порядку відкрити доступ товарів з цих країн на ринок ЄС. Окрім того, 

країни Східного партнерства можуть отримати фінансову допомогу від ЄС і можуть розраховувати на 

енергетичну інтеграцію в ринок ЄС, в тому числі, шляхом підтримки переговорів про можливі реверсні 

постачання енергоресурсів. 

Підсумовуючи вище сказане, можна зробити такі висновки Україні потрібно визначитись зі своїм курсом 

і майбутніми партнерами, а домовлятися то з одними, то з іншими, то підписувати, то розривати угоди ні до 

чого доброго не приведе. З нашою державою відмовиться співпрацювати не лише Європа та США, а й країни 

Азії. Основним законом України є Конституція, яка наголошує: “Єдиним джерелом влади в Україні є народ” 

тому при виборі майбутнього партнера владна верхівка мусить дослухатись до думки населення. Значна 

частина населення прагне до європейської інтеграції, і ці інтереси повинні бути враховані. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ОДЕЖДЫ В СИБИРСКОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Развитие розничной торговли в Сибирском федеральном округе происходит стабильными темпами: 

ежегодно растёт розничный товарооборот, внедряются магазины новых форматов,  формируются торговые 

сети, в том числе принадлежащие товаропроизводителям,  строятся крупные торговые центры. Однако 

серьезной проблемой является большая доля импортных товаров на рынке одежды. В ряде населённых пунктов 

вообще нет магазинов, специализирующихся на продаже одежды российских изготовителей.  

Выявление причин низкой доли отечественной одежды на потребительской рынке Сибири является 

целью проводимого исследования.   

Анализ мнений предпринимателей о продукции отечественных предприятий швейной и трикотажной 

промышленности позволил выделить следующие проблемы: 

- недостаточное внимание к структуре ассортимента; 

- медленное обновление ассортимента; 

- отставание от линии модного тренда (или выпуск морально устаревших моделей)  

- высокая оптово-закупочная цена 

На текущий момент отечественная продукция, в зависимости от ценового сегмента,  занимает не более 

20% рынка одежды, а весь остальной покупательский спрос обеспечивается за счет импорта  [1]. Видя эту 

свободную и объемную нишу, западный производитель проявляет больший интерес к российскому сегменту 

одежды и к самой весомой его части - «масс-маркет», при этом цены на эту качественную импортную одежду в 

будущем начнут снижаться, так как около 90% выпускаемого объема изготавливается в Юго-Восточной Азии 

[2]. 

 Российский рынок благодаря высокому уровню конкурентоспособности весьма привлекателен для 

международных ритейлеров и предоставляет им уникальные возможности для быстрого развития. Так, в 2009-

2011 гг. на российский рынок пришли такие международные сети как H&M, Coast, Uniqlo, Uterque, Oysho, New 

Look, Iguana,Arcrombie & Fitch, Kiabi, All Saints, DIESEL, Jaeger и др Международные ритейлеры зачастую 

оказываются от дистрибуторских контрактов и выходят на российский рынок напрямую. 

 Наряду с высокой долей легального импорта стоит и проблема контрафакта и контрабанды. Больше 

60% рынка одежды - это произведенный подпольно, или контрабандно ввезенный товар. Такая одежда, чаще 

всего произведенная на территории Китая, не может похвастаться хорошим покроем, качеством пошива и 

качеством используемых тканей. Даже на уровне фэшн-ритейла до 40% одежды, представленной на российском 

рынке, является подделкой. [3] 

Все эти факторы обостряют конкурентную борьбу в данном сегменте рынка, которую наш 

производитель не может вести на должном уровне, чтобы начать отвоевывать долю рынка.  

Однако есть сегменты отрасли, с развитием которых российский производитель может начать вести 

конкурентную борьбу. Одним из таких сегментов является одежда из льна. Одежда из льна пользуется 

http://dt.ua/tags/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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устойчивым спросом на мировом рынке производства одежды. Использование этого материала 

обуславливается несколькими важными показателями: 

Комфорт. Свойства льняной ткани создают ощущение свежести в жаркую погоду и приятное тепло в 

холода.  

Высокими био-химическими показателями. Льняная одежда понижает уровень радиации, защищает от 

химически агрессивной среды, способна частично гасить электромагнитные волны.  Гигроскопичный лён 

хорошо впитывает влагу и быстро высыхает. Важное преимущество льняной одежды в её гиппоалергенности и 

бактерицидности.  

Высокие потребительские показатели.  Льняные изделия прочны и износостойки. Лён прекрасно 

выдерживает стирку, сохраняя цвет ткани. К недостаткам  можно отнести прозрачность светлого льна, когда 

при определенном освещении хорошо видно нижнее белье. 

Экологичность производства. Лён не обедняет почву и растет очень быстро. Ему требуется намного 

меньше удобрений и пестицидов, чем, например, хлопку. Производство льна значительно экологичнее 

производства многих других тканей. 

Эстетические показатели. Одежда изо льняных тканей – это практичные, удобные, элегантные 

наряды. Эта одежда - идеальный пример соотношения цены и качества. Льняная одежда классического кроя 

всегда остается актуальной. 

Постоянный спрос на этот вид ткани и изделий из нее может стимулировать развитие производства 

одежды из льняных тканей на территории южных регионов Сибирского федерального округа, где собирают 

около 40% российского льна и   уже сейчас имеются  потенциальные возможности развития.  В регионе уже 

проводится выращивание и первичная переработка льна, а также изготовление продукции производственного 

назначения в достаточно широком ассортименте. Стратегической задачей является создание текстильных 

предприятий по выпуску тканей, швейных и трикотажных изделий, специализирующихся на выпуске льняной 

продукции.  Близость данных предприятий к источнику сырья позволит  повысить их экономическую 

эффективность. Важной особенностью производства товаров легкой  промышленности  является    быстрая  

отдача  вложенных средств, которая сейчас, несмотря на фактическое отсутствие оптовой торговли, происходит  

до 4х раза в год. 

Потенциальными ресурсами для развития данного сегмента рынка в нашем регионе являются: развитая 

сырьевая база, имеющая возможности роста;   наличие  предприятий по первичной переработке сырья; наличие 

текстильных и трикотажных предприятий с неполным использованием производственных мощностей; 

трудовой потенциал -  достаточное количество  высокообразованных специалистов; выгодное географическое 

положение и наличие железнодорожных связей со странами Центральной Азии, Китаем (что позволит 

развивать экспорт льняной продукции).  

Правительством Российской Федерации предусмотрена государственная финансовая поддержка 

предприятий  легкой промышленности в достаточно крупных размерах. [4] 

Все эти условия могут позволить в кратчайшие сроки создать мощный сегмент экономики, а так же 

способствовать быстрому его развитию.  

Список использованных источников 

1. Малый бизнес в легкой промышленности [Электронный ресурс]. - URL: Ошибка! Недопустимый 

объект гиперссылки.. 

2. Денисенко Е. Впереди - перемены. [Электронный ресурс]. - URL: http://frshop.ru/library/643-vperedi-

peremenyi-elena-denisenko-ekspert. 

3. Россияне больше не экономят на одежде. [Электронный ресурс]  - URL: http://finam.info/news/rossiyane-

bolshe-ne-ekonomyat-na-odegde/ 

4. Стратегия развития легкой промышленности России на период до 2020 года [Электронный ресурс] // 

МИНПРОМТОРГ России . –  URL: http://www.minpromtorg.gov.ru/ministry/strategic/sectoral/3 

 

УДК 675 

Діордіца І.В. магістрантка, спеціальність «Облік і аудит» 

Науковий керівник: Клименко С.О., к.е.н. 

Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського м. Миколаїв 

  

ВДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ОБСЯГУ  І СТРУКТУРИ  ГРОШОВИХ КОШТІВ  НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Грошові кошти є головною складовою всіх фінансових операцій підприємства. Вони беруть участь в 

забезпеченні всіх видів господарської діяльності, зокрема, фінансових операцій. Сучасні умови існування 

підприємств, а також процеси, що протікають в економіці України ще раз підтверджують важливість і 

необхідність грошових коштів для здійснення фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємництва. 

Водночас тема грошових коштів є важливою ділянкою при оцінці платоспроможності та подальшого існування 

кожного суб'єкту господарювання. Тому на кожному підприємстві повинні створюватися всі умови для 

ретельного контролю за оприбуткуванням, видачею та рухом грошових коштів. Це перш за все стосується 

внутрішнього і зовнішнього контролю, оскільки більшість операцій, що здійснюються на підприємстві, 

http://frshop.ru/library/643-vperedi-peremenyi-elena-denisenko-ekspert
http://frshop.ru/library/643-vperedi-peremenyi-elena-denisenko-ekspert
http://finam.info/news/rossiyane-bolshe-ne-ekonomyat-na-odegde/
http://finam.info/news/rossiyane-bolshe-ne-ekonomyat-na-odegde/
http://www.minpromtorg.gov.ru/ministry/strategic/sectoral/3


198 

пов'язані з рухом грошових коштів, зокрема, проведенням розрахунків між підприємствами. Тому облік 

операцій з грошовими коштами, іншими активами є  важливим. 

Не менш важливим є інформаційно – аналітичне забезпечення грошових коштів на підприємстві. 

Очевидно, що існує брак досвіду функціонування підприємств України в ринкових умовах.  Проблема 

управління  грошовими потоками як в методологічному, так і в прикладному аспектах призводить до того, що у 

вітчизняній практиці  аналізу рух коштів практично не береться до уваги. Це зумовлює ігнорування найбільш 

важливої – динамічної частини бізнесу і породжує низку серйозних проблем, пов’язаних з необґрунтованістю 

та хаотичністю управління і загостренням загальної проблеми неплатежів.   

Питання теорії та практики обліку, контролю грошових коштів досліджують такі автори як: Ткаченко 

Н.М., Марочкіна А.М., Бутинець Ф.Ф., Грабова Н.М., Завгородній В.П., Кулаковська Л.П., Піч Ю.В. Питання 

економічного аналізу грошових коштів висвітлюються ширше в роботах зарубіжних авторів і частково у 

вітчизняних спеціалізованих виданнях. Свій внесок у розробку аналітичного забезпечення управління 

грошовими коштами зробили вітчизняні економісти:  Бланк І.О., Голов С. Ф., Лігоненко Л.О., Литвин Б. М., 

Мних Є.В., Нусінов В. Я., Ситник Г.В., Суторміна В. М., Шкарабан С. І. та інші. Водночас у вітчизняному 

доробку бракує окремих комплексних завершених досліджень з питань управління грошовими потоками, які б 

розширили межі традиційного аналізу, сформували конкретні підходи до розробки аналітичного забезпечення 

управління ними, запропонували конкретні шляхи виходу підприємств із стану неплатоспроможності тощо. 

Виконання основних завдань бухгалтерського обліку грошових коштів сприяє забезпеченню одержання 

достовірної, точної, своєчасної інформації про рух грошових коштів. Дослідження руху грошових коштів 

згідно Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 (НП(С)БО) «Загальні вимоги до 

фінансової звітності» на підприємстві дає можливість спостерігати рух грошових коштів у розрізі операційної, 

фінансової та інвестиційної діяльності. Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма звіту про 

рух грошових коштів та загальні вимоги до розкриття його статей. Грошовий потік характеризує рух капіталу, 

грошові фонди як готівкові так і безготівкові, а також оборот окремих фінансових інструментів. Класифікація 

грошових потоків наступна: за масштабами обслуговування господарських процесів; за видами господарської 

діяльності; за спрямованістю руху коштів; за рівнем достатності; за безперервністю формування 

Чистий грошовий потік є важливим результативним показником, що впливає на фінансову рівновагу 

підприємства, потребу в капіталах і темпи зростання його вартості. Грошовий потік характеризує рух всіх 

коштів, що приймали участь у розрахунку прибутку ( інвестиції, кредити, емісія, боргові виплати та ін.). 

Отже, на рух грошових коштів підприємства та їх залишок впливають прямі та непрямі фактори. Під 

прямими розуміють фактори, дія яких безпосередньо відбивається на грошових потоках підприємства та 

викликає пропорційну зміну обсягу надходження грошових коштів та обсягу їх виплат. Непрямими є фактори, 

виражені показниками, сформованими за принципом нарахування. Показники, що відображають непрямі 

фактори, визначають прибуток (збиток) до оподаткування. Тому вони впливають на грошові потоки 

підприємства через податок на прибуток, збільшуючи або зменшуючи перерахування до бюджету. Дія 

непрямих факторів викликає непропорційну зміну грошових потоків підприємства. 
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ИНФЛЯЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

На сегодняшний день одной из главных причин, отрицательно влияющих на развитие экономики и 

общества в целом, является инфляция. Она создает практические неудобства и убытки, выводит из строя 

основные механизмы, порождает неопределенность в обществе и оказывает нежелательное влияние на 

распределение общественного продукта. Инфляция порождает также очень серьезные искажения и снижение 

эффективности работы инструментов рыночной экономики. В частности, цены перестают играть роль 

индикаторов рынка.  

Инфляция — это переполнение каналов денежного обращения избыточной денежной массой, 

проявляемое в росте товарных цен [3]. 
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Инфляция — это повышение общего уровня цен, сопровождаемое соответствующим снижением 

покупательной способности денег (обесцениванием денег) и ведущее к перераспределению национального 

дохода [4]. 

Этот процесс представляет собой одну из наиболее острых проблем современного развития экономики 

Республики Беларусь. Таким образом, необходимым условием успешного преодоления высокой инфляции 

является проведение правильного антиинфляционного регулирования [2]. 

Инфляция является сложным социально-экономическим явлением, порождаемым диспропорциями 

воспроизводства в различных сферах рыночного хозяйства. Она представляет собой одну из наиболее острых 

проблем современного развития экономики во многих странах мира. Инфляция является самым эффективным 

средством перераспределения национального богатства - от более бедных слоев общества к более богатым, 

усиливая тем самым его социальное расслоение [5]. 

Можно выделить несколько основных причин инфляции в Республике Беларусь: 

1.Ограничение конкуренции. Монополия крупнейших корпораций, фирм, компаний, которые 

самостоятельно устанавливают цену на рынке и определяют собственные издержки. В Беларуси очень много 

монополистических предприятий, как в добывающей отрасли, так и в остальных производствах. 

2.Дефицит государственного бюджета. Сюда можно отнести чрезмерную эмиссию денег в наличной и 

безналичной формах, расширение масштабов банковского кредитования сверх реальных потребностей 

хозяйства, дотации для неэффективного производства, чрезмерные расходы на социальные программы, 

содержание огромного бюрократического аппарата.  

3.Мировой кризис. Глубина поражения экономики у каждого государства разная, это зависит, прежде 

всего, от экономической устойчивости страны. Белорусскую экономику рецессия затронула позже и в меньшей 

степени, чем у наших соседей. Объем ВВП в январе-сентябре 2013 г. составил в текущих ценах 452,1 трлн. 

рублей и увеличился по сравнению с январем-сентябрем 2012 г. в сопоставимых ценах на 1,1%. Индекс-

дефлятор ВВП составил 114,6%. 

4.Долларизация экономики. Долларизация представляет собой процесс замещения слабой 

национальной валюты твёрдой валютой, в данном случае долларами, которые в большей или меньшей степени 

выполняют все функции денег, но, прежде всего, используются как средства сбережения. 

Вышеперечисленные причины являются основными, но не единственными, которые оказывают 

влияние на инфляционные процессы в стране. Значительное влияние оказывает воздействие повышения цен на 

импортируемые товары, например, такие как газ, нефть. Не последнюю роль играют так называемые 

«инфляционные ожидания», когда население начинает запасаться товарами впрок, опасаясь, что цены на сырье, 

оборудование и комплектующие поднимутся и, тем самым желая себя обезопасить. По данным Национального 

банка РБ, валовой внешний долг Беларуси во II квартале 2013 года увеличился на 1,2 млрд. USD (3,4%) по 

сравнению с I кварталом и достиг 35,2 млрд. USD.[1, с.17] 

С проблемой высокой инфляции сталкиваются практически все страны, и каждая для решения этой 

проблемы использует свои методы и пути ее решения. 

Избавиться от инфляции невозможно, однако ее можно сделать умеренной и управляемой. Выходя из-

под контроля, инфляция оказывает на ход экономического развития целый комплекс отрицательных, 

негативных явлений. Рост цен опережает рост количества денег в обращении, инфляция снижает мотивы к 

трудовой деятельности, усиливает социальную дифференциацию населения, ведет к снижению реальных 

доходов и обесцениванию сбережений населения. Инфляция приводит к потере у производителей 

заинтересованности в создании качественных товаров. При этом увеличивается выпуск товаров низкого 

качества, сокращается производство относительно дешевых товаров. Инфляция приводит к ухудшению 

условий жизни преимущественно у представителей социальных групп с твердыми доходами (пенсионеров, 

служащих, студентов, доходы которых формируются за счет госбюджета). 

В целях оздоровления финансового состояния предприятий акцент необходимо делать на смене 

механизмов ответственности. Для создания эффективного мотивационного механизма у субъектов 

хозяйствования - предпочтительнее использовать имущественную, а не административную ответственность. Но 

это возможно лишь при проведении надлежащих институциональных преобразований: приватизации, 

задействовании процедур банкротства, активизация фондового рынка и т. п. В определенной степени можно 

согласиться с позицией правительства, придерживающегося принципа индивидуального подхода к субъектам 

хозяйствования. Однако такой индивидуальный подход должен осуществляться в контексте рыночного 

поведения предприятий с ориентацией на конкуренцию, эффективность и самообеспечение. При этом он будет 

автоматически нести и большой антиинфляционный заряд. 

Таким образом, снижение уровня инфляции в Беларуси предполагает активное участие государства в 

регулировании экономики, согласованное действие различных государственных структур. 
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ІНТЕГРАЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ СПІВРОБІТНИЦТВА ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ З РЕГІОНАМИ 

СУМІЖНИХ КРАЇН 

 

Розширення Євросоюзу шляхом прийому нових членів це складова частина довгострокової стратегії 

співтовариства. Нагадаємо, що ЄС є однією з трьох основних політико-економічних утворень планети (поряд зі 

США і Японією), що складають міжнародний економічний простір. Логіка ринкової економіки і розвитку 

світогосподарських зв'язків веде до посилення міжнародної конкуренції в різних формах її прояву, і Євросоюз 

зобов'язаний постійно піклуватися про збереження і нарощування свого потенціалу, щоб утримувати позиції 

одного з господарсько-політичних центрів. Досягненню цієї мети служать різні напрямки структурно-

інноваційної політики, що забезпечують технологічний прогрес у провідних галузях економіки. 

Україна має значні потенційні можливості щодо розвитку транскордонного співробітництва, маючи 

1390 кілометрів сухопутного кордону з країнами ЄС. Особливістю транскордонного співробітництва України є 

те, що воно відбувається не тільки на кордонах України з країнами ЄС, а і на кордонах з країнами, що не 

входять до складу ЄС – Росією, Білорусією та Молдовою. 

Транскордонне та міжрегіональне співробітництво здійснюється за різноманітними програмами та 

передбачає велику кількість заходів, які здійснюються державами-партнерами та залежать, здебільшого, від тих 

цілей, які вони прагнуть досягти. 

Транскордонне співробітництво України та Європейського Союзу (через його держави-члени) 

відбувається у таких формах: 

1. Діяльність єврорегіонів; 

2. Дія програм сусідства; 

3. Діяльність міжнародних регіональних організацій та асоціацій; 

4. Міжрегіональна співпраця (угоди про транскордонне співробітництво); 

5. Програми прикордонного співробітництва в рамках Європейського інструменту сусідства та 

партнерства (з 2007 року). 

Міжрегіональна співпраця з європейськими партнерами надає області широкі можливості щодо 

презентації економічного та інвестиційного потенціалу краю; запозичення досвіду у сфері ведення бізнесу, 

впровадження сучасних методів виробництва з допомогою новітніх технологій, а також активізації здійснення 

зовнішньоекономічної  та інвестиційної діяльності. 

Чернівецькою областю укладено угоди про міжрегіональне співробітництво у  торговельно-

економічній, науково-технічній, гуманітарній, культурній та інших сферах з наступними регіонами: Шльонське 

та Лодзьке воєводство (Республіка Польща); Сучавський та Ботошанський повіти (Румунія); округ Швабія, 

Федеральна земля Баварія (Німеччина); Федеральна земля Каринтія (Австрія); департамент Майєнн, провінція 

Лаваль (Франція); Рязанська область (Російська Федерація); провінція Саскачеван (Канада); Єдинецький район 

(Республіка Молдова); Вітебська область (Республіка Білорусь). 

У рамках міжрегіональних угод партнерські регіони розвивають співробітництво у галузях та сферах: 

 економіки та торгівлі; 

 житлово-комунального господарства; 

 науки, освіти та охорони здоров’я; 

 культури і мистецтв; 

 туризму, молодіжної політики і спорту; 

 екології, охорони навколишнього середовища, запобігання надзвичайним ситуаціям; 

 транскордонного співробітництва; 

 залучення міжнародної технічної допомоги. 

Співробітництво у вищезазначених галузях та сферах передбачає наступне: 

 вивчення досвіду партнерських регіонів щодо інституційної підтримки регіонального розвитку за 

участю агенцій регіонального розвитку, торговельно-промислових палат, які ефективно співпрацюють з 

місцевою та центральною владами, та створюють якісно нове економічне середовище; 

 створення сприятливих умов для розвитку спільної діяльності підприємницьких структур, включаючи 

заохочення, підтримку і захист інвестицій та організацію нових робочих місць; 

 підтримка двостороннього співробітництва підприємств, у тому числі малого та середнього бізнесу; 

 пошук у партнерських регіонах потенційних інвесторів для удосконалення інфраструктури аграрного 

виробництва та залучення інвестицій у галузі садівництва, тваринництва та у підприємства харчової галузі; 

 партнерство вищих учбових закладів; 
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 презентація наукових розробок та винаходів з метою подальшого впровадження; 

 здійснення обміну досвідом між викладачами та співробітниками для організації програм та 

короткострокових курсів підготовки та підвищення кваліфікації та наукового стажування; 

 встановлення безпосередніх контактів між установами охорони здоров'я з метою обміну досвідом 

щодо діагностики, лікування та профілактики захворювань, зокрема, онкологічних та серцево-судинних; 

 організація заходів щодо набуття управлінського досвіду партнерських регіонів з питань 

впровадження інновацій ЄС з управління та фінансування охорони здоров’я. 

 проведення обмінних концертів професійних мистецьких колективів, вистав театрів, художніх 

виставок, експозицій, вернісажів та виставок декоративно-прикладного мистецтва; 

 налагодження партнерських стосунків в організації та проведенні фестивалів для талановитої молоді 

та співпраця з громадськими молодіжними організаціями; 

 започаткування та реалізація проектів, спрямованих на інвестиційний розвиток інфраструктури 

області (зокрема, Хотинської фортеці, рекреаційних зон та лижних курортів), завдяки чому Буковина може бути 

представлена в Європі та світі як вагомий туристичний об’єкт; 

 розробка та реалізація спільних проектів відповідно до пріоритетів Дунайської стратегії та Східного 

партнерства в рамках і у відповідності до процедур Спільних операційних програм «Румунія-Україна-

Республіка Молдова», «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна»; 

 підтримка «буковинських ініціатив» в Брюсселі. Зокрема ініціювання європарламентарями від 

партнерських регіонів деяких змін в існуючому регламенті використання Європейських Структурних Фондів 

щодо можливості фінансування з них прикордонних з ЄС регіонів для вирішення спільних проблем, зокрема 

попередження природних та антропогенних катастроф; 

 залучення Чернівецької області до інших проектів, що вже реалізуються в рамках співпраці 

партнерських регіонів. 

Отже, формування інтеграційної моделі України має враховувати тенденції регіонального 

співробітництва на континенті, яке набуває форм партнерства адміністративно-територіальних одиниць як 

держав-членів Євросоюзу, так і країн-кандидатів на вступ до ЄС, а також країн, які тільки мають на меті 

перетворитися на таких кандидатів в майбутньому.  
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ПРОБЛЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 

 

Реаліями політичного сьогодення стали прагнення України до європейської інтеграції. Для України 

євроінтеграція – це шлях модернізації економіки, подолання технологічної відсталості, підвищення конкуренто- 

спроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на світові ринки, насамперед, на ринок ЄС. 

Упродовж останнього десятиріччя стратегією подальшого просування України курсом євроінтеграції та 

надання відносинам Україна — Європейський Союз якісно нового статусу залежатиме від спроможності країни 

дотримуватись основних європейських соціальних стандартів. 

Таким чином, принципово важливим питанням для України є вихід на європейський рівень оцінки 

робочої сили, яка на сьогодні недооцінена порівняно з єврозоною. Середньомісячна заробітна плата в ЄС 

сьогодні майже вдев'ятеро вища, ніж в Україні, і вчетверо вища, ніж у Росії. В єврозоні та окремих країнах ЄС 

рівень оплати праці ще вищий. Така ж динаміка характерна і для пенсійного забезпечення. При цьому 

співвідношення фінансових активів на жителя до ВВП в Україні та Росії набагато нижче, ніж у країнах ЄС і 

єврозони [1]. 

Ефективність процесу наближення України до Європи гальмує низка внутрішніх причин: повільність у 

проведенні економічних реформ; високий рівень корупції та економічної злочинності; дефіцит досвідчених 

фахівців з євроінтеграції. Це свідчить, про те, що Україні необхідно суттєво змінити процес реалізації 

економічної та фінансової політики.  

Економічні проблеми європейської інтеграції України постають через призму сучасного 

співвідношення рівнів розвитку та конкурентних переваг економік України та країн ЄС. Високий інноваційний 

потенціал єврозони — один із найбільш потужних і мотиваційних чинників для євроінтеграційного вибору 

України. Це підтверджує успіх країн Центральної та Східної Європи, зокрема, країн Балтії. Інноваційність 
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виробництва в ЄС перевищує 75%. Середній показник ВВП на жителя в ЄС майже у восьмеро вищий, ніж в 

Україні, і в 2,5 разу — ніж у Росії [1]. 

Таким чином, перед Україною постають завдання набуття нової якості економічного зростання та 

здійснення структурних економічних перетворень з метою оволодіння сучасними чинниками 

конкурентоспроможності на загальноєвропейському ринку. Однак, суттєві економічні проблеми стримують 

інтеграційні процеси. 

Так, обсяги українського експорту в 2013 році зменшилися на 3,5%, порівняно з аналогічний періодом 

2012 року. Обсяг імпорту зменшився на 12,1%, порівняно з 2012 роком. Експорт в країни СНД складає 9,36 

мільярда доларів, в той час як до ЄС - 7,35 мільярда [2]. Найбільше товарів імпортує Україна з країн Митного 

союзу, при цьому основною статтею імпорту залишається природній газ. 

Товарна структура українського експорту до ЄС свідчить про участь України у міжнародному поділі 

праці на європейських теренах , насамперед, як постачальника сировинної продукції з невисокою часткою 

доданої вартості. 

У товарній структурі імпорту до України з країн ЄС, навпаки, переважаючою є частка товарів з 

високим рівнем доданої вартості.  

Імпорт з країн СНД на І квартал 2013 р. становив 36,6% від загального обсягу імпорту, Європи - 33,7%, 

у т.ч. з країн Європейського Союзу - 31,7%, Азії - 22,1%, Америки – 6,2%, Африки – 1,1%, Австралії і Океанії – 

0,1% [3]. 

Враховуючи рівень експорту та імпорту українських товарів, слід відмітити, що станом на травень 2013 

року обсяги імпорту перевищили експорт.  

Не менш важливими показником євроінтеграції є сприяння розвитку торгівлі та інвестицій. 

Незважаючи на те, що країнам ЄС належить першість у припливі прямих іноземних постачань в українську 

економіку, структура таких інвестицій недостатньо сприяє поліпшенню економічної інтеграції України та ЄС. 

Враховуючи різні позитивні зрушення, які можуть мати місце на шляху до майбутньої інтеграції в ЄС 

єдиний показник, за яким Україна зберігає друге місце – «взаємодія». Це багато в чому обумовлене не тільки 

географічною близькістю до ЄС, а й участю в діяльності міжнародних організацій [4].  

Україна співпрацює з основними напрямками діяльності ООН: підтримання міжнародного миру та 

безпеки, забезпечення прав людини, боротьба з тероризмом, роззброєння. З Програмою ООН із навколишнього 

середовища (ЮНЕП) Україна працює в рамках тристоронньої ініціативи з довкілля та безпеки ЮНЕП, ПРООН 

та Організації безпеки та співробітництва в Європі – ОБСЄ. На окрему увагу заслуговує взаємодія у 

«трикутнику» Україна – ЄС – МАГАТЕ в рамках інтеграції енергетичних просторів. 

Прикладом успішної участі України в діяльності міжнародних організацій є різнобічна взаємодія з 

ЮНЕСКО, спрямована на розширення міжнародного співробітництва наукових, освітніх, культурних 

інституцій [5].  

Таким чином, повноцінна участь України в міжнародних організаціях сприяє розв’язанню проблем 

внутрішнього розвитку та досягненню цілей міжнародної спільноти. 

Євроінтеграційний курс України – це комплекс розвитку, який має водночас переваги та недоліки. До 

позитивних наслідків вступу України в ЄС відносять: гарантування територіальної недоторканості України; 

реформування національного судочинства; нові ринки збуту для українських товарів; додаткові інвестиції в 

українську економіку; захист прав людини в інституціях ЄС; відкриття кордонів для вільного пересування 

населення та розширення можливостей для освіти, роботи й відпочинку; забезпечення високого рівня життя 

населення; реформування освіти, охорони здоров’я, соціального захисту тощо [6]. 

До негативних наслідків вступу України в ЄС відносять: небезпеку втягнення України в конфлікт 

цивілізацій між Заходом і мусульманським світом; можливе переміщення до України шкідливих виробництв; 

проблему незаконної міграції та відтоку кадрів; погіршення відносин з країнами СНД та іншими країнами; 

складність переходу на європейський рівень цін; поступове зникнення національної самобутності України [6]. 

Європейська інтеграція для України є мотивацією до покращення та модернізації економіки, залучення 

іноземних інвестицій і новітніх технологій, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного 

товаровиробника, вихід на єдиний спільний ринок. Співробітництво України з ЄС сприятиме наближенню 

нашої держави до високих європейських стандартів, підвищенню рівня життя та добробуту населення. 
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ГРУЗІЯ ЯК ПРИКЛАД ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ 

 

Сьогодні в Грузію надходить дуже багато інвестицій, щороку вона отримує не менше одного мільярда 

доларів. Це створює нові робочі місця, дає змогу розвиватися туристичному бізнесу. 

На цей час, Грузія є виключно країною - реципієнтом, а не донором по відношенню до інвестиційної 

діяльності. 

Протягом 2003–2011 р.р. економіка Грузії щорічно зростала на 4-12%, станом на 2010 рік ВВП Грузії 

сягнув 22,44 млрд долл. США.
[13]

 У 2011 році економіка країни зросла на 6,5%, згідно з рейтингом Doing 

Business це третій результат  у  світі.
[
 

Грузія очікує подвоєння прямих іноземних інвестицій до приблизно 2 мільярдів доларів у 2013 році, і 

збирається найняти іноземні банки консультантами нового суверенного фонду для співфінансування проектів. 

Все це свідчить, що до цієї країни є довіра в світі. Можна сказати, що Грузія показала зразок як можна 

подолати корупцію і сьогодні вона семимильними кроками показує, що корупція — це не нездоланне явище. 

За попередніми даними Служб и статистики Грузії, які були опубліковані 30 травня, в квітні 2013 року 

реальний ВВП зріс на 4,1% порівняно з відповідним періодом попереднього року, в той час, як в березні ріст 

склав лише 0,4%. Країна посіла дев'яте місце в рейтингу  Світового банку  «Doing Business» за 2013 рік 

Структура стане спадкоємцем державного Партнерського фонду, створеного у 2011 році для залучення 

іноземних інвесторів, і сфокусується на енергетиці, сільському господарстві, нерухомості і промисловості. 

Доходи фонду будуть в основному складатися з дивідендів, отриманих від стратегічних державних 

об'єктів, таких як залізниця, Корпорація нафти і газу, а також власних інвестицій. "Я очікую близько 2 

мільярдів доларів в якості прямих іноземних інвестицій в цьому році порівняно з близько 1 мільярдом доларів у 

2012 році", - сказав Виконавчий директор Партнерського фонду Грузії Іраклій Ковзанадзе. "Інвесторам 

необхідна політична стабільність, гарантії захисту прав власності, неупереджена судова система і фінансова 

стабільність. Новий уряд всі ці гарантії дає", - сказав він. 

Імпорт і експорт між Україною і Грузією має великі перспективи. 6-7 років тому вони разом були на 

третьому місці по товарообороту. Сьогодні в експортній групі Україна в товарообігу  Грузії займає 7 відсотків, 

в імпортній — 11 відсотків. Тому є можливості до розвитку. 

Грузія активно розвивається в гідроенергетиці, а Україна має можливості випускати обладнання для 

гідроенергетичної промисловості Грузії. Близько 2,5 мільярдів інвестується в цю галузь. 

Нещодавно віце-прем’єр-міністри  України і  Грузії Олександр Вілкул і Каха Каладзе провели 8-

ме засідання Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва в 

Тбілісі (Грузія). 

Під час роботи Комісії було обговорено стан та перспективи розвитку торгівельно-економічних 

відносин між країнами. 

«Грузія - стратегічний партнер України. За підсумками 2012 року товарообіг між Україною та Грузією 

досяг майже 800 млн. доларів США. Цього року завдання двосторонньої співпраці – переступити мільярдний 

рубіж», - сказав Олександр Вілкул. 

Також він наголосив, що необхідно надавати бізнесу консультації та аналітику, адже це допоможе 

розкрити потенціал і можливості для такого співробітництва. Водночас, за словами Олександра Вілкула, кожна 

сторона повинна бути проінформована про інвестиційні можливості партнера. 

Від української сторони меморандум підписав заступник Голови Держінвестпроекту І. Шевляк, від 

грузинської – заступник директора Національного агентства з інвестицій Грузії М. Болоташвілі. 

Пріоритетом українського Уряду при цьому є створення сприятливого інвестиційного і ділового 

клімату.  

За результатами засідання Спільної українсько-грузинської Комісії було підписано Меморандум про 

взаєморозуміння між Державним агентством з інвестицій та управлінню національними проектами України і 

Національним інвестиційним агентством Грузії. Метою цього Меморандуму є активізація співробітництва двох 

країн у сфері інвестиційної діяльності. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

На сегодняшний день в Республике Беларусь существует проблема обеспеченностью жильем граждан.  

Для решения поставленной проблемы есть два пути: первый - приобрести жилье за собственные средства, 

второй - взять денежные средства в долг в банке. Что бы приобретать жилье за собственные средства 

необходимо иметь внушительную сумму, которую имеет далеко не каждый гражданин Республики Беларусь. 

Однако проблема обеспеченностью жильем остается, и Правительство ее решает с помощью выдачи кредитов 

населению.  

Сегодня льготные кредиты в белорусских рублях на строительство осуществляются только ОАО «АСБ 

Беларусбанком» и предоставляются гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, сроком до 20 

лет под ставку 14,5% годовых за фактическое время пользования кредитом. В том числе гражданам, постоянно 

проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, кредит выдаётся по ставке 13,5% годовых за 

фактическое время пользования кредитом. 

Льготные кредиты и одноразовые субсидии предоставляются: на строительство (реконструкцию) жилых 

помещений в экономичных жилых домах типовых потребительских качеств; на приобретение жилых 

помещений. 

К числу нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с Указом Президента 

Республики Беларусьот 06.01.2012 № 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной 

поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений» относятся: 

военнослужащие; граждане, имеющие в соответствии с законодательными актами право на внеочередное 

получение жилых помещений социального пользования государственного жилищного фонда; 

малообеспеченные граждане Республики Беларусь, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных 

условий; многодетные семьи; граждане, в составе семей которых имеются дети-инвалиды, а также инвалиды с 

детства I и II группы; граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, инвалиды; ветераны боевых действий; 

граждане, проживающие в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для 

проживания; совершеннолетние молодые граждане, являющиеся лауреатами специального фонда Президента 

Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов и (или) специального фонда 

Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи; граждане, которым были назначены 

стипендии Президента Республики Беларусь талантливым молодым ученым; граждане, проживающие не менее 

10 лет в общежитиях; граждане, осуществляющие строительство (реконструкцию) или приобретение жилых 

помещений в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек и в городах-спутниках; судьи и 

прокурорские работники; молодые семьи, имеющие двоих несовершеннолетних детей на дату утверждения 

списков на получение льготных кредитов. (Данные за октябрь 2013г.)[1]. 

Однако не все граждане имеют возможность воспользоваться льготным кредитом, поэтому вынуждены 

использовать кредиты различных банков по более высокой процентной ставке. 

Кредит на строительство (реконструкцию) индивидуальных жилых домов и квартир гражданам, не 

нуждающимся в улучшении жилищных условий, выдают все банки в Республике Беларусь. Рассмотрим 

условия кредитования на строительства некоторых банков Республики Беларусь (Таблица). 

Таблица Условия кредитования строительства и приобретение жилья 

Банк Срок Процентн

ая ставка 

Порядок уплаты процентов за 

пользование кредитом 

Размер кредита 

1.ОАО "АСБ 

Беларусбанк" 

До 15 

лет 

38.5% 

(СР+ 15 

п.п.) 

За фактическое время 

пользования кредитом. 

До 75% стоимости 

строительства(реконструкци

и), приобретения жилого 

помещения. 

2.ОАО 

"Белагропромба

нк" 

До 20 

лет 

38.5% 

(СР+ 15 

п.п.) 

Ежемесячно исходя из 

фактического ежедневного 

остатка задолженности по 

кредиту, начиная с месяца, 

следующего за месяцем 

предоставления кредита. 

До 95% стоимости 

строительства жилого 

помещения типовых 

потребительских качеств. 

3.ОАО 

«Паритетбанк» 

До 20 

лет 

54% (СР+ 

30.5 п.п.) 

Ежемесячно, начиная со 

следующего месяца после 

получения кредита от 

фактического остатка 

задолженности. 

До 80% приобретаемого 

жилья или стоимости 

строительства. 

 

Обеспечение кредита во всех рассматриваемых банках происходит под поручительство и залог. В ОАО 

"АСБ Беларусбанке" и ОАО «Паритетбанке» схема погашения осуществляется через дифференцированные 
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платежи, а в ОАО "Белагропромбанке" через аннуитет. Досрочное погашение кредита допускают все 

исследуемые банки. Недостатком кредитования является необходимость наличия поручителей, что весьма 

проблематично[2,3]. 

Таким образом, основным преимуществом кредита является то, что вместо многолетнего накапливания 

необходимой суммы на строительство жилья вы получаете возможность уже сейчас жить в новой квартире. 

Самым существенным недостатком кредита является фактическая «переплата» за квартиру. Размер переплаты 

может превышать сумму взятого кредита. Далее, в зависимости от условий кредитования, при оформлении 

кредита могут возникнуть дополнительные расходы: ежемесячные платежи за сопровождение кредитной 

операции, комиссия за перечисление денежных средств в белорусских рублях, комиссия за снятие наличных со 

счета и т.д. Следовательно, до начала процедуры получения кредита имеет смысл оценить величину 

предстоящих дополнительных расходов. Это может повлиять на окончательный выбор банка, а также на 

необходимость поиска источника покрытия данных расходов. До полного погашения кредита заемщик не 

сможет продать, подарить, и обменять свое жилье. 
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АНАЛИЗ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Инвестиции в форме материальных средств, ценных бумаг, банковских вкладов, оборудования, машин, 

интеллектуальной собственности позволяют решить множество финансовых проблем, связанных с 

расширением производства, освоением новых видов деятельности, приобретением новых компаний, др. 

Привлечение в Беларусь иностранных инвестиций является важным направлением 

внешнеэкономической деятельности страны в силу того, что задачи интеграции белорусской экономики в 

систему современных мирохозяйственных связей и эффективного использования имеющегося отечественного 

научно-технического потенциала настоятельно требуют обновления основных производственных фондов, 

внедрения новейших зарубежных технологий [1].  

Для Беларуси тема привлечения иностранных инвестиций является весьма актуальной. Сегодня в 

мировых инвестиционных процессах растет приток прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны 

и страны с переходной экономикой, ведутся операции в сфере трансграничных слияний и поглощений, 

возрастает значение частных фондов прямых инвестиций и других коллективных инвестиционных фондов, 

отмечается рост производства товаров и услуг транснациональными корпорациями [2].  

Из данных статистического комитета следует, что объемы инвестиций в основной капитал в фактически 

действовавших ценах в 2009-2012 г. выглядят следующим образом: 43,4,  55,4, 98,7 и 151,9 трлн. руб. по годам 

соответственно.  

Индекс инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах увеличивался с 104,7% в 2009 г. до 115,8 

% в 2010, 117,9 в 2011г. В 2012 г. он составил 90,2% от объема инвестиций 2011 года, а в январе-феврале 2013 

г. — 85,2% от аналогичного периода 2012 г. Затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных 

средств в 2012 г. составили 42,5% общего объема инвестиций, на строительно-монтажные работы — 48,3%.  

Инвестиции в основной капитал за счет иностранных источников в 2009 г. составил 2,8%, увеличившись 

к 2010 г. до 4,4%. С учетом кредитов по иностранным кредитным линиям объем иностранных инвестиций в 

2012 г. составил 13,6%.  

Больше всего иностранных инвестиций в 2011 г. поступило из России (54,4%) и Соединенного 

Королевства (30,5%). Инвестиции из Кипра, Италии, Германии составили 2,6, 1,5 и 1,1%. Из общего объема 

накопленных инвестиций на 01.01.2012 г. больше всего приходится на Россию (38,7%), Соединенное 

Королевство (13,9%) и Кипр (11,5%).  

Прямые иностранные инвестиции в 2011 г. направлялись в торговлю и ремонт автомобилей и бытовых 

приборов 45,0%, на транспорт и связь — 44,2%, на операции с недвижимостью и аренду — 2,5%. В 

промышленность поступило всего 7% общего объема иностранных инвестиций, из них в обрабатывающую 

промышленность 6,7%, и менее 1% в строительство, сельское и лесное хозяйство. Накопленных за ряд лет 

иностранных инвестиций на 01.01.2012 больше всего в промышленности (29,6%), транспорте и связи (28,1%), в 

торговле и ремонте автомобилей и бытовых изделий (22,7%), операциях с недвижимостью и аренде (12,5%) [1]. 

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за 

товары, работы, услуги) за январь-февраль 2013 г. составили 260,9 млн. долларов США при прогнозе на 2013 
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год 4,5 млрд. долларов США. Объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе  за январь–апрель 2013 

г. возрос в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.,  и составил 1,5 млрд. долл. США, и был 

направлен в белорусскую промышленность (508,9 млн. долл. США), финансовую деятельность (306,1 млн. 

долл. США), торговлю (257,2 млн. долл. США). В сферу операций с недвижимым имуществом, аренды и 

предоставления услуг потребителям поступило 176,6 млн. долл. США чистых прямых иностранных 

инвестиций, в сферу транспорта — 136 млн. долл. США. 

В целом же Беларусь заинтересована в стратегических инвесторах, осуществляющих деятельность в 

сфере производства высокотехнологичных продуктов и услуг, а также в инвесторах, вкладывающих средства в 

увеличение активов организаций в сфере, продукция которых ориентирована на экспорт.  

Таким образом, распределение прямых иностранных инвестиций по отраслям и видам деятельности не 

способствует развитию национального производства в необходимой мере. 

Приоритетной формой прямых иностранных инвестиций в белорусскую экономику является создание 

совместных и иностранных предприятий для реализации инвестиционных проектов категории greenfield. 

Проекты предусматривают использование новых прогрессивных технологий и техники в производстве, 

внедрение маркетинговых и управленческих ноу-хау, выпуск товаров, отсутствующих на внутреннем рынке, 

быстрому выходу на новые рынки с конкурентоспособной продукцией, сокращению нерационального импорта. 

Формой привлечения иностранного капитала является и реализация инвестиционных проектов brownfield, 

предусматривающих продажу зарубежным инвесторам части акций предприятий, принадлежащих государству, 

за исключением стратегически значимых, связанных с экономической безопасностью страны [2]. 

В стране действует Консультативный совет по иностранным инвестициям при Совете Министров 

Республики Беларусь, состоящий из представителей иностранных компаний, госорганов, представителей 

науки, в рамках работы которого налажен прямой диалог Правительства и инвесторов. Действующие при 

Совете постоянные рабочие группы занимаются вопросами совершенствования инвестиционного 

законодательства, налоговых и таможенных условий работы на белорусском рынке и иными вопросами. Для 

совершенствования работы по привлечению иностранных инвестиций, повышения эффективности 

приватизационных процессов в Республике Беларусь и обеспечения взаимодействия инвесторов с органами 

государственного управления создано государственное учреждение "Национальное агентство инвестиций и 

приватизации"[1]. 

Ведется целенаправленная работа по включению Беларуси в международные экономические процессы. 

Так, с 2012 года страна стала полноправным членом МАГИ, что подтверждает готовность к соблюдению 

общепринятых норм и стандартов международного экономического сотрудничества. На интенсификацию 

процессов привлечения прямых иностранных инвестиций в белорусскую экономику улучшение 

инвестиционного климата, нацелена принятая в январе 2012 года Советом Министров и Национальным 

банком Республики Беларусь “Стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций до 2015 года”. 

Действия по активизации привлечения прямых иностранных инвестиций в белорусскую экономику позволят 

выйти в 2015 году на их объем в 7–7,5 миллиарда долларов, достичь удельного веса иностранных источников 

в инвестициях в основной капитал не менее 21%, обеспечить привлечение прямых иностранных инвестиций 

на одного занятого в экономике в размере до $1600 в 2015 году (против $1200 в 2010-м). Доля наукоемкой и 

высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта товаров вырастет до 14% [2].  
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АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВЛИ – КАК ВАЖНЕЙШЕЙ ОТРАСЛИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: РОССИЙСКОЕ МНЕНИЕ  

 

Отраслевых специалистов, изучающих опыт функционирования сферы потребительского рынка и услуг 

Республики Беларусь (РБ), всегда поражает та четкость, последовательность и системность, характерные при 

проведении национальной торговой политики, являющейся следствием направленности социально-

экономического курса, реализуемого Президентом и Правительством братского нам государства.   

Республика Беларусь одной из первых стран постсоветского пространства приняло национальное 

законодательство в области регулирования торговой деятельности (табл.1).  

 

 

Таблица 1 — Основные нормативно-правовые акты,  

регламентирующие торговую деятельность в ряде государств СНГ*  

http://w1.economy.gov.by/fiac/
http://w1.economy.gov.by/fiac/
http://www.investinbelarus.by/
http://www.investinbelarus.by/


207 

N/П  
Страна — участница 

СНГ 
Название нормативно-правового акта 

1 Россия 
ФЗ от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»    

2 Республика Беларусь  Закон Республики Беларусь от 28 июля 2003 г. № 231-З «О торговле» 

3 Республика Казахстан  
Закон Республики Казахстан от 12.04.2004 N 544-II «О регулировании 

торговой деятельности» 

4 Республика Украина Отсутствие отдельного закона о внутренней торговле  

5 
Республика 

Кыргызстан  

Закон Кыргызской Республики от 20 марта 2002 года № 40 «О внутренней 

торговле в Кыргызской Республике» 

6 Республика Узбекистан 
Законы и постановления Правительства РУ об отдельных направлениях 

торговой деятельности  

7 Республика Молдова  
Закон Республики Молдова от 23 сентября 2010 года №231 «О внутренней 

торговле» 

8 
Туркменская 

Республика  
Закон Туркменистана от 5 июля 2002 года №123-II «О торговле» 

9 
Республика 

Таджикистан 

Закон Республики Таджикистан от 19 марта 2013 года №943 «О торговле и 

бытовом обслуживании» 

*Данная таблица составлена на основе интернет-мониторинга запроса «закон о торговой деятельности».  

 Анализ основных положений национального закона показал, что торговля, которой признается 

«предпринимательская деятельность торговых организаций и индивидуальных предпринимателей, в основе 

которой лежат отношения по продаже произведенных, переработанных или приобретенных товаров, а также по 

выполнению работ, оказанию услуг, связанных с продажей товаров», признана одной из приоритетных 

отраслей национальной экономики, в отношении которой применяются различные механизмы 

государственного регулирования и контроля [1].  

Так, РБ — практически единственное государство в рамках экономических и политических союзов, 

формирующихся на пространстве СНГ, в котором сохранилась государственная вертикаль управления 

наиважнейшей сферой национальной экономики (город/район-область-федеральный орган), во главе которой 

отраслевое министерство (табл.2).  

Таблица 2 — Органы государственного регулирования и контроля сферы потребительского рынка и 

услуг государств — участников ЕврАзЭС* 

N/П  Гос-во — участник  Отраслевой орган госрегулирования и контроля  

1 Российская Федерация 
Департамент госрегулирования внутренней торговли Минпромторга 

России  

2 Республика Беларусь  Министерство торговли РБ  

3 Республика Казахстан  Комитет торговли Минплана РК  

4 Республика Украина 
Департамент развития торговли Минэкономразвития и торговли 

Украины  

5 Республика Кыргызстан  
Сектор внутренней торговли Управления торговой политики 

Минэкономики Кыргызстана  

6 Республика Таджикистан 
ГУ торговой политики и потребительского рынка Минэкономразвития 

и торговли Республики Таджикистан 

7 Республика Узбекистан 
Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли 

РУ (без выделения специальной структуры в центральном аппарате) 

8 Республика Армения  Департамент торговли и регулирования рынка Минэкономики РА  

9 Республика Молдова  
Управление внутренней торговли Департамента торговой политики 

Минэкономики и торговли РМ  

 

*Данная таблица составлена по данным интернет-мониторинга оргструктур государственных органов 

исполнительной власти, ответственных в странах ЕврАзЭС за проведение торговой политики.  

 

Таким образом, белорусский опыт формирования государственного органа исполнительной власти в 

сфере регулирования внутренней торговли единственен не только для группировки стран с примерной 
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численностью населения (Азербайджан, Таджикистан), но и для государств, значительно превосходящих её по 

размерам и количеству населения, например Казахстан, Россия, Украина [2].  

Национальным законодательством предусмотрены основные функции и задачи Министерства торговли 

РБ [3]. 

По нашему мнению, именно сформировавшаяся вертикаль управления, разработанные механизмы 

проведения национальной торговой политики, позволили считать важнейшую отрасль сферы обращения 

«структурообразующей», динамично развивающейся (рис.1).     

11
11,5

12,1

15,3

14,3

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

 
Рисунок 1 – Удельный вес статистически учитываемых видов экономической деятельности «торговля; ремонт 

автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования»  

в структуре формирования ВВП Республики Беларусь за период 2008-2013 гг., % [4, с.267] 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

  

В настоящее время инновации являются одним из важнейших звеньев успешно развивающейся страны 

и всех сфер жизнедеятельности общества. Для создания потенциала будущего развития необходимо внедрять 

инновации во все сферы экономики страны. России необходимо выбрать инновационный путь развития для 

того, чтобы завоевать ведущее место среди индустриально развитых стран. Бесспорно, на сегодняшний момент 

инновации являются движущей силой экономического и социального развития. «Движение – жизнь», именно 

поэтому необходимо постоянно развиваться, открывать и внедрять что-то новое.  

Большинство развитых стран давно усвоили этот постулат. К сожалению, Россию на данный момент 

невозможно отнести к таким странам. Экономика страны до сих пор основана на добыче и экспорте нефти и 

газа. Для модернизации, ухода от сырьевой зависимости, необходимо использовать различные современные 

разработки, внедрять новые технологии.  

 «Сырьевой придаток Запада» – это не основная проблема, по которой инновационная деятельность 

России далека от идеальной. К основным проблемам можно отнести такие, как недостаток государственного 

финансирования, нехватка собственных средств у предприятия, а так же затруднения с привлечением 

иностранных инвестиций в инновационную деятельность. В частности, к проблемам можно отнести и тот факт, 

что у большинства руководителей отсутствует стратегическое мышление, они либо не видят смысла, либо 

довольствуются тем, что имеют в настоящее время.   

Недостаток государственных и внутренних источников финансирования, а также затруднения с 

привлечением иностранных инвестиций являются одной из главнейших проблем в инновационном развитии 

страны.  

Так же к проблемам развития инновационной деятельности можно отнести так называемые 

административные проблемы. Они связаны с несовершенством российского законодательства, которое может 

стать серьезным препятствием на пути развития прорывных технологий. 

 В тоже время  следует обратить внимание на федеральный закон «Об инновационном центре 

«Сколково», принятом в 2010 году. По существу, речь идет о создании в стране нового элемента 

инновационной инфраструктуры, которая будет действовать по примеру Силиконовой долины в США. 

 В законе о центре «Сколково», в частности, предусматривается оказание значительных преференций и 

налоговых льгот физическим и юридическим лицам, занимающимся разработкой и внедрением наукоемких 

технологий в новом подмосковном наукограде.[1] 
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Следующим недостатком является то, что правительство производит недостаточный контроль 

деятельности государственных заказчиков, не обеспечивает массовой реализации рыночных механизмов для 

поддержки науки и ее развития, уделяет незначительное внимания практическому применению результатов 

НИОКР, которые финансируются из федерального бюджета. В инновационных затратах предприятий часть 

бюджетных средств составляет не более 5%. Также, проблема административных барьеров и коррупции, чаще 

всего числится в первой тройке опросов и рейтингов на тему минусов и трудностей ведения экономической 

деятельности в России, а в частности и инновационной деятельности. [2] 

Еще одной проблемой можно назвать проблемы инновационной инфраструктуры. В России особо 

распространены бизнес-инкубаторы и технопарки. Но необходимо понимать, что «отдача» от создаваемых 

технопарков, наукоградов будет не через год и даже не через два. «Силиконовая долина», что известна нам 

сегодня, шла к этому в течение шестидесяти лет. К еще одной из главных проблем можно отнести 

изношенность основных средств предприятий России. На многих предприятиях возникает ситуация, что 

предприятие вроде и готово внедрить новые технологии, но в связи с высоким уровнем изношенности 

оборудования становится это проблематично, в результате чего предприятия отказываются от модернизации из-

за нехватки средств на обновление оборудования.  

Несмотря на вышеперечисленные недостатки можно отметить, что предпринимаются шаги навстречу 

инновационному развитию. Так, примером может служить разработанный в 2010 г. Министерством 

экономического развития России проект «Инновационная Россия (Стратегия инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года)». Необходимо признать, что создание центра «Сколково» также 

является гигантским шагом в сторону инновационного развития страны. 

Для страны инновационное развитие является ключевым звеном выживаемости в мировом сообществе. 

Россия обладает гигантским инновационным потенциалом. Конкурентоспособность отечественной продукции в 

настоящее время, возможно лишь благодаря инновационной деятельности. Но управлять ею необходимо не 

просто на уровне предприятия, а государство должно оказывать поддержку инновационно направленным 

предприятиям, необходимо стимулировать на занятие инновационной деятельностью, например, создать 

определенные налоговые льготы.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА. 

 

Устойчивое развитие таких сложных открытых социально-экономических систем, как регион, в 

современных условиях невозможно без масштабного системного использования результатов научно-

технической деятельности, опоры на инновации. Чтобы эти результаты нашли применение, необходимо 

адекватная организация инновационных процессов. А это, в свою очередь, требует построения 

соответствующей системы управления, способной взять на себя выполнение обозначенных функций. 

Формирование региональной инновационной системы является задачей стратегической, поскольку во многом 

закладывает фундамент долгосрочной конкурентособности территории. 

На данный момент регионы не имеют развитой инновационной системы, не имеют полноценной 

стратегии инновационного развития, и, соответственно, не могут эффективно развиваться. В регионах 

существует непонимание вопроса  разделения функций между федеральными и региональными властями в 

области совместного стратегического развития региональной и национальной инновационных систем. 

С другой стороны, регионы должны стремиться не только к тому, чтобы просто производить больше 

продукции, а к тому, чтобы концентрировать у себя интеллектуальные права на нее, финансовые ресурсы, 

квалифицированные кадры. Это, в свою очередь, на региональном уровне содействует решению одной из 

ключевых задач государственной политики России – созданию экономики знаний. Кроме того, это содействует 

расширению процессов, связанных с реализаций структурных реформ, направленных на повышение 

конкурентоспособности и инновативности экономики. 

Для успешной реализации региональной инновационной политики по формированию инновационной 

экономики должен быть выполнен комплекс научных и организационно-технических мероприятий:  

- разработка концепций развития инновационной деятельности инновационной инфраструктуры в 

регионе с определением долговременных стратегических целей и средств их достижения в рамках 

формирования инновационной экономики; 

http://akvobr.ru/zakon_ob_innovacionnoi_dejatelnosti.html
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- разработка  программы  инновационного развития региона, которая должна быть адресным 

документом, указывающим по ресурсам, исполнителям и срокам совокупность мероприятий, направленных на 

достижение целей инновационного развития региона; 

- включение основных положений программы инновационного развития региона в программу его 

социально-экономического развития; 

- организация практической деятельности органов местного и регионального управления по реализации 

и принятию соответствующих нормативных актов регионального значения, а также по осуществлению ими 

организационного и информационного обеспечения данной программы. 

В связи с этим следует подчеркнуть, что объективная потребность инновационного развития, 

становления инновационной экономики требуют разработки новой концепции подготовки кадров. В ее основу 

должны быть положены такие принципы:  

- становление, развитие и самореализация творческой личности; 

- ориентация на подготовку высококвалифицированных и высокоинтеллектуальных специалистов, 

системных менеджеров инновационной деятельности; 

- создание системы непрерывного обучения и повышения квалификации кадров, интегрированной в 

систему производства инновационной продукции; 

- сотрудничество вузов региона с передовыми предприятиями региона, реализующими инновационные 

проекты, и их совместную деятельность в области разработки учебных программ, издания учебников по 

инновационным технологиям, системам машин и оборудования, в деле подготовки специалистов высшей 

квалификации по перспективным научно-инновационным направлениям. 

При создании эффективной системы управления интеллектуальным потенциалом становится 

возможным увеличивать капитализацию региона, что повышает его конкурентоспособность на мировых 

рынках, появляется возможность привлекать необходимые ресурсы для дальнейшего развития 

высокотехнологического бизнеса. Вполне очевидно, что для создания подобной эффективной инфраструктуры, 

крайне необходимо создание региональной инновационной системы. 

Под региональной инновационной системой понимается комплекс активно взаимодействующих 

учреждений и организаций различных форм собственности, находящихся на территории региона и 

осуществляющих процессы создания и распространения новых технологий, а также организационно-правовые 

условия его хозяйствования, определенные совокупным влиянием государственной научно-технической 

политики, проводимой на федеральном уровне, и стратегией социально-экономического развития региона. 

Региональная инновационная система должна обладать достаточной устойчивостью, позволяющей ей 

нормально функционировать в условиях возможной дестабилизации экономической ситуации. Кроме того, 

такая система должна обладать способностью интегрироваться в инновационные системы более высокого 

уровня. 

Для республики Дагестан и подобных ему российских регионов, развитие региональной научно-

технической инфраструктуры, финансируемой региональным правительством и муниципалитетами с участием 

банков, корпораций, ассоциаций предпринимателей и других структур, имеет особо важное значение. При ее 

формировании целесообразно использовать опыт, накопленный за рубежом. 

Для развития инвестиционно-инновационной инфраструктуры в республике Дагестан целесообразно 

создать на базе регионального ЦНТИ «Региональный инвестицинно-инновационный центр» выполняющий 

функции технопарка. 

Как представляется, данная структура, обладая правами юридического лица, должна на основе 

кооперации с ВУЗами, исследовательскими и производственными организациями осуществлять поддержку и 

подготовку самостоятельной деятельности малых инновационных предприятий, разработку и освоение  

инноваций, их коммерциализацию, а также формирование инвестиционно-инновационной среды в регионе. 

Целесообразность создания подобной структуры в регионе обусловлена рядом факторов: 

- потенциала региона на решении задач структурного реформирования хозяйственного комплекса в 

направлении превращения республики Дагестан в туристический центр Северного Кавказа с 

промышленностью, ориентированной на высокие технологии, развитым АПК и сферой услуг; 

- концентрацией экономических ресурсов региона на актуальных для него социально-экономических 

проблемах; 

- необходимостью формирования инвестиционно-инновационной инфраструктуры в условиях 

стабилизации ситуации в сфере экономики и начала экономического роста; 

- повышением роли инвестиционно-инновационного потенциала в позитивном развитии регионального 

хозяйственного комплекса в условиях нарастающих процессов глобализации. 

Опираясь на вариант схемы организационной структуры регионального технопарка, нами предлагается 

возможный вариант применительно к республике Дагестан (рис. 1) 
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Рисунок 1. Возможная организационная структура регионального инвестиционно-инновационного 

центра (РИИНЦ). 

 

Данная модель заслуживает, на наш взгляд внимания, поскольку в ней наряду с научно-

технологическим комплексом, представлен в рамках РИИНЦа коммерческий комплекс. Такая организационная 

структура весьма актуальная для условий развития инновационной деятельности в республике Дагестан. 

В условиях, когда возможности государства в области инновационной деятельности весьма 

незначительны, а заинтересованность потенциальных инвесторов в финансировании проектов, приносящих 

доход через определенный период, практически отсутствует, развитие научно-технологического комплекса 

РИИНЦа можно осуществлять за счет реинвестирования прибыли коммерческого комплекса. По сути, 

коммерческий комплекс будет одновременно способствовать и финансированию инновационных проектов и 

обеспечивать инфраструктурную поддержку инвестиционно-инновационной деятельности в регионе. 

К числу важнейших функций коммерческого комплекса РИИНЦа следует отнести: 

- проведение маркетинговых исследований; 

- организация и проведение прямых рекламных и PR кампаний путем использования рекламно-

информационного пространства различных каналов информации (телевидение, радио, пресса, внешняя 

реклама, информационно-справочные системы); 

- предоставление, прежде всего, малому инновационному бизнесу в регионе, услуг в сфере торговли, 

складского хозяйства, сервиса, туризма, гостиничного бизнеса, рекламы (предоставление площади по льготным 

расценкам, офисное оборудование, телефонную и факсимильную связь и тд); 

- содействие хозяйствующим субъектам региона в разработке, сопровождении и реализации 

инвестиционно-инновационных проектов и программ; 

- оказание помощи в подготовке международных соглашений, договоров, контрактов, разработке 

прогнозов производства и потребности в продукции, работах, услугах в различных областях экономики, науки, 

техники; 

- финансирование ранних стадий разработок и содействие в получении банковских кредитов; 

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов по менеджменту, маркетингу, 

финансам, учету в области инновационного бизнеса; 

- проведение научных семинаров, конференций по приоритетным направлениям научных 

исследований; 

- проведение выставок, ярмарок, презентаций, конкурсов по определению самого инновационно-

активного предприятия региона; 

- проведение технической и экономической экспертизы инвестиционно-инновационных проектов; 

- осуществление импорта передовых технологий, ноу-хау, современного оборудования и др. 

Таким образом, общая цель регионального развития на современном этапе заключается в том, чтобы 

сохранить, а затем усилить инвестиционно-инновационный потенциал наиболее перспективных отраслей 

регионального хозяйственного комплекса, повысить эффективность его функционирования. Только на этой 

основе можно обеспечить устойчивость регионального развития. 
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КАНАЛИ РОЗПОДІЛУ НА СВІТОВОМУ АРТ-РИНКУ 

 

На початку ХХ століття все більше уваги з боку науковців та практиків приділяється ринкам творів 

мистецтва (або арт-ринкам) як ринкам альтернативних інвестицій. В умовах економічних криз культурні активи 

(предмети мистецтва, картини, скульптура тощо) дозволяють не тільки зберегти кошти, але і примножити 

капітал, що підтвердили дії низки інвесторів у період світової економічної кризи 2008-2009 рр. 

Для успішного функціонування світового арт-ринку та генерування грошових потоків у цій сфері 

необхідне ефективне управління із використанням цілого комплексу інструментів менеджменту та маркетингу, 

що є непростим завданням. Основна проблема полягає у нематеріальній природі культурних активів, а також у 
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специфічних моделях їхнього споживання на цих ринках, зумовлених естетичними потребами та 

ірраціональними очікуваннями споживачів.  

Одним із найактуальніших питань у розвитку даного ринку є вибір найефективніших каналів 

розподілу, які б найкращим чином відповідали специфіці товару, вимогам і смакам споживачів та сучасним 

тенденціям на світовому ринку творів мистецтва.  

З точки зору маркетингу, збутова політика – це комплекс заходів, пов’язаних із доведенням продукту 

до цільових споживачів [1]. На світовому арт-ринку міжнародні канали розподілу можна визначити як 

сукупність посередників та елементів інфраструктури, які допомагають наблизити твори мистецтва до 

споживачів. Головні канали розподілу на даному ринку становлять митці (як перший учасник каналу 

розподілу), арт-дилери, аукціонні доми, арт-ярмарки, арт-галереї та покупці творів мистецтва (як останній 

учасник каналу дистрибуції).  

Провідну роль серед каналів  розподілу відіграють аукціони творів мистецтва. Це пояснюється тим, що 

вони здійснюють свою діяльність офіційно, ведуть статистику аукціонних торгів та публікують каталоги й звіти 

про проведені торги. У 2012 році прибутки міжнародних аукціонних домів склали 12,3 млрд. дол. США, з яких 

5 млрд. дол. США було отримано в Китаї, а 7,3 млрд. дол. – в решті країн світу [2]. Структура міжнародної 

аукціонної торгівлі в розрізі аукціонних домів наведена на рис.1. Як бачимо, основні частки в торгівлі належать 

Sotheby’s та Christie’s (у тому числі їхнім підрозділам в різних країнах світу).  

Найсучасніші тенденції на світовому арт-ринку пов’язані саме з каналами розподілу. Перш за все, на 

ринку спостерігається явище транснаціоналізації інститутів, пов’язаних з мистецтвом – таких, як найвпливовіші 

галереї та аукціонні доми. Зокрема, філії найбільших аукціонних домів Sotheby’s та Christie’s нещодавно 

відкрилися у Китаї та Об’єднаних Арабських Еміратах. Це можна пояснити зростаючим впливом китайських та 

арабських споживачів на світовому ринку творів мистецтва. Окрім цього, розширення міжнародних операцій 

дає змогу аукціонним домам контролювати максимальну частку світового арт-ринку, отримати доступ до 

предметів мистецтва з усіх країн світу, а також максимально наблизитися до заможних колекціонерів та 

інвесторів у даній сфері. 

 

 
 

Рис.1. Структура світової аукціонної торгівлі творами мистецтва в розрізі аукціонних домів, 2012 р. [2] 

Інша помітна тенденція – переміщення операцій на світовому арт-ринку на онлайн- та мобільні 

платформи [3].  Основними лідерами у сфері електронної комерції на ринку творів мистецтва у 2012 р., за 

версією Skate’s Art, стали eBay.com, liveauctioneers.com, artnet.com, christies.com, ha.com (Heritage Auctions), 

artprice.com, sothebys.com, artfact.com, saatchionline.com та bonhams.com. 

Новим феноменом на світовому арт-ринку є заснування арт-бірж, що продають частки в окремих арт-

активах, роблячи таким чином дорогі роботи доступними для будь-якого інвестора. Арт-біржу можна 

визначити як організований ринок, де предметом купівлі-продажу служать частки у творах мистецтва 

інвестиційної якості, а ціни встановлюються у результаті співвідношення між попитом та пропозицією з боку 

інвесторів та колекціонерів.  

На сьогодні існує 2 арт-біржі у Європі (Art Exchange Paris у Франції та Split Art у Люксембурзі) та 6 

бірж культурних активів у Китаї (Tianjin Cultural Artwork Exchange, Zhengzhou Cultural Art Exchange, Shenzhen 

Culture Assets and Equity Exchange, Chengdu Culture Equity Exchange, Shanghai Culture Assets and Equity 

Exchange, South Cultural Equity Exchange) [4]. 

Класична концепція 3С, що відображає критерії вибору каналу розподілу (такі, як «охоплення ринку», 

«витрати на канал розподілу» і «контроль каналу»), не може бути повною мірою застосована на світовому 

ринку творів мистецтва. Основним критерієм на даному ринку є трансакційні витрати (комісійні аукціонних 

домів, маржа арт-дилерів тощо), які споживачі та інші учасники намагаються скоротити, щоб отримати доступ 

до цінних та унікальних арт-активів.  

Усі перелічені тенденції свідчать про те, що традиційна система розподілу на світовому арт-ринку 

зазнає трансформації, щоб відповідати сучасним моделям купівельної поведінки споживачів. 
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЭКОНОМИКЕ 

   

В статье отражены основные тенденции мировой экономики. Показано развитие экономической 

системы в рамках синергетических представлений. 

 

XX1 век обозначил ряд новых тенденций мировой экономики, которые состоят в следующем. 

1 Глобализация экономической деятельности, проявляющаяся во все большем расширении и усилении 

международных связей в сфере инвестиций, производства, обращения, снабжения и сбыта, финансов, научно-

технического прогресса, образования.  

2 Либерализация мировой экономики, выражающаяся в постепенном удалении препятствий на пути 

международного движения товаров, услуг, объектов интеллектуальной собственности, труда, капитала, 

финансовых ресурсов. 

3. Регионализация мировой экономики, проявляющаяся в развитии на всех континентах 

межгосударственных объединений (зон свободной торговли, таможенных союзов, экономических сообществ и 

т.п.), создающих благоприятные условия для развития экономических связей между странами-участниками. 

4. Информатизация мировой экономики, проявляющаяся во всем более широком использовании 

компьютерных систем, телекоммуникаций, сети Интернет в современной экономике, науке, образовании, 

культуре.  

Анализ этих и других тенденций показывает, что мировая экономика может быть представлена как 

саморазвивающаяся система. Безусловно, что развитие национальной экономики во многом определяется 

степенью интегрированности, синергетического соответствия мировым трендам. Кроме того, все указанные 

тенденции находятся во взаимосвязи друг с другом, создавая в своей совокупности динамичную, сложную 

саморазвивающуюся  систему мировой экономики на ее современном этапе.  

Республика Беларусь стоит на пути развития новой экономики, стратегической задачей которой 

является обеспечение высоких устойчивых темпов ее роста и сокращение разрыва уровня экономического и 

социального развития с ведущими странами Запада. В связи  с этим, модернизированную модель 

экономического роста необходимо исследовать   в рамках мировых тенденций и синергетического подхода.  

Современная синергетика занимается изучением сложных систем, состоящих из многих элементов, 

частей, компонентов, которые взаимодействуют между собой сложным образом. В самом кратком определении 

синергетика представляет собой теорию самоорганизации систем различной природы [1]. Данный термин 

разработан в 1980 г. Г. Хакеном и в переводе с греческого означает сотрудничество, согласованное действие, 

соучастие. 

Социально-экономическая системы – целостные образования, основными элементами которых 

являются люди, а также их устойчивые связи, взаимодействия и отношения. Управлять ими "командными", 

"административными" методами не всегда получается, необходимо учитывать структурирование, 

происходящее в них по законам самих этих систем. 

На всех уровнях социально-экономические системы подвластны закону синергии, который относится к 

основополагающим законам системного анализа. Синергия – это ситуация, когда соединение двух или более 

элементов приводит к результату, большему их простой алгебраической суммы. [2] 

Чтобы система была самоорганизующейся и имела возможность прогрессивно развиваться, она должна 

выполнять следующие условия: 

1 система должна быть открытой, т.е. обмениваться с внешней средой энергией, информацией и т.д.;  

2 процессы, происходящие в ней, должны быть совместными, действия ее компонентов должны быть 

согласованы друг с другом; 

3 система должна быть динамичной. 

В рамках синергетических представлений развитие экономической системы представляет собой 

качественное изменение ее структуры, которая может иметь различную архитектуру. Одна и та же среда 

способна содержать в себе практически необъятное многообразие форм и путей их развития. А так как  

существует много путей развития процессов, значит, нет предопределенности, заданности. Чем больше у 

системы степеней свободы, тем более она способна к самосовершенствованию и самоусложнению, повышению 

уровня упорядоченности. Синергетика собирает целое из частей, формирует сложные структуры из 

относительно простых. Независимые, еще не объединенные структуры развивается в своем темпе. Они 

существуют сами по себе, причем на разных стадиях развития. Сложная структура представляет собой 

объединение структур, находящихся на разных стадиях развития. Устанавливающийся темп развития целого 

выше, чем тот темп развития, который был у самой быстро развивающейся структуры, вошедшей в целое. В 

http://www.artprice.com/
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экономике на базе этого существует принцип: выгоднее развиваться вместе, так как это ведет к экономии 

материальных и духовных затрат. Синергетические модели позволяют также выявлять «узкие места», 

возникающие в ходе развития системы. 

Любая национальная экономика требует расширенного воспроизводства. Это обусловлено, прежде 

всего, возрастанием жизненных потребностей граждан страны. Рост жизненного уровня - признак цивилизации. 

Следовательно, и расширенное воспроизводство национальной экономики - одно из важнейших проявлений 

цивилизационного уровня. Система, которая не имеет внутреннего потенциала к экономическому росту, 

никогда не будет иметь титул национальной экономики. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 

СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

Национальные интересы любого государства определяют приоритеты его внешней политики. 

Ключевую роль в определении главных направлений внешнеполитического и экономического курса играет 

геополитическое положение страны, а также состояние ее экономики. Выбор приоритетов также во многом 

зависит от состояния международной обстановки, в первую очередь, от отношений с соседними странами. Все 

вышесказанное в полной мере относится к Республике Беларусь. 

Говоря о таможенном праве и его сущностной основе, следует сказать и о том, как важно для 

дальнейшего совершенствования национального таможенного законодательства партнерское сотрудничество в 

этой области Республики Беларусь и Европейского Союза. Очевидно, что совершенствование всего комплекса 

таможенных правоотношений на национальном уровне должно идти на основе гармонизации его с 

международной правовой договорной базой и прежде всего с европейским таможенным правом. В настоящее 

время и Республика Беларусь, и Европейский Союз нацелены на расширение и углубление взаимной торговли. 

Объективно руководство ЕС заинтересовано во вступлении Республики Беларусь во Всемирную Торговую 

Организацию (ВТО). Членство Беларуси в ВТО даст национальной экономике определенные выгоды в деле 

усиления своего экспортного потенциала, создаст стабильные предсказуемые условия для полномерной 

интеграции в систему международной торговли, будет способствовать росту иностранных инвестиций. 

Торговые отношения Беларуси и Евросоюза в последнее время имеют тенденцию к оживлению. Сближение 

позиций по вопросам торговли во многих сферах (деревопереработке, тракторостроении, производстве 

продуктов питания и др.) способствует большей либерализации двусторонней торговли. При этом снятие ряда 

ограничений на белорусский импорт, введенных Европейским Сообществом по политическим мотивам, может 

быть ускорено в случае, если Беларусь пойдет на большую либерализацию своей внешнеторговой политики, 

совместимой с принципами ЕС. 

Для поиска наиболее эффективных путей обеспечения подобной совместимости белорусских 

внешнеторговых правил и практики с нормами и принципами Европейского Сообщества необходимо детальное 

и всестороннее изучение механизма внешнеторгового регулирования, действующего в «Единой Европе». 

Важнейшим элементом этого механизма является таможенно-тарифное регулирование. 

В условиях функционирования тройственного Таможенного союза, когда западная граница нашей 

страны фактически стала западным рубежом всего евразийского интеграционного объединения, перед 

белорусской таможней поставлены серьезные задачи по обеспечению эффективного таможенного контроля и 

реализации в необходимой мере правоохранительных функций на всей территории Республики Беларусь. 

Таможенная служба Республики Беларусь должна соответствовать высоким современным стандартам, которые 

приняты в странах, имеющих значительный опыт и серьезные наработки в данной сфере. Прежде всего, это 

касается стран Европейского Союза. В противном случае наша страна будет не в состоянии адекватно отвечать 

на вызовы современного мира и обеспечить устойчивое развитие национальной экономики.  

Отметим следующие аспекты правоохранительной деятельности белорусской таможни, которые 

нуждаются в усовершенствовании в соответствии со стандартами Европейского союза и общемировыми 

стандартами:  

1. Создание благоприятной среды для развития внешнеэкономической деятельности.  

Субъекты мировой торговли заинтересованы в ускорении товарооборота, а любое государство - в 

повышении общей эффективности внешнеэкономической деятельности. Сотрудничество с бизнес-сообществом 

является приоритетным направлением таможенной политики. Инструментами для организации такого 

сотрудничества служат гибкое и либеральное законодательство, применение эффективных инновационных 
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технологий таможенного оформления и контроля, оказание высококачественных таможенных услуг, 

регулярное проведение многосторонних форумов и конференций по актуальным вопросам государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности. Особое внимание уделяется сотрудничеству с 

уполномоченными экономическими операторами, так как на их долю приходится основной объем 

перемещаемых товаров.  

2. Совершенствование организационной структуры таможенных органов. 

 В настоящее время функции осуществления дознания и оперативно-розыскной деятельности в системе 

таможенных органов Республики Беларусь лежат на Управлении собственной безопасности и  Управлении 

организации борьбы с контрабандой и административными правонарушениями ГТК и соответствующих 

отделах региональных таможен.  

3. Активное межведомственное сотрудничество и информационный обмен.  

Одной из эффективных форм сотрудничества таможенных органов стран-участниц ЕС с 

государственными органами является создание совместных рабочих групп и групп дознания. В Беларуси 

аналогами таких структур могли бы стать межведомственные совместные группы.  

4. Международное сотрудничество.  

Опыт правоохранительной деятельности таможенных органов государств-участников Европейского 

Сообщества будет полезен для Беларуси и других постсоветских государств с точки зрения совершенствования 

законодательной базы в данной области, а также осуществления модернизации всей сферы таможенного 

администрирования. Это касается новых форм и методов ведения борьбы с преступностью, структурных, 

организационных нововведений в сфере управления человеческими ресурсами, внедрения инновационных 

разработок в области информационных технологий и т.д. [16, с.197-198]. 

Таким образом, взаимодействие правовых систем Республики Беларусь и ЕС несомненно имеет 

позитивное значение для нашей страны. Наличие общих международно-правовых основ, применение общих 

принципов международного и, в частности, международного таможенного права создает благоприятную основу 

для сближения таможенных законодательств Беларуси и стран-участниц ЕС. Подобное сближение 

соответствует политическим и экономическим интересам как Республики Беларусь, так и Европейского 

Сообщества. Это также способствует совершенствованию правовой базы в сфере торгово-таможенных 

отношений, которые формируются сейчас в рамках Таможенного Союза Беларуси, Казахстана и России. 
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Симонова Т.И. 

Филиал ФГБОУ ВПО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» в г. Мелеуз (РБ) 

 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ РОССИИ 

 

В статье рассматривается значение малых городов как основных центров социально-экономической, 

общественно-политической и культурной жизни региона. Анализируются проблемы развития малых городов в 

параллели с проблемами развития малого бизнеса.  

В России важнейшей проблемой развития страны, ее безопасности и приобретения устойчивого 

развития и эффективного будущего, становится проблема развития малых городов. Для решения проблем 

малых городов уже не раз разрабатывались и принимались федеральные целевые программы. Однако ни одна 

из них не дала заметных результатов. Население малых городов ищет пути выживания самостоятельно. При 

более глубоком изучении всей совокупности особенностей развития региональной экономики можно провести 

параллель между проблемами развития малых городов и проблемами развития малого и среднего бизнеса. 

Сегодня в малых городах России проживает около 40 процентов населения России. Малый город 

именно из-за скромных размеров является достаточно комфортной средой обитания людей. Но именно в них 

острее всего ощущаются проблемы, общие для всей страны: отсутствие дорог или их несоответствие 

нормативным требованиям, упадок образования и здравоохранения, нехватка рабочих мест и жилья. С одной 

стороны, малые города и поселки представляют собой многочисленную категорию городских поселений 

страны, без участия которых невозможно решение задач общеэкономического развития России. С другой 

стороны, малые города не располагают достаточными собственными финансовыми ресурсами для решения 

поставленных задач, что не позволяет им обходиться без федеральной и региональной поддержки.  

Большинство проблем малых предприятий в малых городах типично для предпринимательского 

экономического пространства России. Эти проблемы носят системный характер и связаны в первую очередь с 

действующим федеральным законодательством или деятельностью организаций федерального уровня, решить 

которые только на местном уровне невозможно. Основные проблемы малого и среднего предпринимательства 

малых городов: 
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- присутствие естественных монополий – высокие цены, бюрократия и сложности с использованием 

производственной инфраструктуры, штрафные санкции, авансовый метод оплаты (предоплаты); 

- административные проблемы – сложности с решением вопросов в федеральных службах; 

возможность решения ряда вопросов только в областном центре; сложности при продлении сроков аренды 

земельных участков малыми предприятиями; ведение незаконной предпринимательской деятельности 

физическими лицами; коррумпированность представителей органов исполнительной власти; отсутствие 

сбалансированной городской стратегии развития; 

- экономические проблемы – низкая покупательская способность населения малых городов, в связи с  

низким уровнем дохода; старение и утечка квалифицированной рабочей силы в крупные города; сложности 

предприятий-производителей при распространении своей продукции за пределами города; 

- доступ к финансированию – высокая стоимость кредитных ресурсов, низкая кредитоплатежность 

малого бизнеса, низкая стоимость залогового имущества; 

- проблемы делового сотрудничества – нежелание предпринимателей объединяться и действовать для 

решения своих проблем; непонимание важности для их бизнеса доступа к информационным ресурсам; 

недостаточный уровень профессиональных знаний руководителей и специалистов малых предприятий в 

вопросах рыночной экономики и управления; 

- доступ к информации – сложности с подключением к Интернету; отсутствие необходимых 

консультационных услуг; неумение пользоваться доступными источниками информации. 

Особое значение малых городов объясняется  их ролью как основных центров социально-

экономической, общественно-политической и культурной жизни  территорий. Во всем мире небольшие города 

являются хранителями культурного наследия и национальной оригинальности, основными чертами которых 

является неповторимость и колоритность. В России малые города (города с населением менее 50 тыс. человек) 

составляют около 2/3 всех городов страны. Из 15 000 действующих муниципальных образований малые и 

средние города составляют подавляющее большинство.  

Именно они должны быть каркасом системы модернизации развитого государства, однако, социально-

экономические преобразования последних лет зачастую проводились без учета специфики малых населенных 

пунктов, что не только не способствовало их развитию, но и вовсе усугубило кризисные явления. 

В настоящее время происходит процесс трансформации социально-экономических функций малых 

городов. Тем не менее, важнейшие из них, сформированные в доперестроечное время, продолжают,  хотя и с 

перебоями,  выполняться: 58%  малых городов выполняют агропромышленную функцию, 75% — 

промышленную, 70% — транспортную, 32 — рекреационную, 21% — обслуживают крупные города.  

Необходимость трансформации функций малых городов определяется как общей кризисной ситуацией 

в стране, поиском способов и форм выживания, так и накопившимся несовершенством отраслевой и 

производственной структуры ряда малых городов, отсталостью технологий, тяжелой экологической 

обстановкой, выполнением рядом городов искусственно навязанных им в свое время функций и т.п. 

Для половины малых городов промышленность является единственной градообразующей базой, а еще 

для одной пятой она играет важную роль.  Остановка предприятий,  которые подчас являются единственными, 

означают для малых городов угрозу их существованию. Именно по этой причине активное развитие малого и 

среднего бизнеса жизненно важно для малых городов.  

Отраслевой принцип, долгое время лежавший в основе градостроительной политики, часто не только 

не соответствовал производственной структуре малого города, слабо использовал его истинный потенциал, 

способствовал нарушению демографического состава населения и других социальных характеристик  

(дифференциация условий труда и жизни в специализированных районах и районах старой застройки малого 

города,  забвение народных традиций и промыслов, загрязнение окружающей среды и т.п.), но и деформировал 

социально-экономические отношения на региональных уровнях. Стратегия и тактика проведения радикального 

этапа либеральной реформы, проигнорировав интересы «глубинки»,  привела к автономизации отдельных 

предприятий малого города  (специфика приватизации, особенности развития малого предпринимательства, 

использование местной инфраструктуры без участия пользователей в ее воспроизводстве, укрепление 

отраслевого и социального монополизма и т.п.). 

Таким образом, основные проблемами малых городов России можно объединить в несколько групп: 1) 

ограниченность экономической базы и невыгодные конкурентные позиции в привлечении квалифицированных 

кадров и инвестиций; 2) технологическая отсталость большинства промышленных предприятий, высокий 

уровень износа основных фондов, недостаток мест приложения труда и рост безработицы; 3) крайне 

неблагоприятная демографическая ситуация – миграция молодежи в более крупные города, естественная убыль 

населения, низкий уровень развития здравоохранения; 4) недостаточный уровень развития социально-

культурной сферы и низкий уровень развития инженерно-инфраструктурных объектов; 5) наличие городских 

поселений с преобладанием одной отрасли промышленности, что означает полную зависимость поселения от 

градообразующего предприятия. 

Для решения этих и других проблем малых населенных пунктов необходимо создание условий для их 

экономического, социального и культурного развития с целью превращения в устойчивые саморазвивающиеся 

административные единицы путем активизации собственных экономических возможностей в сочетании с 

политикой избирательной поддержки проблемных городов. Разработка программ, нацеленных на возрождение 
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данных населенных пунктов, на федеральном и региональном уровнях будет придавать поддержке более 

целенаправленный характер, ни в коем случае не отрицая наличие местных инициатив.  

При определении перспектив развития малых городов необходимо опираться на их функциональное 

значение, учитывая внешний потенциал развития, связанный с общим вектором развития страны; необходимо 

принимать во внимание благоприятные для развития и ограничивающие его факторы. Местные органы власти 

должны разработать собственную стратегию развития муниципального образования, основанную на его 

конкурентоспособных преимуществах. Промышленное производство перестает быть единственным путем 

развития для таких поселений, в настоящее время должна произойти переориентация на выполнение 

непромышленных функций – научно-образовательных, туристических, организационно-хозяйственных, 

рекреационных, транспортных, социально-культурных и иных. Причем, особенно важным является следующее 

обстоятельство – для повышения эффективности и устойчивости своего развития, малым городам следует 

расширять набор выполняемых функций, что станет залогом успеха в условиях современных рыночных 

отношений. При определенных условиях малый и средний бизнес способен достаточно успешно решить эти 

проблемы. 

Интересным будет обратиться к опыту зарубежных стран. Основными направлениями устойчивого 

развития малых городов в европейских странах являются: 

– разработка программ содействия социально-экономическому развитию малых и средних городов на 

национальном и региональном уровнях; 

–целенаправленная и системная разработка градостроительных проектов по развитию малых и средних 

городов в увязке с проектами регионального и национального развития; 

–повышение роли градостроительных проектов в системе стратегического планирования развития 

малых и средних городов в рамках межотраслевого, комплексного видения их будущего; 

– активное вовлечение в процесс разработки программ социально-экономического развития и 

градостроительных проектов малых и средних городов на всех уровнях местного самоуправления, 

руководителей градообразующих предприятий, представителей малого и среднего бизнеса, общественных 

структур в целях создания наиболее благоприятных условий для реализации этих проектов; 

– повышение уровня квалификации всех участников процесса проектирования и реализации проектов 

развития малых и средних городов путем проведения тематических семинаров и конференций в рамках 

действующих международных программ; 

– широкое распространение накопленного позитивного опыта по развитию малых и средних городов 

стран Европы; 

– организация ежегодных международных конференций по устойчивому развитию малых и средних 

городов с вовлечением представителей региональных и местных органов управления; 

– организация тематических смотров-конкурсов среди малых городов, возрождение культурных 

традиций, развитие туризма, экологии, благоустройства и т.д.; 

– проведение специализированных обучающих семинаров в малых городах по развитию творческой 

инициативы, культуры, малого бизнеса, экологии, туризма; 

–систематический обмен информацией в части разработки градостроительной и нормативной 

документации, современных методик разработки градостроительных проектов и социально-экономических 

программ с использованием интернетресурсов, действующих сайтов межгосударственных программ и 

проектов, с выделением специальной тематической части и созданием в будущем специального сайта в рамках 

нового проекта межгосударственного сотрудничества; 

– для привлечения общественного внимания к проблемам развития малых и средних городов на 

современном этапе, ускорения информационного обмена, а также консолидации усилий различных сил и 

сторон в данной сфере инициировать процесс разработки и последующего издания градостроительной 

энциклопедии малых и средних городов стран СНГ и Восточной Европы. 

В Республике Башкортостан исторически малые города относительно молодые: их история 

насчитывает десятилетия. Например, городу Мелеузу нет и 50 лет. Подавляющее большинство малых городов 

являются городскими поселениями – административными центрами соответствующих муниципальных 

районов. 

Как отмечают специалисты, в целом социально-экономическое развитие малых городов республики 

характеризуется положительной динамикой. Некоторые показатели развития можно посмотреть на примере  

социально-экономического развития муниципального района республики «Мелеузовский», представленные в 

таблице 1. 

В свое время в местной администрацией была разработана Программа социально - экономического 

развития на 2011 - 2015 годы.  Которая описывает действия органов местного самоуправления, направленные 

на  повышение качества жизни населения, включая формирование благоприятной социальной среды, 

обеспечение устойчивости территориального развития, сохранение благоприятной окружающей среды и 

природно-ресурсного потенциала городов, которая предусматривает  

Таблица 1 - Основные показатели социально-экономического развития муниципального района 

Мелеузовский район РБ» за 2008-2012 г.г. 

Показатели 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 4004,6 6518,8 5725,5 5805,2 6569,6 
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Показатели 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012 

выполненных работ и услуг, млн. руб. 

Индекс промышленного производства, % 101,3 148,1 86,4 138,7 112,4 

Объем инвестиций за счет всех источников 

финансирования, млн. руб. 

1391 2855,8 3033,4 1923,7 2382,1 

Среднемесячная номинальная заработная плата по крупным 

и средним предприятиям, руб. 

7558 9886 10271,2 11340 13108,1 

Объем реализации платных услуг, млн. руб. населению 1371,9 1597 1808,1 2013,5 2291 

Ввод жилья за счет всех источников финансирования, тыс. 

кв.м. 

34,2 46,5 50,5 46,99 47,01 

Доходы местного бюджета, всего, млн. руб. 720,8 917,8 1135,7  1258,1 

Уровень зарегистрированной безработицы от численности 

экономически активного населения,% 

1,5 1,6 1,77 1,37 1,47 

 

повышение их инвестиционной привлекательности, обеспечение социальной и инженерной инфраструктурой. 

Реализация Программы позволит создать новые производства, что скажется на увеличении доходов 

населения, наполняемости местных бюджетов и как следствие – на повышении качества жизни горожан. 

Необходимо отметить, что все муниципальные образования, отнесенные к малым городам республики, 

являются дотационными. Средний уровень бюджетной обеспеченности расходов местного бюджета 

собственными доходами в Башкортостане за 2012 год составил 33,2%. Таким образом, проблемы малых 

городов требуют системного решения, они характерны для всех российских городов с таким населением. 

Проблемами модернизации и инновационное развитие малых городов занимается ряд организаций: Союз 

малых городов Российской Федерации, Торгово-промышленная палата РФ,  Российская ассоциация 

инновационного развития и пр.  

По инициативе президента Республики Башкортостан Рустэма Хамитова разработана и действует 

республиканская программа «Малые города Республики Башкортостан», которая направлена на развитие тех 

городов, где на сегодня нет крупного производства и поэтому их нельзя отнести к моногородам. В частности, 

эти города могут быть привлекательными для переезда жителей больших мегаполисов с неблагоприятной 

экологической ситуацией. «Каждый город может найти свою изюминку и активизироваться в экономическом 

плане. Для этого необходимо создавать рыночные ниши», — сказал Рустэм Хамитов. Известные преимущества 

малого и среднего бизнеса позволяют не только использовать, но и создавать такие  рыночные ниши. 

Можно отметить ряд неосвоенных видов деятельности малого и среднего бизнеса, которые позволят с 

успехом задействовать местные ресурсы и реализовать потенциальные возможности региональной экономики. 

В частности это обрабатывающие производства, строительство, гостиничный и ресторанный бизнес. При 

условии поддержки со стороны государства развития сельского хозяйства здесь практически неограниченные 

возможности для малого бизнеса. Важно также отметить и влияние отдельных сегментов малого 

предпринимательства на развитие других экономических видов деятельности и социально-экономическое 

положение района, таких, как туристические услуги, развитие ремесленничества. 

В качестве примера можно предложить некоторые признаки инвестиционной привлекательности 

муниципального района «Мелеузовский» республики Башкортостан: 

 - выгодное географическое положение, которое позволит осуществлять тесное экономическое 

взаимодействие с партнерами,  как из Оренбургской области, так и по Республике Башкортостан; 

– хорошо развита магистральная транспортная сеть;  

– наличие предприятий многих отраслей промышленности, которые работают на местном сырье; 

– наличие значительной численности трудового потенциала и высококвалифицированных работников.  

– наличие  высших и средне-специальных образовательных учреждений для подготовки необходимых 

специалистов; 

– развитая социальная сфера, наличие необходимых объектов социальной инфраструктуры; 

– наличие земельных ресурсов для ведения сельскохозяйственного производства, развития крестьянских 

(фермерских) и личных подсобных хозяйств; 

– наличие крупных сельхозпроизводителей на территории района; 

– рекреационная сфера, которая может быть использована для развития специализированных видов 

туризма; 

– возрастание роли малого бизнеса в экономике района, увеличение числа малых предприятий. 

 Действующий Закон Республики Башкортостан «О развитии малого и среднего предпринимательства»  

основан на следующих принципах: обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

государственным и муниципальным финансовым ресурсам на конкурсной основе; приоритетность 

государственных и муниципальных инвестиций в развитии инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства; развитие социальной ориентированности проектов государственной и муниципальной 

поддержки малого и среднего предпринимательства.  

Однако при всей активности и при всем доверии населения к местной власти малый город обречен на 

опустошение, если в нем отсутствуют места приложения труда и проведения досуга молодежи. А без прямой 
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(через бюджет развития малых городов) и косвенной (через экономический механизм пропорционального 

развития крупных, средних и малых городов) поддержки малых городов со стороны государства, этих мест 

приложения труда не создать. 

В настоящее время местные власти занимаются поддержкой малого предпринимательства, но из-за 

скудных местных бюджетов не в состоянии реализовывать программы поддержки предпринимательства без 

дополнительного внешнего финансирования. Как правило, местные власти организуют только отдельные 

мероприятия по поддержке малого бизнеса. В основном это проведение семинаров и организация консультаций 

для предпринимателей с участием представителей различных органов. 

При этом сами предприниматели не хотят объединяться и делать что-либо сообща для решения 

собственных проблем. В малых городах предприниматели негативно относятся к советам и объединениям 

предпринимателей и не хотят в них участвовать. Большая часть предпринимателей воспринимает поддержку 

бизнеса только как возможность доступа к дешевым заемным средствам. Такие виды поддержки, как 

информационная, консультационная, обучение и т.п. не воспринимаются предпринимателями как полезные для 

них. Они не заинтересованы в том, чтобы обучаться и перенимать положительный опыт других 

предпринимателей. При этом во всех городах руководители предприятий жалуются на нехватку 

квалифицированного персонала и в то же время не хотят обучать сотрудников или учиться чему-либо сами. 

При этом можно отметить, что представители администраций и наиболее активные предприниматели в 

малых городах проявляют явную заинтересованность в участии в проекте и использовании его результатов, в 

возможности применить положительный опыт поддержки предпринимательства на муниципальном уровне. 

Стоит особо отметить поддержку со стороны местных администраций в проведении всех мероприятий по 

проекту. 

В заключении можно отметить, что проблемы ведения бизнеса в малых городах носят системный 

характер и связаны, в первую очередь, с действующим федеральным законодательством, решить которые на 

местном уровне невозможно. Нельзя говорить о существовании только проблем малого бизнеса в малом городе 

– почти все озвученные проблемы характерны для всего бизнес-пространства России. Но в малых городах эти 

проблемы значительно обострены. 

К основной экономической проблеме только малых городов можно отнести низкий платежеспособный 

спрос населения, который не позволяет малым предприятиям активно развиваться, а также сложности, 

связанные с освоением внешних рынков (другие районы региона или за пределами границ региона). 

С учетом актуальности проблемы и разрозненности информации по предпринимательству в малых 

городах представляется целесообразным создать полезный информационно-аналитический ресурс для оказания 

практической помощи администрациям, структурам поддержки, действующим и потенциальным 

предпринимателям малых городов России. 

Малые города – это и есть вся Россия. Отказ от малых городов означает курс на ускоренное разорение 

«глубинки» и утверждение России как страны третьего-четвёртого мира. Поэтому на деле рассуждения о том, 

что якобы малые города не эффективны, равнозначны тому, что неэффективна Россия. Сохранение и развития 

малых городов является базисной основой стратегии устойчивого развития экономики национального 

хозяйства. 
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БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКИЕ  ОТНОШЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Китайская Народная Республика является  главным политическим и торгово-экономическим партнером 

Республики Беларусь в Азии. 

Показательно, что в целом за двадцать лет с момента установления дипломатических отношений 

взаимная торговля выросла почти в 100 раз: с 34 млн. долларов в 1992 году до 3 млрд. долларов по итогам 2011 

года.  

http://admmeleuz.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.smgrf.ru/
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 Объем торговли товарами Республики Беларусь с Китаем (включая Гонконг, Макао и Тайвань) в 2012 

г. составил 2,9 млрд. долларов. Экспорт белорусских товаров в материковый Китай составил 433,6 млн. 

долларов (68,1% к аналогичному периоду предыдущего года). 

 Снижение экспорта произошло в основном ввиду падения поставок калийных удобрений и 

капролактама, а также отсутствия поставок материалов смазочных, растворителей и труб бесшовных, объем 

экспорта которых в 2011 году суммарно превысил 32,8 млн. долл. 

 В то же время в 2012 г. значительно возросли объемы поставок полиамидов (289%, 41,6 млн. долл.), 

автомобилей грузовых (136%, 24,3 млн. долл.), жгута синтетических нитей (193%, 10,7 млн. долл.), 

электронных интегральных схем (109,7%, 4,1 млн. долл.), нитей комплексных синтетических (39 раз, 1,8 млн. 

долл.), молочной сыворотки (5 раз, 1,5 млн. долл.). Новыми для 2012 года поставками стали: удобрения 

минеральные смешанные (2 млн. долл.), крахмал (2 млн. долл.). Общий рост по вышеперечисленным группам 

товаров составил 57,7 млн. долл. 

 Ключевыми белорусскими экспортными товарами в 2012 г. стали калийные удобрения (198 млн. 

долл.), капролактам (93 млн. долл.), полиамиды (41,6 млн. долл.), автомобили грузовые (24,3 млн. долл.), 

машины и механизмы для уборки и обмолота сельхозкультур (11,7 млн. долл.), жгут синтетических нитей (10,7 

млн. долл.), тракторы и седельные тягачи (8,8 млн. долл.), части и принадлежности для автомобилей и 

тракторов (4,5 млн. долл.), электронные интегральные схемы (4,1 млн. долл.), лесоматериалы необработанные 

(2,8 млн. долл.), шерсть нечесаная (2,4 млн. долл.), соединения, содержащие функциональную нитрильную 

группу (2,2 млн. долл.), удобрения минеральные смешанные (2 млн. долл.), крахмал (2 млн. долл.).  

 Импорт из материкового Китая за 12 месяцев 2012 года вырос на 174 млн. долл. по сравнению с 2011 

годом и составил 2 млрд. 367,9 млн. долл. 

В 2009-2010 годах создан существенный задел для увеличения в объеме экспорта в КНР доли сложной 

машинотехнической продукции, в частности карьерных самосвалов, кормоуборочных комбайнов и тракторов. 

В сентябре 2009 г. в КНР зарегистрировано совместное предприятие ООО «АВИК-БЕЛАЗ Карьерные 

Машины» (учредители ОАО «БелАЗ» и компания «CATIC SUPPLY»), в декабре 2009 г. в г.Харбине (КНР) 

зарегистрировано СП ООО «Харбин Дунцзинь Гомель предприятие сельскохозяйственного машиностроения» 

(учредители ПО «Гомсельмаш» и корпорация «Dongjin Group» (г.Харбин), в августе 2010 г. между ПО «МТЗ» и 

компанией «Dongjin Group» (г.Харбин) в г.Харбине зарегистрировано совместное предприятие по сборке 

белорусских энергонасыщенных тракторов. 

 Товаропроводящая сеть Республики Беларусь в КНР в настоящее время представлена совместным 

предприятием «Санцзян-Волат компания Лтд.», представительством ЗАО «Белорусская калийная компания», 

компанией ООО «БЕЛАЗ АВИК Карьерные Машины Сo., Ltd.» — дилером ОАО «БелАЗ», ООО «Белнефтехим 

Шанхай трейдинг», совместным предприятием ООО «Харбин Дунцзинь Гомель Предприятие 

сельскохозяйственного машиностроения», совместным предприятием «Харбин Дунцзинь Минск Трактор Ко.», 

совместным предприятием «Белмет (Шанхай) Трейдинг Ко., Лтд.», представительствами УП «Завод 

полупроводниковых приборов» НПО «Интеграл», АСБ «Беларусбанк», ОАО «МАЗ». 

Тесное сотрудничество Беларуси с Китаем в рамках строительства Китайско-белорусского 

индустриального парка предполагает ряд льгот для китайских инвесторов, объем и сроки которых уже 

согласованы с белорусским правительством. В то же время, ряд из них наносит удар по существующим ранее 

белорусско-российско-казахским договоренностям в рамках строительства Евразийского Союза и 

формирования единого экономического пространства (ЕЭП). В частности, данный район будет освобожден от 

ряда налогов, в том числе на обязательную продажу валютной выручки вплоть до 2027 года. Однако, уже к 

2017 году Белоруссия, Россия и Казахстан договорились ликвидировать все свободные экономические зоны 

(СЭЗ) на своих территориях, не производить продажи валютной выручки. Более того, развитие проекта 

китайско-белорусского индустриального парка (КБИП) предполагает создание совместных акционерных 

китайско-белорусских предприятий, нацеленных в своем производстве на экспорт товаров, преимущественно в 

страны СНГ и в том числе, с выходом на ЕЭП. Российская Федерация уже выказала свое неодобрение 

касательно данной идеи, поскольку во-первых, приход китайских товаров в зону ЕЭП нарушит принцип 

Таможенного Союза и равноправных возможностей его участников, а во-вторых, создаст потенциальную 

угрозу для развития российской автомобильной промышленности: сейчас активно обсуждается вопрос о сборке 

китайских легковых автомобилей «Джилли», объемом более 120 тысяч машин в год [6]. 

Таким образом, Беларусь преувеличивает потенциал экономических выгод от своей уступчивости 

Китаю в политических вопросах. Объемы торгового и инвестиционного сотрудничества с КНР определяют 

прежде всего экономическая привлекательность объектов и общий экономический и инвестиционный фон в 

стране. В то время как объемы китайских прямых инвестиций в экономику Беларуси относительно невелики, 

масштабное проектное финансирования накладывает ограничения на белорусские предприятия и несет риски в 

сфере внешних заимствований. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ 

 

Світовий досвід свідчить, що країни з перехідними економіками не в змозі вийти із економічної кризи 

без залучення і ефективного використання іноземних інвестицій. Акумулюючи підприємницький, державний та 

змішаний капітал, забезпечуючи доступ до сучасних технологій та менеджменту, іноземні інвестиції не тільки 

сприяють формуванню національних інвестиційних ринків, але й динамізують інші факторні ринки та ринки 

товарів та послуг. Крім того, іноземні інвестиції, як правило, сприяють заходам макроекономічної стабілізації, 

дозволяють вирішувати окремі соціальні проблеми трансформаційного періоду. Зрозуміло, що іноземне 

інвестування займає особливе місце і в структурі зовнішньоекономічних пріоритетів розвитку економіки 

України. Сучасна стратегія щодо розвитку іноземного інвестування в Україні формується у контексті завдань із 

забезпечення умов для довготривалого економічного зростання [1]. 

 Наведемо динаміку обсягів прямих іноземних інвестицій з України та в Україну за період 2007-2013рр. 

за даними Держкомстату (табл.1) [2]. 

Таблиця 1. Динаміка обсягів прямих іноземних інвестицій з України та в Україну за 2007-2013 рр. (на початок 

року) 

Рік Прямі іноземні 

інвестиції в Україну, 

млн. $ 

Темп росту, % Прямі інвестиції з України, 

млн.$ 

Темп росту, % 

2007 21607,3 - 243,3 - 

2008 29542,7 136,7% 6196,6 2546,9% 

2009 35616,4 120,6% 6203,1 100,1% 

2010 40053,0 112,5% 6226,3 100,4% 

2011 44806,0 111,9% 6868,3 110,3% 

2012 50333,9 112,3% 6899,7 100,5% 

2013 54462,4 108,2% 6481,9 93,9% 

 

Отже, за даними таблиці 1 можна зробити висновок, що Україна є державою, що переважно приймає 

іноземний капітал від інших країн світу, ніж інвестує за кордон. Це спричинено низкою чинників,зокрема: 

- надзвичайно низькою інвестиційною активністю власних товаровиробників та громадян (в умовах 

тривалої економічної кризи, стагнації виробництва, інфляції процес внутрішнього капіталовкладення останнім 

часом практично зупинився); 

- гострою необхідністю технічної та технологічної модернізації виробництва, всієї ринкової та соціальної 

інфраструктури шляхом імпорту сучасних технологій, машин та устаткування; 

- потребою впровадження в усі сфери господарювання нових методів управління та маркетингу [3]. 

З погляду іноземного інвестора купівля українських підприємств чи їх частки, тобто здійснення процесів 

злиття (поглинання) розглядається як привабливий спосіб інвестування з тих позицій, що зменшується ризик 

через неефективний менеджмент. 

За останні п’ять років спостерігається сповільнення темпу припливу іноземних інвестицій в Україну.  

Ключовими характерними особливостями, які стримують поліпшення інвестиційного клімату, є: 

1. Відсутність в Україні сталої стратегії та відповідного національного плану дій, який є прийнятним та 

наслідується усіма політичними «командами» й орієнтований на забезпечення усім суб’єктам економічних 

відносин рівних економічних прав та обов’язків у здійсненні фінансово-економічної діяльності. 

2. Обмеженість потенціалу залучення прямих іноземних інвестицій в Україну через приватизацію 

державних підприємств. 

3. Переобтяженість регуляторними нормами та складність податкової системи. 

4. Суттєве податкове навантаження.  

5.Недієздатність механізмів забезпечення ринкових прав і свобод інвесторів, а також низький рівень 

захисту інвесторів. 
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6. Низький рівень ефективності законодавства з питань корпоративного управління, що обумовлює 

виникнення конфліктів та протистоянь із залученням силових органів, блокування діяльності підприємств, 

нагнітання соціальної напруженості.  

7. Негативний міжнародний імідж України [4]. 

Географічна структура іноземного інвестування в Україні формується під впливом двох 

взаємопов’язаних груп факторів. З одного боку, її розвиток визначається глибиною зовнішньоекономічних 

зв’язків з традиційними партнерами (країни СНД з домінуванням Росії, окремі східноєвропейські та західні 

країни), а з іншого — потребою диверсифікації міжнародної інвестиційної діяльності. Тривалий час відносно 

значними інвесторами української економки залишаються Кіпр, Нідерланди, Німеччина, Великобританія, Росія. 

Другим важливим напрямом залучення іноземного капіталу в Україну є кредити та позики (гранти) 

міжнародних фінансових інституцій, країн, державних установ тощо. Для розвитку іноземного інвестування 

важливе значення має взаємодія України з міжнародними фінансово-кредитними організаціями — насамперед з 

Міжнародним валютним фондом, Світовим та Європейськими банками реконструкції та розвитку, 

Європейським Союзом. Ефективне співробітництво з ними допомагає запроваджувати програми фінансової 

стабілізації та залучати пільгові кредити в економіку країни. Стратегія міжнародних фінансових організацій 

спрямована на підтримку таких напрямів реформ, як розвиток приватного сектору, структурна перебудова 

державного та фінансового секторів, програми соціального захисту, охорону природного навколишнього 

середовища [1]. 

Таким чином, Україні потрібно розробити таку інвестиційну стратегію, яка б забезпечила довготривалий 

економічний розвиток держави та сформувала привабливий інвестиційний клімат з метою залучення іноземних 

інвестицій. Сучасна інвестиційна політика України повинна орієнтуватись на нарощування інвестиційних 

ресурсів, послідовне збільшення частки капітальних вкладень у ВВП, поліпшення структури інвестиційних 

джерел та оптимізацію напрямів їх вкладення. Стратегія іноземного інвестування має формуватися на умовах 

використання світового досвіду інших держав, передбачаючи створення пріоритетних напрямків інвестування з 

урахуванням національних інтересів держави. Саме за тих умов Україна може сформувати привабливий 

міжнародний образ для іноземних інвесторів. 
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ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ У СФЕРІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ 

 

В умовах глобалізації економічний розвиток будь-якої країни тісно пов’язаний із співпрацею з 

міжнародними фінансовими організаціями. Так, підтримка міжнародних організацій у сфері інвестиційного 

кредитування сприяє швидкому розвитку економіки країни. Особливої актуальності дана проблематика набуває 

в Україні в силу того, що в рамках іноземного інвестиційного кредитування часто відбувається обмін новітніми 

технологіями, надається науково-технічна допомога країнам, що розвиваються. Іноземне інвестиційне 

кредитування тісно пов’язане із державним інвестиційним кредитуванням, оскільки часто для розвитку 

пріоритетних галузей економіки та для досягнення соціально-економічних цілей використовуються саме 

міжнародні інвестиційні кредити. Проте, іноземне інвестиційне кредитування не лише сприяє розвитку 

взаємовигідного співробітництва країн, а й є засобом конкурентної боротьби. 

До основних іноземних кредиторів України належать Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий 

банк (СБ), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Зазначимо, що іноземне кредитування може 

здійснюватися не лише у формі прямого кредитування, а й у вигляді розміщення облігацій державних позик, 

грантів та субсидій як науково-технічної допомоги від міжнародних фінансових організацій тощо. 

Зазначимо, що Україна є повноправним членом МВФ та активно співпрацює з цією організацію із 1994 

р. Кредити МВФ, згідно із його статутом, спрямовуються на підтримку курсу національної валюти, 

міжнародних резервів держави та активних позицій платіжного балансу [1]. 

Крім того, Україна активно співпрацює із Групою світового банку. Про це свідчить те, що протягом 

1993-2011 рр. було укладено договорів позики на загальну суму більше 9 млрд. дол. США, з яких Міжнародний 

банк реконструкції та розвитку виділив більше 7 млрд. дол. США, а Міжнародна фінансова корпорація надала 

кредити у розмірі понад 1,6 млрд. дол. США [2]. 
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Так, протягом 2008–2011 рр. співпраця Групи Світового банку та України відбувалася в рамках 

Стратегії партнерства (СПУ), що передбачала поліпшення інвестиційного клімату в Україні та зміцнення 

державної політики, інституцій і надання послуг, оскільки в переході до сучасної ринкової економіки Україна 

відстає від своїх східноєвропейських сусідів. Варто зазначити, що Україні у 2008 р. було надано позачергову 

підтримку у зв’язку із світовою фінансовою кризою. В цілому ця підтримка допомогла стабілізувати економіку 

з показниками економічного зростання на рівні близько 4 - 5 % на рік у 2010 і 2011 рр., що свідчить про її 

ефективність.  

Проведений аналіз дозволив визначити, що діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку 

(ЄБРР) в Україні спрямована на модернізацію інфраструктури та на реструктуризацію банків. За час співпраці 

України з ЄБРР профінансовано 293 проекти на загальну суму 7,5 млрд. євро (загальна вартість проектів 

становить15,5 млрд. євро) [3].  

В рамках співпраці України із Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), протягом періоду 2007-2013 

рр. триває фінансування проектів в Україні загальним обсягом 3,7 млрд. євро. Зазначимо, що ЄІБ надає кредити 

Україні, в тому числі поточний кредит на загальну суму близько 1,1 млрд. євро, для фінансування проектів в 

галузі автомобільної та водної інфраструктури, розвитку енергетичного сектору, а також сприяє підтримці 

малого та середнього бізнесу шляхом співпраці з комерційними банками [4].  

Звичайно, співпраця із міжнародними фінансовими організаціями має не лише переваги, а й недоліки. 

Так, серед основних переваг виділяємо пільгові умови кредитування, можливості пролонгації та 

реструктуризації зобов’язань. Проте, недоліком міжнародного інвестиційного кредитування є зростання 

державного боргу. Проведений аналіз дозволив визначити, що основну частку держаного боргу України займає 

зовнішній борг, а саме 40,51%, серед яких заборгованість за позиками, наданими міжнародними фінансовими 

організаціями становить 15,52%. Крім того, загальний внутрішній державний борг України зріс за 2012 р. на 

4,095 млрд. дол. США, або на 18,8%, до 25,836 млрд. дол. США, тоді як загальний зовнішній борг за цей період 

збільшився на 1,171 млн. дол. США, або на 3,1% до 38,645 млрд. дол. США [2]. Саме тому, на нашу думку, 

державна політика у сфері міжнародних запозичень має бути виваженою та продуманою, а використання 

позичених коштів раціональним та спрямованим на розширене відтворення. 

Підсумовуючи вищезазначене, можемо зробити висновок, що Україна активно співпрацює з 

міжнародними організаціями та фондами у сфері залучення іноземних інвестиційних ресурсів. Проте, в цьому 

напрямку є деякі проблеми, серед яких виділяємо відсутність регламентованих механізмів моніторингу 

використання іноземних інвестиційних кредитів, неефективне використання залучених коштів та їхню 

розпорошеність. Варто пам’ятати, що за іноземні інвестиційні кредити потрібно платити. Саме тому, їх 

використання має бути спрямованим на забезпечення розширеного відтворення. 

З метою підвищення ефективності співпраці України із Світовим банком та іншими іноземними 

інвесторами, на нашу думку, необхідно вдосконалювати механізми співпраці державних установ із 

потенційними інвесторами у сфері підготовки та впровадження проектів. Важливим питанням залишається 

чіткий розподіл функцій між українськими державними структурами залученими до співпраці із іноземними 

інвесторами. Вважаємо, що державні органи у процесі цієї співпраці повинні діяти за чітким алгоритмом і 

відповідно до визначених стратегічних пріоритетів.  

Крім того, підвищення відповідальності міністерств та інших державних органів, пов’язаних із 

підготовкою та реалізацією проектів, та чітке законодавче закріплення цієї відповідальності, вдосконалить 

систему управління проектами, а також сприятиме співпраці із міжнародними організаціями та фондами.  

Для досягнення максимального соціально-економічного ефекту від співпраці з міжнародними 

фінансовими організаціями та фондами, дана співпраця повинна здійснюватися із першочерговим врахуванням 

соціально-економічних потреб та забезпечувати економічне зростання. Використовувати іноземне інвестиційне 

кредитування варто лише після комплексного та ретельного аналізу потреби у ньому. Крім того, використання 

кредитних ресурсів має бути спрямованим на одержання реальних джерел погашення цих кредитів. 
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ПІДПИСАННЯ АСОЦІАЦІЇ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ 

 

Триває рік який вирішить долю Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. На це 

рішення чекають як прихильники європейської інтеграції України, так і її опоненти. Це — справді момент 

істини, цивілізаційний вибір, зробивши який, Україна визначить вектор свого розвитку на десятиріччя вперед. 

Асоціація України з ЄС – це не просто декларація щодо започаткування якісно нового рівня відносин 

між Україною та ЄС, а передусім, - детальна програма перетворень в усіх сферах життя нашої держави 

відповідно до європейських стандартів, дорожня карта нашого зближення з Європейським Союзом, інструмент 

консолідації європейських цінностей 

Важливою складовою частиною нової угоди з ЄС є створення зони вільної торгівлі між Україною та 

ЄС. Формат та її наповнення передбачає досягнення максимально глибокої економічної інтеграції на основі 

домовленостей, що відбулися ще в рамках двосторонніх переговорів з ЄС щодо вступу України до СОТ. 

Проведено всі раунди переговорів, наступний XVII саміт заплановано на 28 листопада 2013 року.  

Угода про асоціацію покликана забезпечити якісно новий, поглиблений формат відносин між Україною 

та ЄС. Вона стане унікальним двостороннім документом, який виходитиме далеко за рамки подібних угод, 

укладених ЄС свого часу з країнами Центральної та Східної Європи. Угода не лише закладе якісно нову 

правову основу для подальших взаємин між Україною та ЄС, але й слугуватиме стратегічним орієнтиром для 

проведення системних соціально-економічних реформ в Україні, широкомасштабної адаптації законодавства 

України до норм і правил ЄС. 

Чим менше часу залишається до підписання Угоди про асоціацію з ЄС, тим більше гострою стає 

дискусія відносно того, в якому все ж напрямі повинна інтегруватися Україна. У суспільстві вже 

спостерігається деяка втома від тривалої невизначеності держави в цьому питанні, тому пора зробити 

остаточний стратегічний вибір, який стане орієнтиром для цілого покоління. 

Для досягнення можливості інтегруватися до внутрішнього ринку ЄС Україна має привести свою 

систему технічного регулювання у відповідність до європейських вимог, оскільки головними перешкодами 

торгівлі з ЄС є не імпортні тарифи, а технічні бар'єри у торгівлі — вимоги до безпечності та якості продукції, її 

характеристик, процедури оцінки відповідності.  

Для підписання очікуваної асоціації, уряд України затвердив ряд нормативних документів. Порядок 

денний асоціації Україна — ЄС — двосторонній документ, що містить перелік реформ, які має здійснити 

Україна у співпраці з ЄС. Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу — нормативний документ, який визначає механізм досягнення Україною відповідності 

третьому Копенгагенському та Мадридському критеріям набуття членства в Європейському Союзі. Цей 

механізм включає: 

 адаптацію законодавства; 

 утворення відповідних інституцій; 

 інші додаткові заходи, необхідні для ефективного правотворення. 

Успішне виконання Угоди про асоціацію означатиме відповідність критеріям членства. А відтак — 

підвищення якості життя громадян, модернізацію усіх сфер життя держави і суспільства, підвищення 

конкурентоздатності українських виробників тощо. Саме це, а не членство як таке, є метою європейської 

інтеграції. Угода дозволить нам вийти на такий рівень розвитку, коли подальший рух у напрямі членства в ЄС 

перетвориться на питання політичної доцільності. 

Схвальну оцінку дають США, країни Європейського Союзу та Україна в цілому, в тому числі багато 

експертів, які вважають дану угоду історичним шансом для країни, поверненням на шлях демократії та 

європейських цінностей. Росія не визнає цю Угоду, пояснюючи її загрозою для України. Називаючи навіть 

співзвучним словом — Угода про колонізацію, де жорстко критикують її. Причому багато хто свідомо 

перекручує положення цієї угоди. Це можна пояснити через призму геополітики, де Російська Федерація не 

хоче втрачати важелі впливу на Україну, зокрема приєднати її до своїх проектів, таких як Митний союз (дехто 

вважає такі проекти за російську імперську політику, відродження СРСР). Проте умови Митного союзу менш 

вигідні Україні. 

Вибір між ЄС та МС — це вибір між очевидним і гіпотетичним, перевіреним і ризикованим. Нам 

пропонують забути про "цивілізаційний вибір", про політичну риторику двох десятиріч української 

незалежності, про зусилля, докладені на європейському напрямі — і зробити розворот на 180 градусів на 

користь відносно нового регіонального проекту, до якого в українського суспільства маса питань політичного 

характеру. Не треба бути великим політиком, щоб зрозуміти ризикованість таких маневрів. Особливо для 

держави такого масштабу, як Україна. 

Посилаючись на спільне дослідження Німецької дорадчої групи і українського Інституту економічних 

досліджень та політичних консультацій, за даними якого приєднання до Митного союзу знизить добробут 

України на 0,5 % у середньостроковій перспективі та на 3,7% у довгостроковій, тоді як поглиблена і 

всеохоплююча ЗВТ з ЄС підвищить цей показник на 4,3% у середньостроковій перспективі та на 11,8% у 

довгостроковій. Цифри говорять самі за себе. 
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ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ ТА ФРАНЦІЇ У СФЕРІ ОПЛАТИ ПРАЦІ 

 

В країнах з ринковою економікою накопичений великий досвід застосування різноманітних систем 

оплати праці. Так, системи оплати праці Швеції характеризуються солідарністю заробітної плати, Японії – 

оплатою за стаж і раціоналізаторські пропозиції, Німеччини – стимулюванням росту продуктивності праці, 

США – оплатою за кваліфікацію, Великобританії – оплатою за індивідуальними контрактами, Італії – виплатою 

колективної та індивідуальної надбавок до галузевої тарифної ставки і доплат, які пов’язані із ростом вартості 

життя, а особливістю систем оплати праці на французьких підприємствах є їх індивідуалізація. 

Основним елементом системи оплати праці в Німеччині є єдина тарифна сітка, яка затверджується в 

рамках колективного договору. Колективний договір укладається на один рік чи на декілька років 

(підприємство віддає перевагу більш тривалому строку, оскільки це  дає можливість планувати витрати) і має 

дві форми: 

1. Єдиний колективний договір, який укладається між профсоюзом  роботодавців видобувної, 

енергетичної і хімічної промисловості. Даний договір передбачає 14-розрядку єдину тарифну сітку. 

2. Індивідуальний колективний договір окремого роботодавця, який входить в згадуваний союз, з тим же 

профсоюзом. Договір включає в себе 10-розрядну єдину тарифну сітку, більш просту і дешеву для 

підприємства. 

В Німеччині прийшли до висновку, що  система надбавок і доплат неефективна і погано керована, 

оскільки нескладно знайти обґрунтування  для будь-якої з них, але спроба відмови хоча б від однієї зустрічає 

активний опір персоналу. Крім того, надбавка, виплачена одному робітнику, породжує бажання одержання її і у 

інших членів колективу. 

В Німеччині протягом 15-20 років спостерігається тенденція поступової відмови від диференціації 

заробітної плати за часом роботи в організації по спеціальності. Так, надбавки за стаж в більшості приватних 

компаній в теперішній час не встановлюються. В цьому питанні найбільш консервативний державний сектор 

економіки, де різниці зберігаються.    

У Франції професійна кваліфікація – важливий фактор, який визначає рівень заробітної плати. При 

оцінці кваліфікації використовують два підходи. 

Перший (спрощений) використовувався на підприємствах автомобільної промисловості з метою 

вирішення конфліктів між адміністрацією і кваліфікованими працівниками. Дирекція фірми «Рено» прийняла 

рішення про підвищення нижчого коефіцієнта кваліфікації з 112 (прийнятого в 1968 р.) до 150 (1978 р.), 

визнаючи, таким чином, що в процесі виконання навіть вузькоспеціалізованих операцій працівники отримують 

професійний досвід і удосконалюють свої навики. 

Другий підхід, який отримав більшу популярність у Франції в останні роки, базується на таких 

критеріях оцінки рівня кваліфікації: 

- спеціальній освіті, яка необхідна працівнику для виконання своїх функцій на робочому місці; 

- автономії в роботі (враховується точність постановки завдання і кількість працівників, зайнятих на 

підготовчих операціях); 

- рівні особистої ініціативи виконавця, яка визначається характером роботи; 

- відповідальності в залежності від ієрархічної підпорядкованості. 

Цей підхід дозволяє структурувати знову створювані і прогнозовані робочі місця, розширювати 

можливості професіонального росту і просування по службі для більшості працівників. 

Важливе місце в індивідуалізованій системі оплати праці відводиться найрізноманітнішим непрямим 

виплатам і пільгам, котрі безпосередньо не фіксуються у платіжній відомості, але тим не менше впливають на 

рівень доходів. Їх можна поділити на три групи в залежності від характеру і строків їх надання. 

В першу групу входять різні форми фінансової участі – в прибутках, в придбанні акцій, у формі 

відкладених виплат. Всі ці виплати зазвичай виражені у грошовій формі і виплачуються в кінці року або після 

закінчення більш тривалого періоду (зазвичай п’ять років). Вони частково або повністю звільнені від 

оподаткування, а також від нарахування у фонди соціального страхування. 

Другу групу утворюють виплати і пільги, які безпосередньо надаються працівникам як на 

індивідуальній, так і на колективній основі. До них відносяться: оплата представницьких витрат, надання 

службової квартири, автомобіля, особистого телефону, нагорода туристичною путівкою і подарунком, оплата 

профспілкових внесків, плата за навчання дітей тощо. 

До третьої групи входять матеріальні стимули, які мають довгостроковий характер: фінансування 

заощаджень на особових рахунках, надбавки до пенсії, страхування життя, компенсація за постійну чи 

http://www.zn.ua/
http://nardepjournal.com/
http://uk.wikipedia.org/
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тимчасову втрату працездатності, допомога на випадок професійних захворювань, страхування автомобіля, 

страхування від нещасних випадків, 

оплата перебування пенсіонерів в домах престарілих, страхування членів сім’ї. 

У Франції за останні десять років підприємці активно виступають за посилення стимулюючої ролі 

оплати праці спеціалістів, котра, на їхню думку, послаблюється через регулярне її підвищення у зв’язку з 

ростом вартості життя. Замість такого підвищення (чи поряд з ним) більшість працедавців практикують 

індивідуальне підвищення розмірів заробітної плати працівникам за результатами того чи іншого календарного 

періоду. При цьому кожний спеціаліст оцінюється його керівником, як мінімум, за чотирма показниками: 

рівень заслуг перед фірмою; попередній рівень заробітної плати; динаміка рівня заробітної плати; перспективи 

професійного росту.  

В даний час важливою тенденцією в регулюванні умов праці і її оплати французькі працедавці 

вважають впровадження трудових контрактів індивідуального характеру; останні відображають умови праці і 

норми, регламентовані в національних законах і декретах. Колективні договори і угоди можуть їх покращувати 

на користь працівників за рахунок коштів працедавця, тому останні віддають перевагу більш широкому 

застосуванню індивідуальних контрактів. Однак необхідно відзначити, що не всі індивідуальні контракти 

погіршують соціальний і матеріальний статус працівника у порівнянні із загальним колективним договором, 

але вони, безумовно, створюють труднощі для підписання колективного договору на підприємстві.  

Індивідуалізована система оплати праці у Франції має галузеву специфіку. Зокрема, в металургії і 

машинобудуванні найбільш часто базою для отримання даних про результативність праці є бригада. Прибуток 

розподіляється між членами бригади в залежності від трудового внеску кожного. Індивідуальна оцінка 

здійснюється на періодичних зборах бригади і зіставляється для коректування з даними, які має управлінський 

персонал. 

В хімічній і фармацевтичній промисловості при індивідуалізації оплати часто використовується бальна 

оцінка результатів праці, котра враховує: рівень кваліфікації працівника, кількість і якість виготовленої 

продукції, дотримання правил техніки безпеки, кількість внесених раціоналізаторських пропозицій, аспекти 

поведінки і дисципліну праці. 

В електротехнічній промисловості часто використовується система прогнозування  майбутнього 

заробітку, коли за результатами роботи за поточний квартал планується ріст заробітної плати на наступний 

квартал; щомісячна надбавка до основної заробітної плати при цьому складає близько 30% середньої величини 

надбавок за поточний квартал. Якщо норма виробітку виконується, то «запланована» надбавка переглядається в 

сторону підвищення, а якщо ні – вона може бути знижена і навіть відмінена. 

У сфері послуг постійна частина заробітної плати зазвичай встановлюється відповідно до атестації 

робочих місць, а змінна – за результатами виконання поточних завдань, причому при особливих особистих 

заслугах можливе трьох-чотирьох кратне перевищення змінної частини заробітної плати над постійною. Базою 

оцінки є дохід фірми – кількісна оцінка і наявність похвал або рекламацій – якісна оцінка. 

Французькі спеціалісти впевнені, що в результаті індивідуалізації заробітної плати і підвищення 

питомої ваги змінної частини заробітної плати, необхідно обов’язково враховувати економічне становище в 

країні. Вони вважають, що в умовах слабкого економічного росту підвищення заробітної плати призведе до 

збільшення грошової маси, посилення інфляційних процесів, що в кінцевому результаті призведе до 

погіршення положення робітників.  

Отже, незважаючи на позитивний досвід розвинених країн Європи у сфері оплати праці, вважаємо, що 

механічне перенесення його в економіку України є недоцільним. Однак в поєднанні з українським досвідом, 

аналіз його є корисним. Він допомагає активізувати в Україні пошук нових підходів і моделей організації 

оплати праці в сучасних умовах господарювання. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

Становлення податкової системи України відбувалось шляхом природної еволюції оподаткування, яке 

є результатом розвитку економічного, політичного, духовного життя, передусім усуспільнення виробництва, 

його концентрації і централізації, змін у товаро-грошовому обороті та у відносинах власності. 

Під поняттям «податки» слід розуміти форму економічних відносин між державою та фізичними і 

юридичними особами щодо обов’язкових грошових внесків до бюджетів різних рівнів за законодавчо 

визначеними ставками та у встановлені терміни з передачею державі права власності на грошові внески з 

метою фінансового забезпечення виконання нею своїх функцій [5]. 

Сутність, структура та роль системи оподаткування визначається податковою політикою, що є 

виключним правом держави та провадиться відповідно до завдань соціально-економічного розвитку. Податки є 

інструментом перерозподілу ВВП і безпосередньо впливають на розвиток виробництва та формування 

фінансових потоків в економіці, тому ефективність податкової політики насамперед характеризується 

результатами виконання основних макроекономічних показників [3]. 

 

Таблиця №1 ВВП України в 2009-2013рр. [6]. 

 І квартал ІІ квартал ІІІ квартал IV квартал Всього 

ВВП у 2009 р. 189028 214103 250306 259908 913345 

ВВП у 2010 р. 219428 260150 304709 310320 1094607 

ВВП у 2011 р. 261878 314620 376019 364083 1316600 

ВВП у 2012 р. 293493 349212 387620 378564 1408889 

ВВП у 2013 р. 301598 351896 363876 - - 

Відомо, що сплата податків має носити обов’язковий характер. Система штрафів і санкцій має бути 

такою, щоб громадські думки в країні були сформовані на обов’язковість сплати, оскільки несвоєчасна сплата 

податків буде менш вигідною платникові, ніж вчасне і чесне виконання зобов’язань перед бюджетом. В умовах 

економічної нестабільності необхідно побороти існування різного роду механізмів приховування прибутків та 

ухилення від сплати податків [1]. 

На жаль, діюча система оподаткування сьогодні не задовольняє ні державу, ні платників податків. 

Багато прорахунків та недоліків, які були допущені при її створенні, призвели до того, що податки не 

виконують повноцінно ні фіскальної, ні стимулюючої функції. Сфера матеріального виробництва практично 

задушена податками, що привело до скорочення оподатковуваних оборотів, а значить, і до зменшення 

бюджетних надходжень. У результаті функціонуюча податкова система замість стимулювання виробництва 

спричиняє його скорочення. Суть проблеми полягає в тому, що при створені цієї системи не були повною 

мірою враховані теоретичні принципи оподаткування. Аналіз відповідності функціонуючої в Україні системи 

оподаткування існуючим теоретичним принципам допоможе визначити її більш обґрунтовано. Так, податки 

мають рівномірно розподілятися між джерелами доходів, а кожен окремий податок повинен однаково 

припадати на те джерело, на яке він спрямований; час сплати, спосіб сплати і розмір податку визначається 

чітко; податок повинен стягуватись в такій формі і в такий спосіб, які є найбільш зручні для платника; податок 

має стягуватись таким чином, щоб на його вилучення витрачалось якомога менше грошей зверх того, що 

надходить до Державного казначейства. Зібрані кошти повинні залишатись як найменше в руках збирачів [4]. 

Тобто, основними недоліками податкової системи України є: відсутність цілісної концепції її побудови 

та правового підґрунтя організації податкових відносин; зосередження на фіскальній ролі податків із втратою 

регулюючого впливу; можливість ухиляння від сплати податків; скорочення податкових надходжень; сприяння 

розширенню тіньового сектора економіки. 

Оцінка результативності діючої податкової системи дозволила сформулювати вимоги до системи 

оподаткування та принципи державного регулювання податкової системи, які враховують соціально-

економічну ситуацію в Україні та стратегічні завдання реформування національної економіки. Податкова 

система повинна забезпечувати збільшення податкових надходжень за рахунок розширення бази оподаткування 

та легалізації тіньового сектора економіки, стимулювати розвиток виробництва, гарантувати стабільність та 

рівномірність податкових надходжень до державного бюджету, сприяти узгодженню загальнодержавних і 

місцевих інтересів і включати економічно обґрунтовані податки і податкові ставки. 

Приведення податкової системи у відповідність до вимог нинішнього етапу соціально-економічного 

розвитку країни вимагає суттєвих змін в державному регулюванні податкової системи, реформування 

структури податків, запровадження обґрунтованих податкових ставок. Основні бюджетоформуючі податки 

чинної системи (податок на додану вартість та податок на прибуток підприємств) не забезпечують виконання 
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вимог до податкової системи та не відповідають умовам нинішнього етапу соціально-економічного розвитку 

України. [2] 

Для оптимізації податкової системи необхідно дотримуватися умов економічних наслідків сплати та 

несплати податків. Порівняльні втрати у вигляді штрафних санкцій за недотримання вимог податкового 

законодавства повинні бути більшими, ніж економічні вигоди від цих правопорушень. При виникненні 

обставин зростання ставок оподаткування, введення нових податків, зменшення санкцій за податкові 

порушення збільшуються умови можливого економічного ефекту від ухилення зі сплати податкових 

зобов'язань та здійснити відтік фінансових ресурсів, діяльності підприємств у сектор тіньової економіки. 

На сьогодні зруйнувати базу тіньової економіки можна тільки економічними методами, і в першу 

чергу, прийняттям Податкового кодексу. Після достатньо тривалої перерви в країні вкотре активізувалися 

кроки у напрямку здійснення податкової реформи. Прийняття Податкового кодексу України, на думку багатьох 

науковців і практиків, дасть шанс уникнути низки негараздів в оподаткуванні. Разом з цим принципове 

значення має формування інституту податкової політики як фундаментальної складової довгострокового 

економічного розвитку України. 
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ВЛИЯНИЕ ЛЬГОТНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ГОСУДАРСТВА 

 

Становление инновационно инвестиционной модели экономики невозможно без применения 

государством комплекса стимулов, в первую очередь фискального характера. 

В последние годы во многих странах мира наблюдается тенденция к росту налоговых расходов, 

особенно тех статей, которые направлены на решение задач в области образования, здравоохранения, 

жилищной сферы, пенсионного обеспечения, поддержки групп с низкими доходами, а также развития 

определенных секторов экономики.  

Налоговые расходы - расходы государства в результате установления налоговых льгот, 

предусмотренных законом. Учет налоговых расходов является важным инструментом в рамках бюджетной и 

налоговой политики. 

В настоящее время в России и Украине имеет место масштабное предоставление налоговых льгот и 

освобождений, хотя отсутствуют обоснованные подходы к определению базовой структуры налогов и 

соответственно налоговых льгот. 

В Украине  в 2012 году объем налоговых и таможенных  льгот равен 91,5 млрд. грн, что  составляет 

20,5% к сумме всех доходов и 25,4% к  сумме налоговых доходов  сводного бюджета [1]. В структуре  

налоговых льгот преобладают  налог  на прибыль и  налог на  добавочную стоимость,   соответственно  31,1% и  

62,2%. Наибольшими пользователями налоговых льгот  являются  сельскохозяйственные производители, 

которые  только в 2012 году получили  льгот (в основном  по НДС) на  сумму почти 14 млрд. грн. [2, С. 8]. 

В России в 2012 году потери бюджетной  системы от налоговых льгот  достигли 5,5 трлн. руб., что  

составляет 23,5% от общей суммы  доходов  консолидированного бюджета и 23,6% от  суммы налоговых  

поступлений в  бюджеты всех уровней [3, 4]. Основная часть из них (95%) приходится на четыре вида 

платежей: налог на добавленную стоимость, налог на добычу полезных ископаемых, налог на прибыль и налог 

на имущество организаций. 

Как свидетельствует анализ, несмотря на  значительные суммы предоставляемых налоговых льгот в 

Украине и России, эффективность их низкая, желаемых результатов на  улучшение социально-экономического 

развития  государства они не приносят. Малоэффективность налоговых льгот по сути не сильно отличается от 

неэффективных государственных расходов. 

http://index.minfin.com.ua/index/gdp/
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Мероприятия, проводимые государственными контролирующими органами, показали недостаточную 

эффективность налоговых льгот, которые получают сейчас организации и предприятия, а также отсутствие 

связи между их получением и достижениями необходимых социально-экономических результатов – таких, как: 

создание рабочих мест, внедрение инноваций и осуществление инвестиций. 

Характерно, что  в России и Украине мониторинг налоговых льгот носит разовый характер, а 

современной утвердженной методики оценки этих льгот  пока не  существует. По сути в бюджет 

недопоступают огромные суммы доходов, которые можно использовать на текущие и капитальные расходы. 

В связи с низкой эффективностью налоговых льгот правительствами обеих стран планируется их 

инвентаризация  и  сокращение. Безусловно, здесь нужен системный поход, обоснованный, т.к. отмена или 

снижение ряда налоговых льгот может повлечь за собой ряд серьезных отрицательных последствий. Например, 

более стремительный отток капитала из страны, вызванный тем, что предпринимателям будет выгоднее 

вывести свои компании в офшорные зоны.  

В России  инвентаризация  налоговых льгот  планируется  в 2014 году [3]. 

В Украине  в соответствии  с основными  направлениями принятой в 2013 году Стратегии управления 

развития государственными финансами [4] предусматривается: ликвидация  специальных налоговых льгот по 

налогу на прибыль,  по  уплате  единого социального взноса, уменьшения  возможностей применения  

упрощенной системы налогообложения, а также ликвидация налоговых льгот для отдельных предприятий и 

отраслей. 

Для  повышения эффективности  льготного налогообложения  также считаем необходимым при 

анализе целесообразности установления или сохранения налоговых льгот учитывать следующие моменты: 

механизм нормативно-правового регулирования, механизм самого льготирования, исключающий возможность 

злоупотреблений в целом и коррупционных проявлений в частности, механизм контроля за целевым 

расходованием, в том числе и со стороны государства. 
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РОЛЬ БЮДЖЕТОУТВОРЮЮЧИХ ПОДАТКІВ  У НАПОВНЕННІ БЮДЖЕТУ ТА ФАКТОРИ, ЩО 

ВПЛИВАЮТЬ НА ЇХ ОБСЯГ 

 

Процес реформування податкової системи та системи оподаткування в Україні відбувається постійно. 

Він спрямований на інтеграцію національної податкової системи до світового економічного співтовариства та 

залежить від стратегії розвитку національної економіки. Результатом є упорядкування законодавчих норм щодо 

бази оподаткування, ставок податків і методів адміністрування, які переглядаються з урахуванням світового 

досвіду. 

Більше половини доходів зведеного бюджету держави забезпечується Міністерством доходів та зборів. 

У цих умовах постає завдання щодо якісного прогнозування податкових надходжень на наступні бюджетні 

роки, комплексного аналізу стану надходжень протягом бюджетного року, визначення ризиків, виконання 

затверджених законом про бюджет джерел доходів, вивчення факторів, які впливають на їх надходження. 

Соціальна відповідальність має ціну — це податки. Поки у нашій державі взаємовідносини державних 

фіскальних органів та суспільства мають дещо знервований характер. І пов’язано це скоріше не із самою 

структурою податків, а непрозорістю і несправедливістю їхнього використання. Але і податкові органи, і 

платники податків таки прагнуть порозумітися, адже всі добре знають, що від них залежить добробут країни.  

Податки в державі виступають основною ланкою системи оподаткування. Вони відіграють важливу 

роль у функціонуванні сучасних економічних систем. Податки – це один із головних інструментів у руках 

держави при проведенні економічної та соціальної політики. Обсяги надходжень податкових платежів прямо 

впливають на вирішення цих завдань. 

Проаналізуємо основні податкові надходження  зведеного бюджету за останні п’ять років. З наведених 

даних видно, що обсяг по  головних  бюджетоутворюючих податкових надходженнях постійно зростає. Так у 

2008 році він становив по податку з доходів фізичних осіб 45,89 млрд.грн, по податку на додану вартість 92,08 

млрд.грн,  по податку на прибуток підприємств 47,85 млрд.грн. 

http://www.roskazna.ru/
http://www.file/localhost/C:/Documents%20and%25
http://www.kmu.ua/
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Таблиця 1 Показники виконання податкових надходжень у Зведеному бюджеті  за 2008-2012 роки, млн.грн 

 Податок з 

доходів 

фізичних осіб 

Податок на 

прибуток  

підприємств 

Податок на додану 

вартість 

Акцизний податок 

2008 45895,8 47856,8 92082,6 12783,1 

2009 44485,3 33048,0 84596,7 21624,5 

2010 51029,3 40359,1 86315,9 28316,1 

2011 60224,5 55097,0 130093,8 33919,2 

2012 68092,4 55793,0 138826,8 38428,8 

Джерело : розроблено автором за даними [5; 6] 

 

Тенденція до зростання була порушена лише в 2009 році внаслідок фінансової кризи. 

Дані таблиці 2 свідчать про переважне збільшення рівня виконання реальних показників по всіх видах 

основних бюджетоутворюючих надходженнях. Однак, у 2009 р. спостерігається деякий спад, пов’язаний із 

наслідками кризових явищ, що спіткали світову економіку, у тому числі і національну. У 2011-2012 роках 

спостерігається суттєве збільшення податкових надходжень по податку на прибуток підприємств, податку на 

додану вартість, акцизному податку. На відміну від 2011 року, надходження до Державного бюджету України 

зросли на 31437,1 млн. грн., або на 10 відсотків. Найбільшими темпами у 2012 році зростали наступні 

надходження до державного бюджету: податок на додану вартість (збір) – на 6,7 відсотка (збільшення на 

11913,0 млн. грн.), 

Таблиця 2 Показники виконання податкових надходжень до Державного  бюджету  за 2008-2012 роки, млн.грн 

 Податок з 

доходів 

фізичних 

осіб 

Податок на 

прибуток  

підприємст. 

Темп росту до 

попередн. 

року,% 

Податок на 

додану 

вартість 

Темп 

росту до 

поперед

н. 

року,% 

Акцизний 

податок 

Темп 

росту до 

поперед

н. 

року,% 

2008 - 47456,3  139,7 92082,6 155,01 12678,0 120,9 

2009 - 32569,8 68,6 84596,7 91,8 21274,6 167,8 

2010 - 39969,2 122,7 86315,9 102,0 27620,7 129,8 

2011 6159,5 54739,4 136,9 130093,8 150,7 33011,2 119,5 

2012 - 55349,7 101,1 138826,8 106,7 37185,7 112,6 

Джерело : розроблено автором за даними [5; 6] 

 

акцизний податок – на 12,6 відсотка (або на 4174,5 млн. грн. [5] 

У структурі податкових надходжень державного бюджету у 2012 році найбільшу питому вагу мали 

податок на додану вартість – 50,5 відсотка, податок на прибуток підприємств – 20,1 відсотка, акцизний податок 

– 13,5 відсотка, рентна плата – 4,9 відсотка та ввізне мито - 4,7 відсотка 

З початку 2013 року зростання акцизних доходів державного бюджету не можна не вважати успішним. 

Тільки за 8 місяців акциз забезпечив більщ як 17,5 мільярда гривень- тобто понад 8% доходів держбюджету. 

Акциз вийшов на почесне третє місце за податковими надходженнями, а в перспективі, зважаючи на динаміку, 

може посісти навіть другий  щабель, випередивши податок на прибуток підприємств. 

На сьогоднішній день такі основні наповнювачі держбюджету, як  ПДВ  так і податок на прибуток 

підприємств проходять своєрідне випробування на міцність на тлі загальносвітових економічних негараздів. 

Адже тільки за І півріччя 2013 року експорт товарів з України впав майже на 9%, імпорт — на 14,5%. 

Експортери недоплачують податок на прибуток, імпортери — ПДВ, тож наслідком є те, що 

зовнішньоекономічний негатив дошкульно б’є по держбюджету. [7] 

Понад 70% акцизного податку на сьогодні забезпечує тютюнова галузь. За оcтанній рік її представники 

збільшили відрахування до бюджету на 15%. У грошовому еквіваленті це більш як 12 мільярдів гривень. Цих 

коштів достатньо для повного фінансування заходів з охорони здоров’я, закладених у цьогорічному 

державному бюджеті, або ж для половини усієї освітньої галузі. За останні роки змінилися принципи 

справляння акцизу. Посилилась ефективність контролю за ринком, проведено системну роботу щодо детінізації 

ринку, розпочато  масовану атаку проти тіньових схем виробництва та реалізації тютюну. Споживачі продукції 

більшою мірою захищені від фальсифікату й контрафакту. Чинна акцизна система довела свою ефективність. 

При плануванні подальших кроків у сфері акцизної політики важливо віднайти баланс інтересів держави, 

виробника та споживача, баланс акцизної політики між галузями.  

Виконання фіскальної функції бюджетоутворюючих податкових надходжень залежить від багатьох 

чинників, основними з яких, що позитивно впливають на надходження по акцизному податку є: обсяги імпорту 

та експорту; обсяги виробництва вітчизняних товарів; детінізація ринку підакцизних товарів; акцизна політика 

в цілому. 

 По податку з доходів фізичних осіб, є:  зростання номінального ВВП; зростання витрат на оплату 

праці;  легалізація виплати заробітної плати;  позитивні тенденції до зростання доходів низькооплачуваних 

верств населення через державне підвищення мінімальних соціальних гарантій;  зростання змішаних доходів 
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домашніх господарств за рахунок індивідуальної підприємницької діяльності; рівень тінізації доходів; рівень 

податкового навантаження. 

По податку на додану вартість є: сезонність виробництва; обсяг ВВП; обсяг пільгового оподаткування; 

рівень інфляції; обсяг реалізації товарів населенню. 

По податку на прибуток підприємств: обсяг продукції, що виробляється; індекс цін виробників; рівень 

інфляції. 

Ключовим фактором зростання податкових відрахувань є фінансова стратегія, яка спрямована на 

побудову прозорих і зрозумілих партнерських взаємовідносин, повне і своєчасне виконання податкових 

зобов’язань і, у підсумку, — розвиток економіки України. Збирання податків — одна з важливих функцій 

держави, адже чим більше грошей у скарбниці, тим повніше задовольняються потреби  суспільства. Складний 

шлях становлення вітчизняної економіки створив передумови для її значної тінізації та масового приховування 

прибутків від оподаткування. Оскільки від несплати податків з тіньових доходів країна втрачає мільярдні 

надходження до бюджету та фондів соціального страхування, а населення — належний соціальний захист.  
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Ларцева О.М.  

Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва 

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД  ОПОДАТКУВАННЯ   ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНЕНИХ КРАЇН 

    

Орієнтиром для України  є вступ до Європейського Союзу,тому фінансова політика нашої країни 

повинна поступово наближатися до стандартів країн - членівЄС. Зважаючи на тісні стосунки між економіками 

країн ЄС та України,а також євроінтеграційні устремління нашої країни, важливим є питання наближення  

податкої системи України до спільних механізмів оподаткування в ЄС.  

 Податки мають  високу питому вагу в дохідній частині бюджету розвинених держав, тому що вони є 

основним джерелом його наповнення. В усіх країнах світу витрати держави плануються виходячи з дохідної 

частини, тобто з кількості зібраних податків. Якщо при плануванні з'являється дефіцит бюджету, уряд при 

введенні нових податків, обов'язкових зборів та платежів повинен передбачати можливі негативні наслідки, 

насамперед для населення і підприємців. 

У різних країнах світу податкові системи відрізняються за типом побудови, кількістю податків, 

ставками податкових платежів, методикою їхнього розрахунку, видом стягнення тощо. Але всі вони базуються 

на загальних принципах. Одним із основних є стабільність законодавчої бази. Вона не може бути незмінною 

протягом десятиліть, але принципові положення сплати податків не повинні змінюватись тривалий час. 

У більшості країн світу  перед платником податків не стоїть питання, платити чи не платити податки, їх 

необхідно сплачувати згідно з чинним законодавством. Тому основним у податковому менеджменті є 

оптимізація податкових платежів певного підприємства відповідно до обставин, що склалися, та умов 

діяльності. 

Важливе місце в розвинених країнах світу посідає принцип рівності всіх платників податків, 

незважаючи на форми власності, відомчу підпорядкованість, підтримку тих чи інших політичних сил, партій та 

рухів, регіональну належність тощо. Це ж стосується і надання різних пільг. 

Таким чином, підсумовуючи результати аналізу податкової системи  країн та визначаючи їх значення 

для України, можна дійти основного висновку, що проблема вдосконалення податкових систем постійно стоїть 

не лише перед країнами з перехідною економікою, а й перед розвинутими державами. Вона об'єктивна й 

визначається необхідністю державного втручання в процес формування виробничих відносин і зміни тенденцій 

економічного розвитку. 

http://www.minfin.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Те, що податкові системи складалися під впливом різних економічних, політичних та соціальних умов, 

пояснює їхню недосконалість. Це, в свою чергу, зумовлює ту обставину, що в різних країнах ведеться 

постійний пошук оптимальних варіантів у галузі оподаткування. 

Безумовно, і в розвинених державах є ті, хто ухиляється від сплати податків. Але відповідно до закону 

про державний контроль за податковими порушеннями, до них можуть застосовуватися різні санкції, 

починаючи від штрафів і кінчаючи карними переслідуваннями. Японська, французька податкова поліція 

працює жорстко, послідовно і принципово, незважаючи на особи і посади. У Франції злісне ухилення від 

сплати податків тягне за собою тюремне ув’язнення строком від одного до п’яти років і накладення штрафу від 

5 до 250 тис.євро,не враховуючи повернення всієї суми і відсотків за просрочений період. Загальний рівень 

добровільної сплати задекларованих та донарахованих сум податків у Франції складає 98%. 

Сила японської податкової системи не в суворості покарання, а в існуючій системі контролю за 

платниками, при якій практично неможливо ухилитися від заповнення декларації. Зрозуміло, японська 

податкова система побудована з орієнтацією на специфічні особливості місцевого населення. У країні 

традиційно високо розвинуті правосвідомість і переважна більшість громадян просто не в змозі порушити 

законодавство.Аналіз оподаткування економіки Японії, США,Франції.Англії має особливе значення, оскільки 

їх податкова система як і економіка в цілому, має виняткову гнучкість і високу адаптованість, чуйно реагуючи 

на всі помітні зміни як в економічній так і в соціальній сферах. Унікальність податкової політики  

забезпечується сполученням таких факторів, як високі темпи економічного росту і помірний у порівнянні з 

іншими країнами рівень державних витрат (чому в чималій ступені сприяла майже повна відсутність 

військового бюджету-в Японії). 

Отже, Японія займає серед розвинутих країн перше місце за рівнем оподатковування доходів і останнє 

- за рівнем оподатковування споживання.Частка податків у національному доході Японії складає 26%,(тоді як у 

Великобританії – 40%,Франції -34%.), низький рівень ПДВ -3% ( останнє місце серед розвинутих країн, у 

Франції – основна ставка 20%, у Великобританії -15%).У Японії від сплати податку звільняються кошти, 

витрачені на лікування. 

Використовувати прямо досвід Японії в українських умовах нереально. Однак практика вирішення 

технічних проблем у дусі взаємоповаги держави і громадянина, безсумнівно, повинна привернути увагу і в 

Україні. 

Економіка України має свої специфічні особливості, тому на сучасному етапі не можливо говорити про 

повне використання моделі соціального розвитку тієї чи іншої держави. 

Уряду України також потрібно звернути увагу на удосконалення податкової системи щодо зниження  

розмірів ПДВ, перш за все на продукти харчування.Характерним у цьому є приклад Італії, де ПДВ стягується за 

диференційованими ставками - їх  пять: пільгова -2%, основна –9%, дві підвищені-18% і 38%, а також  «0» 

ставка, котра застосовується до експорту товарів і послуг.Пільгова ставка застосовується (2%)  до товарів 

першої необхідності (хліб, молоко та інші продукти харчування). Найвища ставка до предметів розкоші (хутро, 

ювелірні вироби, спортивні машини). 

 Україна використовує для реформування та розвитку соціальної сфери досвід інших країн, але 

здійснюється це досить повільно.В Податковому  Кодексі України заплановано зменьшення ставки ПДВ до 

17% у 2014р., а також податку на прибуток до 16 % у 2014р. 

 Порівняння української податкової системи з її аналогами в країнах- членах ЄС потрібно для 

визначення конкурентоспроможності нашої країни на світовому ринку товарів та інвестицій та вибору головних 

векторів реформування податкових відносин. Порівняння необхідне у деяких напрямах: рівня загального 

податкового навантаження; його розподілу між основними видами податків та групами платників; фіскальної 

ефективності податкової системи; ефективності регулюючої дії останньої; достовірності розрахунків 

податкових зобов'язань та інших. 

Загальний рівень оподаткування економіки Франції становить 43,8%, рівень оподаткування економіки 

України становить 36%, тобто ефективність податкової системи Франції є значно вищою, ніж в Україні. При 

цьому рівень оподаткування кінцевих доходів фізичних осіб в 2 рази вищий в Франції, ніж в Україні, а рівень 

оподаткування транзитних доходів підприємств в Франції в 2,3 рази нижчий, ніж в Україні. 

Фіскальна ефективність системи оподаткування в Україні є нижчою від країн Євросоюзу практично з 

усіх видів податків. Маючи більш високі ставки в оподаткуванні індивідуальних доходів громадян, Україна 

збирала їх у 2012 році у сумі, що дорівнювала лише 5,11% обсягів ВВП. В країнах же ЄС - 25 частка цих 

податків складала у 2012 р. 8,8% ВВП. Тільки з податку з прибутку підприємств фіскальна ефективність 

української системи може бути порівняна з аналогічними європейськими: цей податок дорівнював в Україні 

4,77% ВВП, а у країнах ЄС-25 - 3,1%. 

Я вважаю, що зараз нашій державі необхідно звернутися до кращого досвіду податкового 

законодавства, і виробити дійсно добрі важелі управління економікою, щоб ближче наблизитися до 

цивілізованих економічних відносин у середині країни, модернізація  Податкового Кодексу України повинна 

продовжуватися. 
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ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ 

 

Суб’єкти малого підприємництва в Україні користуються виключним правом сплачувати податки за 

спрощеною системою, яка передбачає нарахування та сплату так званого єдиного податку. Останнім часом 

податкове законодавство зазнало радикальних змін, зокрема, і у частині регулювання спрощеної системи 

оподаткування. 

До прийняття Податкового кодексу спрощенці при сплаті податків керувались Указом Президента 

України від 03.07.1998 р. [2]. Новий законодавчий документ особливих змін не вносив, однак вже наприкінці 

2011 р. було внесені зміни до Податкового кодексу Законом України від 04.11.2011 р.[1], який характеризується 

значними нововведеннями у складі платників податків, ставок податку, умов сплати. 

Аналізом функціонування спрощеної системи займаються багато вчених, серед яких Вишневський В.П., 

Дема Д.І., Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І., Орлова В.О., Шевчук І.В. та ін. У зв’язку із введенням змін доцільно 

розглянути, як змінились обсяги надходження єдиного податку за останні роки.  

Метою дослідження є аналіз рівня надходжень єдиного податку. 

У якості об’єкту аналізу обрано Донецьку область як найбільш розвинену та бюджетоформуючу (за 

податковими надходженнями в цілому). 

Насамперед розглянемо сплату єдиного податку юридичними та фізичними особами за 2010-2012 рр. 

(табл. 1).  

Таблиця 1. Динаміка надходження єдиного податку у Донецькій області за 2010-2012 рр. 

(тис. грн.) 

Найменування платежів 

Рік Відхилення, % 

2010 2011 2012 
2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2012/ 

2010 

Єдиний податок, у тому 

числі: 
387393,3 196086,9 381244,9 50,6 194,4 98,4 

- юридичні особи 160791,1 88566,3 101900,6 55,1 115,1 63,4 

- фізичні особи 226602,2 107520,6 279344,3 47,4 259,8 123,3 

Складено за даними Головного управління Міністерства доходів і зборів України в Донецькій області 

 

Отже, сума надходжень єдиного податку за 2010-2012рр. зменшилась на 1,6%. Це відбулось за рахунок 

значного зниження виплат податків юридичними особами у 2011 р. при значному зростанні надходжень 

єдиного податку від фізичних осіб у 2012р. - +159,8%. 

Наочно динаміка за єдиним податком представлена на рис. 1 

 
Рис. 1. Динаміка єдиного податку у Донецькій області за 2010-2012 рр. 

 

Тобто бачимо, що введені наприкінці 2011 р. зміни дали позитивний ефект. Окрім того, доцільно 

звернути увагу на питому вагу платежів, що надходять від юридичних та фізичних осіб (табл. 2.). 
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Таблиця 2. Структура надходження єдиного податку у Донецькій області за 2010-2012 рр. 

Найменування платежів 

Питома вага,% Відхилення питомої ваги, % 

2010 рік 2011 рік 2012 рік 
2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2012/ 

2010 

Єдиний податок, у тому 

числі: 
100,0 100,0 100,0 - - - 

- юридичні особи 41,5 45,2 26,7 3,7 -18,4 -14,8 

- фізичні особи 58,5 54,8 73,3 -3,7 18,4 14,8 

 

Як свідчать розрахунки, у структурі надходжень єдиного податку від платників Донецької області 

переважають надходження від фізичних осіб. При цьому у 2010-2011 рр. співвідношення було більш менш 

стабільним. Однак у 2012 р. питома вага надходжень податку від фізичних осіб склала 73,3%, від юридичних 

відповідно – 26,7%. Тобто за звітний період, частка сплаченого податку від юридичних осіб зменшилась на 

14,8%, а фізичних осіб – збільшилась на 14,8%. 

Таким чином, динаміка надходжень єдиного податку до місцевого бюджету не є стабільною, однак 

останні зміни у законодавстві спричинили позитивні зрушення. За обсягами надходження єдиного податку 

фізичні особи значно переважають над юридичними, що можна пояснити діючими умовами сплати. 

Список використаних джерел 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 

 

Одним із найперспективніших напрямків стимулювання розвитку економіки є податкові платежі, які 

регулюють основні макроекономічні процеси та пропорції в країні. Від механізму стягнення податків залежить 

формування доходної частини бюджету, а це основа державної казни. 

Сучасна податкова система складається з податків і зборів, тому вона повинна базуватися на 

постійності, стабільності та повноцінності надходження коштів до бюджету. Зараз в умовах глибокої 

економічної кризи функціонування податкової системи набуває вагомого значення. В Україні процес переходу 

на ринкові умови та формування податкової системи як її провідного інституту відбувалися водночас 

паралельно і швидко. Це призвело до реалізації необхідних управлінських рішень, нехтування принципами 

оподаткування на користь здійснення нестабільних поточних цілей господарювання. 

На сьогодні раціональне та ефективне впровадження податкової системи характеризується здатністю 

пропорційно і системно виконувати фіскальну та регулюючу функції. Досягнення економічного зростання 

можливе тільки за умови ефективності державних програм через застосування податкових важелів (пільги, 

зниження розміру ставок, спеціальні режими). 

Аналіз податкової системи України та шляхи її покращення запропоновані багатьма науковцями, а саме 

Василиком О.Д, Соколовою А.М, Єфименком Т.І, Юрієм С.І, Поттером М, а також іншими вченими, які 

досліджували у своїх працях питання у сфері оподаткування. 

За роки незалежності відбулися значні позитивні зрушення: зменшено кількість податків і звільнень від 

оподаткування, знижено податкові ставки і розширено базу оподаткування, істотно поліпшилася практика 

адміністрування податків. Протягом останніх років ринкової економіки зазначені позитивні тенденції набули 

більшого застосування. 

Так, запроваджено спрощену систему оподаткування малого та середнього бізнесу, скасовано збір до 

Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, 

удосконалено механізм розрахунків між бюджетом і платниками податків. 

Також спостерігається чітка тенденція зростання частки податку з доходів фізичних осіб(з 5,8% у 1993 році до 

24,89%у 2003році), зниження у 2004-2006 роках зумовлене змінами у законодавстві, наприклад у 2003 році був 

прийнятий Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб». Прийняття цього закону, спричинило 

встановленню «перехідної» (на період 2004-2006рр.) ставки у розмірі 13%, з 2006 року – 15%. 

На сьогоднішній день вітчизняна податкова система має достатньо резервів для підвищення 

ефективності функціонування, проте більшість суб’єктів господарювання приховують свої доходи від 

оподаткування, тому що податкове навантаження є досить значним. Саме тому обсяги тіньової економіки в 

Україні становлять близько 74% від обсягів офіційного ВВП, при цьому 14%, оприлюднені офіційно, а 60% не 

враховані і не надходять до державного фонду. 

В Україні частка валового внутрішнього продукту, яка надійшла до бюджету через податкову систему 

становить 21%; тоді як у зарубіжних країнах, наприклад, у Данії цей показник становить – 46,4%, Швеції – 

36,9%, Фінляндії – 34,9; Великій Британії – 30,7; Італії – 29,9; Франції – 28,2%. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/727/98
http://zakon.rada.gov.ua/go/727/98
http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=14388
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Реформування податкової системи умовно можна поділити на три послідовні етапи. 

На першому етапі реформування (протягом 2007 року) відбувається розроблення принципів 

кодифікації законів у сфері оподаткування і прийняття Податкового кодексу. 

Другий етап (2008-2012 роки) передбачає розробити нормативно-правове забезпечення для 

впровадження Податкового кодексу, зокрема щодо спрощення системи адміністрування податків і зборів . 

Третій, заключний етап (2013-2015 роки) планує закріпити здобуті результати, а сааме: реформувати 

податкову систему України у відповідність зі стандартами ЄС. 

Отже, до основних напрямів реформування податкової системи України можна віднести наступне: 

 зниження фіскального тиску, а поряд з цим зниження ставок податку на прибуток підприємств і додану 

вартість призводить до стимулювання підприємницької та інвестиційної діяльності; 

 податковий та бухгалтерський облік повинен взаємозалежати та доповнювати один одного, що надасть 

змогу ефективно вести свою діяльність та поряд з цим формувати звітність; 

  податкове законодавство повинно регулювати відносини тільки у сфері оподаткування, щоб не 

виникало спірних питань; 

 покращити ефективність нарахування та стягнення податкових платежів, а саме удосконалити 

процедуру взяття на облік, забезпечити ефективну діяльність податкових органів; 

 зменшити податкове навантаження серед непрямих податків, підвищити роль місцевих податків у 

структурі доходів місцевих бюджетів, враховуючи особливості відповідно до територіального розподілу; 

  використовувати регулюючу функцію мита за допомогою ставок, які відповідатимуть вимогам СОТ. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСФЕРТНОГО 

ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНУ ПРАКТИКУ 

 

На сьогодні Міністерство доходів і зборів України акцентує увагу на тому, що протягом останніх 

десятиліть на глобальному рівні відбулися суттєві зміни в світовому економічному, фінансовому та 

податковому просторі. Дедалі більше уваги приділяється таким податковим наслідкам глобалізації економічної 

діяльності, як: використання нових фінансових інструментів, новітніх мобільних інформаційно-комунікаційних 

технологій; збільшення в геометричні прогресії кількості та обсягів надання послуг, операцій, предметом яких є 

нематеріальні активи; розширення практики використання мультинаціональними підприємствами 

(транснаціональними компаніями) «податкових сховищ (гаваней)»; агресивне податкове планування; 

реструктуризація моделей бізнесу з метою зниження бази оподаткування, використання трансфертного 

ціноутворення тощо [2, c.49]. І ці наслідки мають вивчатися лише в сукупності та комплексно.  

Держави втрачають у податкових надходженнях внаслідок використання мультинаціональними 

підприємствами агресивного податкового планування для перенесення доходів до місць (юрисдикції) із більш 

сприятливими режимами оподаткування.  

З метою реагування на вищезазначені фактори в багатьох країнах світу проведено суттєві реформи 

систем оподаткування, які характеризуються поступовим зниженням податкових ставок з одночасним 

розширенням бази оподаткування, протидією заниженню бази оподаткування та передачі доходів (прибутку) 

іншому платнику податків із нижчою ставкою оподаткування податком на прибуток (корпоративним податком) 

тощо [2, c.50]. Одним із методів таких процесів стало запровадження низкою країн системи державного 

регулювання та контролю за трансфертним ціноутворення. Основними ініціаторами такого запровадження є 

три найпотужніші міжнародні організації: Організація економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР), 

Європейський Союз, Організація Об’єднаних Націй. 

У сучасних умовах національні системи регулювання трансфертного ціноутворення розвинутих країн 

формуються, значною мірою, під впливом Організації економічного співробітництва та розвитку, одним з 

провідних напрямів діяльності якої є підтримка фінансової стабільності. Велику увагу Фіскальний комітет 

ОЕСР приділяє двом напрямам діяльності – трансфертному ціноутворенню та міжнародному оподаткуванню. 

При цьому трансфертне ціноутворення розглядається не лише через призму оптимізації податкових 
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надходжень, але й з погляду прозорого ставлення до ТНК, передбачаючи, перш за все, уникнення подвійного 

оподаткування [7]. 

Більшість розвинутих країн, а також країн, що розвиваються, впроваджують принципи ОЕСР у свої 

національні системи контролю та регулювання трансфертного ціноутворення. Варто зазначити, що 

Директивами рекомендується керуватися і країнам, що не є членами ОЕСР. Для їх пропаганди проводяться 

багатосторонні семінари, на яких обговорюються проблеми трансфертного ціноутворення, а представникам 

податкових адміністрацій роз’яснюють положення Директив[4]. 

Серед розвинутих країн, які мають в основі своїх національних систем регулювання трансфертного 

ціноутворення положення ОЕСР, яскравими прикладом є Канада, Японія та Велика Британія. Законодавчі акти 

щодо регулювання трансфертного ціноутворення в Канаді розробляються Фінансовим департаментом, 

приймаються парламентом, на практиці застосовуються Податковою службою Канади. У Великій Британії 

Управління податкових зборів регулює трансфертне ціноутворення на основі положень Закону про податок на 

прибуток та оподаткування корпорацій від 1998 року. Подібними до принципів ОЕСР є норми регулювання 

трансфертного ціноутворення як на матеріальні, так і на нематеріальні активи. 

В Казахстані діють закон «Про трансфертне ціноутворення» від 05.07.2008 р., який, зокрема, визначає 

поняття «трансфертного ціноутворення», методи визначення ринкової ціни, підстави контролю ціни тощо [5]. 

Правила порядку взаємодії уповноважених органів при проведенні контролю з питань трансфертного 

ціноутворення, затверджені наказом Мінфіну Казахстану 26.03.2009  року. У Росії в 2011 р. було прийнято 

закон, спрямований на вдосконалення принципів визначення цін, ефективну протидію використанню 

трансфертних цін з метою ухилення від сплати податків і зборів [6].  

В Україні з 1 вересня 2013 р. набрав чинності Закон №408 [1], яким внесено зміни до Податкового 

кодексу України щодо трансфертного ціноутворення – системи визначення звичайної ціни. Це означає, що із 

зазначеної дати платникам податку, у тому числі на прибуток, необхідно керуватися новими правилами при 

застосуванні звичайних цін та їх визначенні. Реалізація цих змін пов’язана з необхідністю забезпечення умов 

для стабільного розвитку економіки України, зростання надходжень податкових платежів до бюджету, зокрема 

шляхом попередження мінімізації таких платежів окремими суб’єктами господарювання [3, c.14]. 

Таким чином, провідною міжнародною організацією, яка значною мірою формує національні системи 

регулювання трансфертного ціноутворення, є ОЕСР, яка видала базовий документ у цій сфері – «Директиви 

щодо трансфертного ціноутворення для багатонаціональних компаній та податкових адміністрацій». 

Формування дієвої системи державного регулювання трансфертного ціноутворення в Україні передбачає 

застосування правил визначення цін для цілей оподаткування у зовнішньоекономічних операціях з пов’язаними 

особами. Необхідність використання таких правил та контролю їх дотримання пояснюється поширенням 

практики штучного створення фінансових потоків між підприємствами, які входять до складу однієї 

транснаціональної корпорації або промислово-фінансової групи та розташовані у різних країнах. 
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ВПЛИВ ПРИЙНЯТТЯ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ НА ОПОДАТКУВАННЯ 

ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

 

На сьогоднішній день, в умовах ринкових відносин, податкова система є найважливішим економічним 

регулятором, фундаментом фінансово-кредитного механізму державного регулювання економіки.  

Найважливішим як для держави так і для підприємств є податок на прибуток. 
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http://www.rusnauka.com/25_DN_2008/Economics/27487.doc.htm
http://prg.kz/jurist_2009/
http://www.nalog.ru/mnsrus/transfer/3828217/
http://www.oecd.org/document/34/0,3746,en_2649_33753_1915490_1_1_1_1,00.html


237 

Податок на прибуток підприємств - це прямий податок, сплачуваний підприємствами з прибутку, 

одержаного від основної, операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства. 

Прямі податки займають меншу питому вагу у доходах бюджету, але мають важливе значення в 

податковій системі України. Провідною ланкою системи прямих податків є податок на прибуток підприємств. 

Це значить, що держава займається вдосконаленням оподаткування прибутку, розуміючи те, що податок на 

прибуток підприємств є одним з провідних джерел наповнення бюджету. 

Серед різних прямих податків (прибуткового, майнового, земельного, на спадщину і дарування та ін.) 

за  своїм фіскальним значенням переважають прибуткові податки, тобто  податки, що охоплюють саме 

оподатковування прибутку (доходу) підприємств і організацій і оподатковування прибутків населення. [3] 

Після прийняття ПКУ, дохід від операційної діяльності регулює пп. 135.4.1 ПКУ, а інші доходи – від 

пп. 135.5.1 до 135.5.14 ПКУ. [3] 

Розглянемо, що саме за новим Податковим кодексом України, прийнятим 2 грудня 2010 року № 2755 – 

ІV, входить до доходів та витрат, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування (табл. 1)Таблиця 1 

Витрати що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування [1] 

Типи витрат 
Пункти Податкового Кодексу, який відповідає типу 

витрат 

Собівартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг П. 138.8 

Собівартість придбаних та реалізованих товарів П. 138.6 

Адміністративні витрати ПП. 138.10.1 

Витрати на збут ПП. 138.10.3 

Інші операційні витрати ПП. 138.10.4 

Фінансові витрати ПП. 138.10.5 

Інші витрати звичайної діяльності ПП. 138.10.6 

Інші витрати П. 138.11 і 138.12 

  

Отже, доходи та витрати враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування в момент їх виникнення 

незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. 

Проте це не всі зміни, що належать до податкового навантаження. Змін зазнає і ставка податку на 

прибуток, яка протягом 2011-2014 років буде поступово зменшуватися і становитиме: з 1 квітня 2011 року – 

23%; з 1 січня 2012 року – 21%; з 1 січня 2013 року – 19%; з 1 січня 2014 року – 16%. 

Розглянемо доходи зведеного бюджету Полтавської області за I квартал 2013 р. До бюджету надійшло: 

ПДФО – 539080967 грн, податок на прибуток підприємств – 12786807 грн, плата за оренду комунального майна 

– 13328228 грн, місцеві податки і збори – 52987238 грн, плата за землю – 121089247 грн, та інші надходження – 

25643110 грн (див. рис. 2) 

 
Рисунок 2 Структура доходів загального фонду Полтавської області за I квартал 2013 року [2] 

 

Таким чином, початковий етап до реформування податкової системи України вже зроблено: в грудні 

2010 року Україна прийняла новий Податковий кодекс України. Він передбачає поступове зменшення ставки 

податку на прибуток, однак вона не опускається нижче, ніж у країнах ЄС, що, як наслідок, може сприяти 

збільшенню надходжень до Державного бюджету України. Також зазнав змін і склад витрат, іншою стала дата 

визнання доходів та витрат, на що необхідно звернути особливу увагу.[3] 

Після прийняття Податкового кодексу України фінансовий та податковий облік стали тісно 

пов’язаними, але існує багато недоліків та проблем, які потребують вирішення. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

Податкові надходження до бюджету будь-якої країни впливають на її загальний розвиток та соціальне 

забезпечення. Від того як вчасно та повністю сплачують податки залежить наповнення бюджетів, фінансування 

потреб громадян, виконання функцій держави, місцевого самоврядування. 

Вагомий внесок у дослідження питань податкового контролю та проблем, які виникають у процесі його 

проведення, зробили такі вітчизняних вчені:      Ю. Волкова, Б. Карпінський, Л. Воронова, Т. Корнієнко, М. 

Кучерявенко,        П. Мельник, В. Онищенко, О. Орлюк, Л. Савченко, але від цього тема не втратила своєї 

актуальності. 

Важливим заходом забезпечення надходжень податкових платежів до бюджетів різних рівнів,  у  тому 

числі й за рахунок примусового стягнення у платників сум, прихованих від оподаткування, є податковий 

контроль [3]. 

У Податковому кодексі України податковий контроль визначається як система заходів, що вживаються 

контролюючими органами з метою перевірки правильності нарахування, повноти та своєчасності сплати 

податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань проведення розрахункових і касових операцій, 

патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи [2]. 

Важливим є ефективна діяльність податкових служб, а саме якість податкового контролю, виявлення 

помилок та правильне прийняття рішення за результатами проведення податкових перевірок. 

Чинним Податковим кодексом України було передбачено певні вдосконалення податкової системи, а 

саме: порядок організації та проведення податкового контролю органами державної податкової служби разом з 

іншими контролюючими органами, уповноваженими від імені держави здійснювати перевірку фінансово-

господарської діяльності суб’єктів господарювання; перелік контролюючих органів, які мають право 

здійснювати перевірки суб’єктів господарської діяльності; форми проведення податкового контролю; загальні 

правила проведення податкових перевірок (камеральних і виїзних); терміни тривалості податкових перевірок, 

закріплені права та обов’язки службових осіб податкових органів.  

Але все одно існують певні питання, які потребують більшого вдосконалення, що сприятиме 

ефективному функціонуванню податкової системи. 

У табл. 1 наведено основні недоліки, які існують в сучасній                   контрольно-перевірочній роботі 

органів податкової служби та напрями щодо їх вирішення. 

Таблиця 1. Наявні проблеми в контрольно-перевірочній роботі податкових органів України  та напрями 

їх вирішення [1] 

№  

п/п  
Основні недоліки  

№  

п/п  
Напрями вирішення  

1 
Складність умов щодо проведення перевірок 

суб’єктів господарювання. 
1 

Покращання якості обслуговування  

клієнтів.  

2 

Проблеми проведення перевірок господарської 

діяльності великих платників 

податків,позапланові перевірки не можуть  

проводитися за зверненням СБУ, МВС чи 

інших, якщо не порушено кримінальної справи 

проти платника податків. 

2 

Зменшення кількості перевірок та підвищення 

їх якості шляхом більш ефективного відбору 

підприємств для перевірок (посилений 

контроль має здійснюватися за 

підприємствами з більшим ризиком ухилення 

від сплати податків).  

3 

Не урегульованість питання продовження 

перевірок у випадках тривалого захворювання 

працівника контролюючого органу. 

3 
Зменшення контролю за діяльністю малого та 

середнього бізнесу.  
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Продовження таблиці 1 

4 

Багато уваги з боку податкових органів 

приділяється       контрольно-перевірочній 

роботі суб’єктів господарювання. 

4 
Зменшення контролю за дисциплінованими 

платниками податків.  

5 

Запровадження податкових компромісів з 

використанням механізмів розстрочення чи 

відстрочення, договірних податкових кредитів  

5 
Неузгодження у податковому законодавстві 

термінів подання проектів актів перевірок 

6 

Зменшення податкового тиску за рахунок 

розширення бази оподаткування, зниження 

ставок.  

7 
Запровадження відповідальності адекватної 

виявленим порушенням.  

 

Отже, на сьогодні існує певний ряд питань, які потребують вирішення, щоб забезпечити повне і 

своєчасне надходження коштів до бюджетів та цільових фондів України, ефективніше запобігати уникненню 

від оподаткування, покращити механізми і методи здійснення податкового контролю з метою зменшення 

перевірок суб’єктів господарювання та підвищення їх якості. 

Список використаної літератури 

1. Корецька-Гармаш В. О. Податковий контроль: проблемні аспекти та напрями удосконалення / 

Корецька-Гармаш В. О., Раєвська Н. М. // Часопис економічних реформ. – 2011. – № 1. – С. 39–44.  

2. Податковий кодекс України : від 02.12.2010 р. № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України. – 

2011. – № 13–17. – С. 112. 

3. Податковий контроль : навчальний посібник / Найденко О. Є. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – С. 9. 

 

УДК 336.225 

Рябченко А.А. 

Донецкий национальный университет 

Научный руководитель: к.е.н., доцент Карпухно И.А. 

 

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Несмотря на то, что проблема налогообложения активно обсуждается на протяжении всех лет 

независимости Украины, она остается открытой. Существует большое количество неисследованных вопросов, 

связанных с обеспечением нового качества налогообложения. 

Изучением налогов и проблем налогообложения занимались  такие ученые  как: И. Озеров, А. Исаев, А. 

Соколов, Д. Мельником, В. Твердохлебов, А.Н Медведевым,  А.И. Погорлецким , Б.А. Рогозиным, Д.Н. 

Тихоновым и др 

Несовершенство налоговой политики Украины признают многие теоретики и практики, это делает 

проблемы налогообложения Украины наиболее актуальными в настоящее время.                                                 

        Цель данной работы является анализ особенностей налогообложения предприятий в Украине. 

Налоги предприятия подразделяются на три основные группы: 

1. налоговые платежи, включаемые в цену продукции (основное место среди них занимают налог на 

добавленную стоимость, акцизный сбор и таможенные пошлины); 

2. налоговые платежи, относимые на себестоимость продукции (основное место среди них занимают 

сборы в фонд социального страхования, в том числе страхования на случай безработицы, Пенсионный 

фонд и другие. 

3. налоговые платежи, уплачиваемые за счет прибыли (основное место среди них занимает налог на 

прибыль) [1]. 

Рассмотрим основные налоги, которые уплачивают предприятия. 

Налог на прибыль предприятий – основной налог, которым облагается прибыль предприятия. 

Налоговый кодекс установил регрессирующую ставку налога на прибыль, которая в 2011 году находилась на 

уровне 23%, в 2012 году ставка налога уменьшилась 21%, в 2013 году – составляет 19%,а на следующий год 

ставка налога уменьшиться до 16% [4]. Согласно данным Верховной Рады Украины в 2013 году в 

государственный бюджет поступит 3,6 млрд. грн налоговых поступлений от прибыли предприятия, что на 1,1 

млрд. грн. больше, чем в 2012-м [5].  

Налог на дивиденды. Ставка налога составляет 5% и подлежит налогообложению, по общему правилу, 

у источника выплаты. т.е. авансовым платежом. Предприятия, использующие общую систему налогообложения 

обязаны подавать отчетность по налогу на прибыль ежегодно (раз в год). Выделяют две категории 

плательщиков налога на прибыль:   

1) предприятия, чья годовая выручка (именно выручка) составляет менее 10 млн грн.  

2) предприятия с годовой выручкой более 10 млн. грн. [2].  
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Первые платят, налог на прибыль раз в год по итогу подачи годовой декларации.   Вторая группа 

предприятий платит налог на прибыль авансовыми платежами. Авансовые платежи оплачиваются ежемесячно в 

сумме кратной 1/12 от заявленного годового размера налога на прибыль за предыдущий год, Это правило 

действует по умолчанию. В случае наличия определенных нюансов, таких как убыточная деятельность и 

прочее, вступают в силу дополнительные нормы налогообложения предприятий. Согласно данным Верховной 

Рады Украины в 2013 году в государственный бюджет поступит 56 млрд. грн налоговых поступлений от 

прибыли предприятия, что на 3,1 млрд. грн. больше, чем в 2012 г. [5] 

Налог на добавленную стоимость – налог, который включается в стоимость товара либо услуги, 

оплачивается покупателем, однако в бюджет перечисляется продавцом.   Налогообложение предприятий в 

части уплаты НДС со вступлением в силу налогового кодекса тоже претерпело изменения. Для определения 

суммы НДС, подлежащего уплате в бюджет необходимо от суммы налогового обязательства (сумма 

полученного от покупателя НДС), вычесть сумму налогового кредита (суммы НДС, уплаченные продавцам).   

Аналогично налогу на прибыль, законодательно установлен понижающийся размер ставки. Так , в 2011 - 2013 

годах ставка налога составляет 20%, с 2014 года ставка составит 17%. Налоговый кодекс установил два способа 

регистрации плательщиком НДС:   обязательный (предприятие обязано зарегистрироваться плательщиком НДС 

в случае, если совокупный размер выручки за последние 12 мес. превышает 300 тыс. грн.) и добровольный 

метод.   Отчетность по НДС подается ежемесячно в электронном виде. Уплата НДС осуществляется 

ежемесячно. Для безналоговых компаний предусмотрена возможность поквартального учета НДС [3].  

Обязательные сборы с заработной платы сотрудникам – в случае наличия в штате предприятия 

наемных работников, у предприятия возникает обязательства по выплате заработной платы, и, как следствие, 

связанные с этим обязательства по уплате налогов и сборов.   Единый социальный взнос. С 01.01.2011 года в 

Украине введен официальный сбор - Единый социальный взнос. Он пришел на замену сборам в Пенсионный 

фонд и фонды социального страхования. Стоит отметить, что ЕСВ платится двух видов:   ЕСВ с фонда 

заработной платы и оплачивается из средств предприятия. Ставка ЕСВ колеблется и зависит от вида работ 

нанятых работников, однако, усредненная ставка ЕСВ составляет 37% от фонда оплаты труда. Усредненная 

ставка 3,6% составляет ЕСВ, который удерживается непосредственно из зарплаты работника. Отчет и уплата 

единого социального взноса осуществляется ежемесячно.   Для оплаты ЕСВ действует единый текущий 

банковский счет Пенсионного фонда, следовательно, единый социальный налог может осуществляться единым 

платежом [3]. Согласно данным Верховной Рады Украины в 2013 году поступит в государственный бюджет 

154,6 млрд. грн налоговых поступлений на добавленную стоимость, что на 9,1 млрд. грн. больше, чем в 2012 г. 

[5]. 

Налог на доходы физических лиц. Предприятие при выплате заработной платы сотрудникам обязано 

удержать из суммы зарплаты НДФЛ, который составляет 15%  или 17%. Отчет по удержанному и 

выплаченному НДФЛ подается ежемесячно. Согласно данным Верховной Рады Украины в 2013 году поступит 

в государственный бюджет 8,3 млрд. грн. налоговых поступлений от физических лиц, что на 1,1 млрд. грн. 

больше, чем в 2012 г. [5]. 

 Делая вывод можно сказать, что действующее в Украине законодательство позволяет предприятиям 

выбрать максимально приемлемую для них систему налогообложения с учетом схемы работы, планируемого 

вида деятельности, оборотов, прочих существенных моментов осуществления хозяйственной деятельности.  

Список использованных источников: 

1. Куликов Н.И. Налоги и налогообложение (специальные налоговые       режимы): учебное пособие / 

Н.И. Куликов, О.А. Соломина. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2011. - 100 с. 

2. Ендовицкий Д.А. Бухгалтерский и налоговый учет на предприятии: Д.А. Ендовицкий, P.P. Рахматулина 

; под ред. Д.А. Ендовицкого. - М.: КНОРУС, 2007. - 256 с. 

3. Налоговый кодекс Украины (с изменениями от 06.09.2012) http://meget.kiev.ua/kodeks/nalogoviy-kodeks/] 

(Налоговый кодекс Раздел 18 .)         

4. Журнал Финансы Украины 2012-2013гг. 

5. Верховная Рада Украины (Верховна Рада України ухвалила Закон "Про Державний бюджет України на 

2013 рік) 

     [http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/70597. 

 

УДК 336.225.6  

Славкова А.А. к.е.н., доцент 

ДВНЗ «Київський національний економічних університет імені Вадима Гетьмана»,  м. Київ 

 

ПРОБЛЕМИ БЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В 

УКРАЇНІ 

 

Сучасна економічна ситуація в Україні зумовлює необхідність ефективного управління державними 

фінансами. Важливим показником економічного зростання в Україні є спроможність повною мірою 

наповнювати державну скарбницю задля виконання державою своїх функцій. Податки є інструментом 

акумуляції в руках держави фінансових ресурсів, в тому числі необхідних для виробництва суспільних благ. 

Одним з основних бюджетоутворюючих  податків, що формують фінансову базу держави, виступає податок на 
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додану вартість (ПДВ). Зокрема, доходи від цього податку складають третину податкових надходжень 

Зведеного бюджету України та близько 10% від ВВП. Для порівняння: надходження від ПДВ в країнах ЄС в 

середньому становлять біля 7% від ВВП.  

ПДВ є найновішою і найдосконалішою формою універсальних акцизів. В той же час – це один із 

складних та суперечливих податків. Наявність суттєвих проблем при справлянні ПДВ свідчить про недостатню 

відпрацьованість механізму його дії, що може призвести до поступового перетворення даного податку з 

бюджетоутворюючого у бюджетовитратний.  

Нагальною проблемою як для платників податків, для яких невідшкодовані кошти є резервом 

фінансових ресурсів, так і для держави є питання бюджетного відшкодування ПДВ. Вона проявляється в тому, 

що Уряд не в повному обсязі виконує зобов’язання із відшкодування даного податку. Наслідком цього є 

зростання  зобов’язань з відшкодування ПДВ, оскільки зростає експорт, відповідно зменшуються надходження 

до бюджету. Проблему поглиблює наявність простроченої заборгованості з відшкодування ПДВ. Останнє 

призводить до того, що ПДВ фактично перетворюється на податок на експорт та обмежує ресурси експортерів; 

виникає нерівність між платниками податків зважаючи на брак справедливого механізму погашення 

заборгованості тощо.  

Однією з причин накопичення боргу з відшкодування ПДВ є зловживання окремими підприємцями 

механізмом відшкодування даного податку з використанням різних схем його мінімізації. До найпоширеніших 

належать: проведення експортних операцій за невиправдано завищеними цінами, що в результаті збільшує 

розмір суми ПДВ, яка буде заявлена до відшкодування; проведення експортних операцій підприємством за 

неіснуючими товарами від фіктивного підприємства, в результаті чого податковий кредит збільшується  на 20 

відсотків від ціни придбання, далі ці товари експортуються на адресу іншого фіктивного підприємства; 

реалізація товарів споживачам за цінами, значно нижчими від ціни придбання [1]. Такі дії платників податку, 

перш за все, пов’язані з відсутністю податкової культури. 

Введення автоматичного бюджетного відшкодування не зняло гостроту проблеми. З одного боку воно 

прискорило процедуру відшкодування ПДВ, а з іншого – поставило перед підприємствами додаткові 

обмеження, встановлені п. 200.19 Податкового кодексу України [2]. Жорсткість вимог до платників податків 

для отримання права на автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ призводить до суттєвого зменшення 

кількості суб’єктів підприємницької діяльності, які можуть отримати належне їм відшкодування ПДВ в 

автоматичному режимі. За даними Міністерства доходів і зборів України по деклараціях за серпень 2013 р. із 

1933 платників податку, що задекларували до відшкодування на рахунки ПДВ, тільки 333 суб’єкта 

підприємницької діяльності (17,3%)  відповідають критеріям, визначеним в Податковому кодексі України, та 

мають право на автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ [3]. Це свідчить про обмеження доступу 

підприємств до автоматичного режиму відшкодування ПДВ. На думку окремих фахівців, ці вимоги слід 

переглянути, оскільки вони роблять експортерів не рівними перед українським законом у питаннях 

відшкодування ПДВ. В той же час підприємства, які не потрапили під процес автоматичного відшкодування, не 

позбавляються цього права і проходять дану процедуру у звичайному режимі [2, п.200.4].  

За останні роки понад 30% ПДВ відшкодовується платникам податку, а отже необхідно настільки 

удосконалити механізм сплати ПДВ та його бюджетного відшкодування, щоб не було ніякої можливості 

застосовувати різноманітні схеми незаконного формування та відшкодування ПДВ із бюджету. На жаль, 

сьогодні, механізм бюджетного відшкодування ПДВ є не стільки методом боротьби за «чистоту бізнесу», 

скільки універсальним інструментом держави для відсікання небажаних кандидатів на відшкодування податку. 

Міжнародний досвід свідчить, що повне і вчасне відшкодування ПДВ, а також зниження ставки даного податку 

може сприяти зниженню ухилення від сплати ПДВ. Проведення перевірок з відшкодування цього податку (за 

умови стовідсоткової відсутності ризиків) виключно електронною системою проведення перевірок мінімізує 

зловживання з боку як податківців, так і підприємств, забезпечить недопущення проявів корупції при виконанні 

службових обов’язків, суттєво зменшить втрати бюджету.  
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ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Как известно, малый бизнес является основой любой экономики. Именно малый бизнес создает 

средний класс. У нас в стране правительство также стремится всячески развивать и поддерживать малый 

бизнес, но как показывает статистика, реальное положение дел совсем не способствует его развитию.  

Сложившаяся ситуация в нашей стране в отношении малого бизнеса восходит к 90-м годам. 

Основные проблемы налогообложения малого бизнеса связаны с теми законами, которые принимаются. 

Создается такое ощущение, что большая часть законов, касающихся этого вопроса, принимаются готовыми 

только наполовину. То есть деньги предприниматель заплатить должен, но вот где их взять - проблемы самого 

же предпринимателя. 

Практика выделяет следующие проблемы налогообложения малого бизнеса: 

- Неправильный механизм перераспределения налогов. 

- Непостоянство налоговой политики, постоянное внесение некорректных, ничем не подтвержденных 

изменений. 

- Нечеткость звучания принятых законов, их разная трактовка. 

- Большой процент налогов с прибыли и за нанятых сотрудников, неподъемный для новичков. 

- Плохая организация деятельности налоговых ведомств. 

Существуют, конечно же, и положительные стороны налогообложения малого бизнеса, которые 

просматриваются только в определенных сферах бизнеса. Это касается инновационной сферы, науки и техники. 

Они имеют определенные льготы. Однако, высокий порог входа в данный бизнес, практически не по карману 

начинающим предпринимателям, поэтому примеров инновационного малого бизнеса очень мало, чтобы это 

каким-то образом способствовало улучшению общей картины. 

Еще одной проблемой является налоговая отчетность предпринимателей. Сегодня отчетность ИП 

(индивидуального предпринимателя) становится все более сложной и запутанной. Сложившаяся ситуация 

увеличивает расходы предпринимателя на обеспечение учета и налоговой отчетности, так как стоимость 

подобных услуг растет. 

Ко всему вышесказанному, еще подогревают существующие проблемы налогообложения малого 

бизнеса, возросшие в последнее время фиксированные платежи в Пенсионный Фонд РФ, которые увеличились 

в несколько раз.  

Большинство предприятий, особенно в период становления, не в силах нести законное налоговое 

бремя, и они вынуждены прекратить деятельность или «уйти в тень». После повышения страховых взносов с 

начала года в России закрылось 207 тысяч индивидуальных предприятий. 

Тем не менее, наблюдаются некоторые улучшения в трудозатратах и затратах времени на ведение 

бизнеса. Так, электронные системы учета и сдачи отчетности, а также наличие специализированных программ 

для малых предпринимателей, значительно экономят средства и время. Весьма значимой для малого бизнеса 

является проблема недостатка финансовых ресурсов, как собственных, так и заемных, для расширения 

деятельности.  

Наиболее актуальной для малого бизнеса является проблема доступа к недвижимому имуществу. 

Существует значительный дефицит приспособленных для осуществления предпринимательской деятельности 

нежилых помещений. 

Малые предприятия часто испытывают недостаток квалифицированных специалистов. В условиях 

конкуренции лучших специалистов получают компании с большими бюджетами, которые могут предложить 

более высокий уровень оплаты труда и социальный пакет.  

Для развития малого бизнеса в России необходимо разработать ряд мер, направленных, не только, на 

упрощение создания предприятия, стимулирующую часть данной проблемы, но также и на меры карательного 

характера.  

Основными целями государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации являются: 

 развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 

 формирования конкурентной среды в экономике Российской Федерации; 

 обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении 

производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынок Российской 

Федерации и рынки иностранных государств; 

http://www.pro-biznes.com/
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 увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 

 увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров 

(работ, услуг) в объеме валового внутреннего продукта; 

 увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в 

налоговых доходах федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

Государственная политика по отношению к сектору малого предпринимательства нуждается в 

фундаментальном пересмотре. Необходимым условием выработки эффективных мер государственной 

политики является адекватное представление современного состояния малого предпринимательства, 

экономических и социальных аспектов развития малого предпринимательства в современной России. 

Подлинная цель экономических реформ - создание эффективной экономики, обеспечивающей высокий уровень 

и качество жизни населения; достойное участие России в мировом экономическом сообществе. Развитое малое 

предпринимательство - уникальный и эффективный инструмент для достижения этих целей. 

Развитие малого предпринимательства в России становится одним из важнейших направлений 

экономических преобразований в нашей стране. Концепция его дальнейшего развития должна предусматривать 

как создание общих рыночных предпосылок - рыночной инфраструктуры, мотивационного механизма, так и 

специальную государственную систему поддержки. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ 

 

Податки є основним важелем, який регулює основні макроекономічні процеси в країні. Від механізму 

стягнення податків залежить формування основної доходної частини бюджету, а це – джерело  наповнення 

державного бюджету. 

Податкова система — це сукупність податків, зборів, інших обов'язкових платежів і внесків до 

бюджету і державних цільових фондів, які діють у встановленому законом порядку [3]. 

Дослідженню податкової політики присвячені роботи К. Болдінга,              Г. Девіса, Ф. Нітті, В. 

Парето, П. Самуельсона. У теперішній час моніторинг справляння податків здійснюється в роботах А. Азарова, 

А. Бодюка,                   I. Горленко, О. Данилова, I. Кухаренко, Ю. Кравченко, Л. Лапко, П. Мельника, В. 

Поповича. 

Система оподаткування України розвивається поступово, зміни, які відбувалися за роки незалежності, 

були позитивні: кількість податків було зменшено, податкові ставки знижено, зменшилась також кількість 

звільнень від оподаткування, водночас розширилась база оподаткування, значно поліпшилось надходження 

податків [1]. 

Аналізуючи сучасний стан податкової системи України, можно зробити висновки, що у сучасних 

умовах вона має ряд недоліків: 

- високий рівень податкового навантаження;  

- наявність великої кількості податків і зборів, що погіршує позиції України в міжнародних рейтингах 

простоти ведення бізнесу; 

- несвоєчасне виконання державою зобов’язань по відшкодуванню податку на додану вартість суб’єктам 

господарювання; 

- нестабільність податкового законодавства, що обмежує можливості формування суб’єктами 

господарювання економічної та фінансової політики у середньо та довгостроковому періодах; 

- відсутність прогресу в досягненні цілей удосконалення адміністрування податку з доходів фізичних 

осіб; 

- значні диспропорції в податковому навантаженні на СПД, які працюють на засадах загальної та 

спрощеної системи оподаткування;  

- недосконала й значно витратна система адміністрування податків і зборів; 

- низький рівень податкової культури, широке розповсюдження схем мінімізації та ухилення від сплати 

податків і зборів [2]. 
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Отже, податкова система перебуває в розбалансованому стані, існує проблема щодо покращення 

адміністрування податків та зборів шляхом створення клімату довіри між органами державної податкової 

служби та бізнесу, а також створення ефективної системи консультаційного обслуговування платників 

податків. 

На основі досліджень для вирішення проблем та ефективного подальшого розвитку існуючої 

податкової системи необхідно: 

- удосконалити середовище оподаткування. Необхідно створити середовище, сприятливе для активізації 

підприємницької діяльності, забезпечити рівність усіх платників перед законом та поступово 

сформувати відповідальне ставлення платників до виконання своїх податкових зобов’язань; 

- поетапне зниження податкового навантаження на національну економіку з урахуванням 

збалансованості бюджетної системи; 

- перенесення податкового навантаження з мобільних факторів виробництва (праці й капіталу) на 

споживання, екологічні та ресурсні платежі; 

- зменшення майнової нерівності через запровадження податку на нерухоме майно; 

- спрощення податкової системи шляхом скорочення кількості податків та зборів; 

- підвищення фіскальної ефективності обов’язкових платежів за рахунок удосконалення системи 

адміністрування, оптимізації податкових пільг та розширення податкової бази за рахунок зменшення 

масштабів ухилення від оподаткування [2]. 

На сьогодні серед науковців, представників органів влади та фіскальних органів існують різні думки та 

пропозиції щодо вдосконалення системи оподаткування. Проте більшість з них підтримують прийняття 

розробленого Урядом проекту Податкового кодексу, який адаптує норми податкової системи України до норм 

ЄС, спрощує ведення бізнесу з точки зору фіскальної складової та має на меті економічне зростання держави,  

покращення рівня життя її громадян [1]. 

На основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що податки – це не тільки доходи 

держави, а й джерело її видатків.  

На даний час існує ряд проблем, які законодавство країни намагається активно вирішувати. Такі дії 

забезпечать стабільність податкової системи, сприятимуть інвестиційно-інноваційному розвитку економіки, а 

також зниженню податкового тиску. 
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ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ: ВАРТО ЧИ НІ? 

 

Одним із важливих питань для економічного розвитку України та адаптації національного 

законодавства до Європейських стандартів є введення податку на нерухомість. Попри наявність позитивного 

світового досвіду, в Україні відсутня одностайність серед вітчизняних науковців, політиків і пересічних 

громадян щодо необхідності запровадження податку на нерухомість, що актуалізує дослідження у цій сфері. 

Найбільші здобутки у вітчизняній науці у сфері податків досягнуті в працях Федосова В.М, Довгалюка В.І., 

Луніної І.О., Соколовської А.М., Опаріна В.М. та ін.  

На думку вітчизняних науковців податок на нерухомість має ряд позитивних моментів: 1) відносно 

простий та прозорий в адмініструванні; 2) у короткостроковій перспективі такий податок є фіксованим; 3) 

заохочує перерозподіл фондів від менш ефективного до більш ефективного власника, що є надзвичайно 

важливим в Україні, зважаючи на непрозорий та часто неефективний розподіл власності в процесі приватизації; 

4) сприяє кращій оцінці власних активів підприємствами; 5) передбачає оподаткування тіньової діяльності, 

зменшується стимул до приховування прибутків; 6) забезпечує відносно стабільні надходження до бюджету [2, 

С.27-29]. 

Крім переваг необхідно відзначити і недоліки податку на нерухомість. Перш за все, некоректним є 

оподаткування площі, оскільки вартість 1 м
2
 житла в селі та великому місті може відрізнятися в десятки та 

сотні разів [3]. Диференціація житла за вартістю повинна бути передбачена законодавцем для дотримання 

соціальної справедливості. 

Зрозуміло, що Україна не готова оподатковувати саме вартість житла через відсутність єдиного 

кадастру чи реєстру нерухомості, складність оцінювання житла та можливі зловживання за такої оцінки. Крім 

того значна частина надходжень від податку буде витрачена саме на оцінювання нерухомості. Наприклад, ФРН 



245 

на федеральному рівні скасувала податок на нерухомість. З’ясувалось, що якщо брати оцінний, справедливий 

підхід до адміністрування податку на нерухомість, тоді ефективність цього податку - відсотків десять. А 90% 

всіх надходжень від цього податку йде на адміністрування. 

Світовий досвід показує, що при використанні правильного підходу, податок на нерухомість може 

стати однією із вагомих статей доходної частини бюджету. Зокрема Німеччина отримує 1,1% загальних 

надходжень від зазначеного податку, Швейцарія – 0,46%, бюджету Російської Федерації цей податок приносить 

9% від усіх надходжень. Він забезпечує до 95% надходжень до місцевих бюджетів у Нідерландах, 81% — у 

Канаді, 52% — у Франції, від 10% до 70% — у США. В країнах з економікою, що розвивається, за даними 

Світового Банку, податок на нерухомість становить 40–80% платежів до місцевих бюджетів. 

На основі аналізу міжнародного досвіду оподаткування нерухомості можна сформулювати такі основні 

положення:  

 Об’єктом оподаткування є сукупна вартість землі і будівель (споруд), що знаходяться на ній. 

Визначення вартості нерухомості з метою оподаткування може проводитися або в цілому, або за її складовими 

компонентами.  

 Суб’єкт оподаткування (платник податку) — це конкретна особа (юридична або фізична), яка 

володіє чи користується нерухомістю. Податкові зобов’язання, таким чином, можуть виникати у власника чи 

орендаря, що має враховуватися при побудові податкової системи.  

 Базою оподаткування може бути капітальна вартість нерухомості або вартість рентних платежів. 

Перша, як свідчить досвід іноземних країн, виступає у вигляді ринкової вартості чи оціночної, тобто визначеної 

згідно із стандартизованою методикою для цілей оподаткування.  

 Ставки оподаткування визначаються у вигляді: фіксованих як відсоток від бази оподаткування 

(наприклад, у Великій Британії, Японії, Кореї) або змінних, з огляду на передбачувані бюджетні витрати і 

величини бази оподаткування (наприклад, у США, Канаді, Австралії, Франції) [4]. 

Вважаємо за доцільне ввести диференційовані ставки податку, які б залежали від вартості нерухомості 

або, хоча б, від загальної площі нерухомого майна та від цілей використання. Такі нововведення забезпечили б 

зростання надходжень до місцевих бюджетів.  

Необхідно удосконалити передбачений Податковим кодексом України податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, що базується на пріоритетності розрахунку вартості земельних поліпшень з 

урахуванням строку їх нормативної експлуатації та місця розташування. Для практичної реалізації такого 

підходу необхідно розробити концепцію вартості земельних поліпшень, методику формування та 

функціонування податку на нерухомість, відмінну від земельної ділянки. Такий підхід дозволить об’єктивно 

оцінити можливість запровадження та обсяги сплати цього податку, а також вплив оподаткування нерухомості 

на її власників. 
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ЕЛЕКТРОННІ ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ У МІЖНАРОДНІЙ ПРАКТИЦІ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

В УКРАЇНІ 

 

В сучасних ринкових відносинах важливим елементом при здійсненні операцій, що стосуються обміну 

грошового еквіваленту на товари, послуги чи активи відповідної вартості, є використання електронних 

платіжних систем. Власне платіжна система являє собою процес розрахунку між суб'єктами господарювання за 

допомогою переказу грошових коштів за надані ними товари, роботи, послуги. 

На території України популярність електронних платіжних систем лише набирає обертів. Основними 

факторами, які блокують розвиток останніх є неосвіченість громадян в даному питанні та слабка 

інфраструктура.  

Відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», платіжна система - 

це платіжна організація, члени платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при 

проведенні переказу коштів [1]. 

За сучасних умов господарювання, виникнення платіжних систем значно полегшує і спрощує роботу у 

здійсненні різного виду розрахункових операцій. 

За допомогою електронної платіжної системи можна здійснювати розрахунок за товари та надані 

послуги, наприклад: оплата за комунальні послуги, поповнення рахунку користувачів мобільного зв'язку, 

оплату за продукцію придбану у Інтернет-магазинах тощо. 

У якості платіжних засобів в електронних платіжних системах використовуються електронні (цифрові) 

гроші, вони є аналогом готівки і, при необхідності, миттєво передаються з одного електронного гаманця на 

інший [2]. 

Найбільш відомими міжнародними електронними платіжними системами є: Visa, Mastercard, E-Gold, 

Liberty Reserve, PayPal, Perfect Money, Moneybookers, Fethard, EasyPay, ChronoPay. 

Провідною міжнародною електронною платіжною системою є Visa International Service Association. 

Міжнародна електронна платіжна система Visa є передовою в розвитку безпечних і надійних методів 

здійснення платежів в світовій мережі Інтернет. Більше, ніж у 200 країнах світу можна здійснювати оплату в 

торгових точках за допомогою платіжних карток Visa. Компанія здійснює посередницьку роль між банками й 

займається організацією розрахунків, а також забезпечує технічну взаємодію між учасниками (користувачами) 

даної системи. 

Наступною, однією з найбільших широко масштабних міжнародних електронних платіжних систем, є 

MasterCard Worldwide, користувачами якої є 22 тисячі фінансових установ у 210 країнах світу [3]. Платіжна 

картка MasterCard є зручною у розрахунках в різних торгових центрах за придбані товари, надані послуги, у 

закладах харчування, відпочинку та ін. 

За даними Інтернет-джерел, близько 57% платіжними картками володіє світовий лідер Visa, та 26% 

припадає на долю MasterCard [3]. 

В межах України можуть функціонувати і використовуються як міжнародні електронні платіжні 

системи, так і внутрішньодержавні. 

Найбільш відомими і широко застосовуваними елекронними платіжними системами в Україні є:  

- Інтернет.Гроші,  

- LiqPay,  

- iPay.ua,  

- WebMoney,  

- Приват24,  

- Яндекс.Деньги. 

Хоча на українському ринку представлено чимало електронних платіжних систем, як і 

внутрішньодержавних, так і міжнародних, проте вони ще мають низький рівень у їхньому застосуванні. На 

даний момент в нашій державі, люди більшу перевагу надають ще «живим» коштам, а це, в свою чергу, 

негативно відображається на розвитку систем електронних платежів. 

У цій системі існують як переваги так і недоліки, які є очевидними при користуванні електронними 

платіжними системами (рис.1). 

Таким чином, застосування на практиці електронних платіжних систем є позитивним явищем. Це 

сприяє легшій і швидшій співпраці між учасниками ринкових відносин, у здійсненні платіжних розрахунків. 

На міжнародному ринку електронні платіжні системи набрали вже широкого розмаху. Люди все більше 

і більше починають користуватись цим типом розрахунків, що значно є ефективнішим, ніж здійснювати оплату, 

наприклад, за товари, роботи, послуги, готівкою. 



247 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Переваги та недоліки електронних платіжних систем. 

Проте, в Україні ситуація щодо електронних платіжних систем тільки починає розвиватись, тому перш 

за все, в країні необхідно створити відповідні умови для легкого користування електронними платіжними 

системами, а це зокрема і вільний доступ до мережі Інтернет будь-яким користувачам, а також здійснювати вже 

самими компаніями дієву рекламу, заохочувальні «маневри», для того, щоб привернути увагу аудиторії 

споживачів до використання електронних платіжних систем. Це дозволить розширити мережу учасників та 

користувачів системи, удосконалити і розширити інфраструктуру платіжних систем шляхом залучення до 

безризикових технологій нових надавачів торговельних та сервісних послуг. 

Література 

1. Закон України «Про платіжні системи і переказ грошей в Україні» від 05.04.01 р. N 2346 - Ш. 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2346-14 

2. Електронні платіжні системи // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: ІМр://ик. wikipedia. 

org/wild/Eлeкгpoнm_плaтiжm_cиcтeми 

3. MasterCard // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/ MasterCard 

 

УДК 336.722.8:336.713 

Алексєєва Н. Ф., Тронько К. В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

 

Процес переходу України до якісно нової форми економічних відносин на ринкових засадах ведення 

господарства зумовив необхідність внесення кардинальних змін до фінансово-кредитної системи. Основною 

ланкою цієї сфери є банківська система. Від   ефективності її функціонування вирішальною мірою залежить 

успіх соціально-економічних перетворень у будь-якій країні. 

Банки як фінансові посередники забезпечують поєднання інтересів суб’єктів господарювання та 

дрібних інвесторів з контрагентами, що шукають вільних інвестиційних ресурсів на фінансовому ринку країни. 

У цих умовах зростає роль банків із мобілізації вільних ресурсів і їх надання іншим учасникам ринку, що 

відчувають у них тимчасову потребу. 

Розгляд теоретичних питань мобілізації банківських ресурсів неможливий без грунтовного аналізу їх 

суті, складу і структури. Дослідження діючої системи створення ресурсної бази комерційних банків потребує 

аналізу проблем формування і поповнення власного капіталу та мобілізації залучених і запозичених коштів, а 

також розгляду шляхів удосконалення цих процесів. Значної  уваги при дослідженні діяльності банків 

заслуговують проблеми застосування інструментів управління банківськими ресурсами. 

Формування банківських ресурсів і здійснення ефективного управління ними ставить перед 

економічною наукою і практикою низку складних проблем, які потребують наукового осмислення та 

практичного вирішення. 

У наукових колах України дослідженню окремих питань формування банківських ресурсів та 

управління ними присвячені праці О.Д. Василика, О.В. Дзюблюка, А.С. Гальчинського, О.Д. Заруби, Б.С. 

Івасіва, А.М. Мороза, О.І. Пилипченка, К.Є. Раєвського, М.І. Савлука, М.І. Сивульського, В.А. Ющенка. Серед 

російських вчених варто виділити роботи В.І. Колесникова, Л.П. Кроливецької, О.І. Лаврушина, Г.С. Панової, 

Є.Б. Ширінської, В.М. Усоскіна та інших. Належне місце в розробленні цієї проблеми займають праці західних 

вчених: Г. Айленберга, Г. Асхауера, Бартроп Кріса, Ж. Вігуру, І. Гаумерта, У. Гюде,  Мак Нотон Діани, Ж. 

Матука, Ф. Мишкіна, П. Роуза, Д. Сінкі  та інших. 

Переваги Недоліки 

- не потрібно носити із собою велику 
кількість банкнот та монет; 
- відпадає проблема з видачею решти в 
декілька копійок в магазинах; 
- не потрібно піклуватися про 
конвертування валюти. Це зробить банк, 
причому так, що клієнт виграє на різниці 
між курсом обміну в магазині і курсом, за 
яким конвертацію здійснить банк; 
- при втраті картки досить лише повідомити 
в банк, щоб усі розрахунки за нею були 
негайно заблоковані. 

- не досконала інфраструктура 

платіжних терміналів та банкоматів; 
- в деяких випадках стягується 
комісія. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2346-14
http://uk.wikipedia.org/wiki/
http://uk.wikipedia.org/wiki/MasterCard
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Проте в Україні майже відсутні наукові дослідження, спеціально присвячені практичним проблемам 

формування ресурсної бази банку та управління нею. Зокрема, мало уваги приділено проблемам організаційно-

фінансових аспектів формування банком політики мобілізації ресурсів на фінансовому ринку. Недостатньо 

відпрацьовані питання управління ресурсною базою в комерційному банку. Актуальність, науково-теоретична 

та практична цінність даних проблем, їх недостатнє вивчення та обгрунтування зумовили вибір теми даного 

дослідження. 

Комерційні  банки є насамперед підприємствами, що спеціалізуються на посередницькій діяльності, яка 

пов’язана, з одного боку, з купівлею вільних грошових коштів на ринку ресурсів, а з другого – їх продажем 

підприємствам, організаціям та населенню. За таких умов для банків є однаково важливими як операції із 

залучення коштів, так і з їх розміщення. Від операцій із залучення коштів залежить розмір банківських ресурсів 

і, отже, масштаби діяльності комерційних банків. 

Банківські ресурси використовуються банком для виконання активних та інших операцій. 

Акумулюючи грошові накопичення прибутки й заощадження юридичних і фізичних осіб, банк перетворює їх у 

позичковий капітал, тобто грошовий капітал, наданий у позичку клієнтам на умовах повернення за плату у 

вигляді відсотків. Тому банківські ресурси називають банківським капіталом [1]. З погляду джерел утворення 

ресурси комерційного банку діляться на власні й залучені (рис. 1). 

До складу власних ресурсів включаються кошти фондів банку, утворені при його створенні за рахунок 

коштів засновників (акціонерів), а потім за рахунок відрахувань від прибутку і, за необхідності, додаткового 

випуску акцій. До них відносять нерозподілений прибуток банку. 

Серед залучених ресурсів використовуються як традиційні так і нові види ресурсів. Для перших, 

зокрема, відносяться кошти підприємств, організацій, установ і населення на рахунках у банку, кошти бюджету 

та інше. Другий вид ресурсів – операції з цінними паперами, лізингові та інші операції. 

Для ефективної роботи банківської установи необхідний механізм, який передбачає оптимальне 

планування та ефективне управління фінансовими ресурсами (фінансами). Такою системою управління є 

послідовна, безперервна та цілеспрямована діяльність керівних органів та менеджерів банку, зорієнтована на 

підтримку високого рівня оперативності та узгодженості в роботі підрозділів на всебічне забезпечення їх 

поточної діяльності [2]. 

Від зростання ресурсного потенціалу банків значно залежать сприятливий інвестиційний клімат у 

країні, інтеграція банківської системи у світове співтовариство. Зміцнення ресурсного потенціалу комерційних 

банків є однією з передумов пожвавлення інвестиційної активності та виходу економіки з кризи. 

 Ресурси  
комерційного банку 

Ресурси 

комерційного банку 

Власний 

капітал 

Залучені кошти банку 

(капітал) 

 

Статутний капітал 

 

 

 

 

Кошти на поточних та інших 

рахунках банківських клієнтів 

Власні акції, що викуплені в 
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депозитів 
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банків та кредиторів  
 

Рис. 1 – Класифікація ресурсів банку 

 

Трансформація соціально-економічної моделі нашого суспільства неможлива без широкомасштабних 

вкладень у реальний сектор економіки. Разом з тим банківська система не може здійснювати інвестиції у 

великих обсягах, не володіючи відповідними ресурсами. Тому проблема підвищення інвестиційної активності 

економіки та проблема формування міцної ресурсної бази банків взаємозв’язані. При цьому вирішення першої 

проблеми передбачає і розв’язання другої. 
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Банковская система  - это стержень экономики, это кровеносная система страны. 

Банковская система — совокупность различных видов банков и банковских институтов в их 

взаимосвязи, существующая в той или иной стране в определенный исторический период. 

Экономические и правовые основы деятельности банковской системы Республики Беларусь 

определены Банковским кодексом Республики Беларусь.  Который был принят  Палатой представителей 3 

октября 2000 года и одобрен Советом Республики 12 октября 2000 года [1]. 

Банковская система Республики Беларусь является двухуровневой и состоит из Национального банка 

Республики Беларусь и коммерческих банков различных видов, зарегистрированных в установленном порядке, 

различающихся по видам собственности, по способу формирования уставного капитала, по территории 

деятельности, по отраслевой ориентации и по видам совершаемых операций. 

Одна из особенностей белорусской банковской системы – существование системообразующих банков. 

Системообразующие банки – это группа банков, которые стали одними из первых коммерческих 

банков в республике. 

На сегодняшний день в группу системообразующих банков входят: ОАО «Белагропромбанк», ОАО 

«АСБ Беларусбанк», ОАО «БПС-Банк», Приорбанк ОАО, ОАО «БелВЭБ» и ОАО «Белинвестбанк». 

Не по всем показателям данные банки занимают лидирующие позиции, тем не менее, именно им 

принад-лежит более 80 процентов всего банковского рынка страны [2]. 

На сегодняшний день развитие банковской системы Республики Беларусь осуществляется с учетом ее 

структурных особенностей: экономика республики является индустриальной, основу ее производственного 

комплекса составляет промышленность; экономика республики имеет ограниченную внутреннюю сырьевую и 

топливно-энергетическую базу, тесно связана торгово-экономическими отношениями со многими странами, 

прежде всего с Россией. 

Важнейшими направлениями развития структуры банковской системы в ближайший период будут 

являться: 

- снижение удельного веса активов (пассивов), концентрируемых системообразующими банками, и 

доведение уровня данного параметра до 50-60% и, соответственно, повышение доли несистемообразующих 

банков; 

- развитие альтернативных банков кредитных и других организаций – ссудосберегательных 

ассоциаций, кредитных кооперативов, обществ взаимного кредитования, инвестиционных, пенсионных, 

медицинских и иных структур; 

- организация банков с участием иностранного капитала, иностранных банков и их структур; 

- повышение самостоятельности банков в своем стратегическом развитии и осуществлении 

деятельности на основе принципа коммерческой эффективности и ответственности за конечные результаты [3]. 

К целям и направлениям развития банковской системы также относят: 

- укрепление устойчивости банков и системы в целом, исключающее возможность возникновения 

системного банковского кризиса; 

- повышение до международного конкурентного уровня качества осуществления банковским сектором 

функций по аккумулированию сбережений населения и субъектов хозяйствования, их трансформации в 

кредиты и инвестиции; 

- существенное повышение доверия к белорусской банковской системе со стороны инвесторов (в том 

числе иностранных) и вкладчиков, в первую очередь населения; 

- количественное увеличение (активы до 80-100% от ВВП, собственный капитал до 8-10% от ВВП) и 

качественный рост (до международного конкурентного уровня) операций белорусских банков; 

Факторы, тормозящие развитие банковской системы Республики Беларусь: 

- проблема формирования правовой базы для создания ссудно-сберегательных ассоциаций, кредитных 

кооперативов; 

- проблема оттока финансовых ресурсов из регионов через филиальную сеть крупных банков; 

- адекватность общему состоянию экономики; 

- низкий совокупный капитал банковской системы; 

- ограниченный перечень используемых финансовых инструментов; 
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- слабая защищенность от ряда банковских рисков; 

- слабое развитие современных банковских технологий; 

- высокий уровень налогообложения и сложность налогового законодательства [4]. 

Стратегическими целями развития банковской системы Республики Беларусь являются повышение 

устойчивости и эффективности функционирования банковского сектора, рост потенциала и совершенствование 

состава банковских инструментов адекватно растущим потребностям экономики и населения. 

Развитие банковской системы предполагает расширение состава и объема, улучшение качества 

банковских услуг, повышение доверия к банкам со стороны национальных и иностранных инвесторов и 

вкладчиков, населения республики, интеграцию банковского сектора Беларуси в региональные, мировую 

банковскую и финансовую системы. 

Для достижения параметров, установленных Основными направлениями денежно-кредитной политики 

на нынешний год, предстоит уделить основное внимание таким направлениям работы, как увеличение 

ресурсной базы, уставного фонда и нормативного капитала банков, привлечение в банковские депозиты средств 

населения, прежде всего в белорусских рублях, кредитная поддержка реального сектора экономики, содействие 

привлечению иностранных инвестиций, соблюдение нормативов безопасного функционирования банковской 

системы [3]. 
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Научный руководитель: Красовская Тамара Владимировна, ст. преподаватель  

 

ОЦЕНКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Обеспечение населения жильем всегда было одной из важнейший задач, стоящих перед любым 

государством. В Конституции РФ сказано, что каждый гражданин имеет право на жилище, органы 

государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают 

условия для осуществления права на жилище. Основным способом решения жилищной проблемы для 

работающего населения, располагающим средним доходом,  является ипотечное кредитование. В рамках 

принятой Федеральной целевой программы «Жилище» и  национального проекта «Доступное и комфортное 

жилье – гражданам России», было проведено увеличение объемов ипотечного кредитовании и обеспечение 

жильем молодых семей. Так же государство предоставляет жилье особым категориям населения, путем выдачи 

жилищных сертификатов. 

Самый распространенный вариант использования ипотеки в России - это покупка квартиры в кредит, в 

которой заемщик в качестве залога закладывает покупаемое жилье. Ипотечные кредиты выдают банки, 

использую при этом особые условия для выдачи ипотеки. 

Рассмотрим условия предоставления ипотечных кредитов в регионе коммерческими банками. 

 С помощью ипотечного калькулятора Сбербанка  рассчитаем платежеспособность и ежемесячный 

взнос заемщиков.  Средняя стоимость однокомнатной квартиры в г. Абакан Республики Хакассия  составляет 

1,8 млн. руб.,  средняя заработная плата  23379 рублей, первоначальный взнос составляет 400 тыс. руб., срок 

кредитования составляет 10 лет. Если заемщик будет одним, то его заработной платы недостаточно для 

получения ипотеки. Если будет два созаемщика с совокупной суммой дохода равной 46800,  то им будет выдан 

ипотечный кредит под 13,5%. С графиком погашения кредита 1 месяц - 35 250,00 руб., через год - 33 225,00 

руб., через 5 лет упорных выплат -  25 125,00 руб., на последний кредитного договора сумма платежа будет 

составлять  15 168,75 руб. В случае если заемщик не сможет выплачивать установленную сумму платежа, то 

квартира, находящаяся в залоге у банка, предоставляемого ипотечный кредит, переходит в его собственность.  

Учитывая график платежей по ипотеки, не каждая семья, проживающая в Хакассии, может себе 

позволить получить данный кредит. Вычитая из среднего семейного бюджета сумму платежа, получается что, 

как минимум, двум взрослым людям  нужно прожить целый месяц на 11 тыс, рублей. Вычтем из этого остатка 

среднюю сумму коммунальных платежей и на проживание останется 9,5 тыс. руб. В современных условиях 

этой суммы недостаточно для достойного проживания. 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика условий ипотечных кредитов 

Процентная ставка 
До 10 лет - 13,5%; от 10 до 15 лет - 

14%; от 15 до 20 лет - 14,5% 

Если сумма первоначального взноса, 

уплачиваемого за собственных средств от 

10% до 19% (включительно), то ставка  

15%. Если сумма первоначального взноса от 

20% до 70%, то - 12% 

Обеспечение приобретаемая  квартира приобретаемая квартира 

Минимальный 

первоначальный взнос 

не менее 20 % от стоимости 

объекта недвижимости 

10% от первоначальной стоимости объекта 

недвижимости 

Возраст заемщика 
до 65 лет на дату окончания 

кредитного договора 

до 65 лет на дату окончания кредитного 

договора 

Возраст поручителя 

женщины до 55 лет на дату 

окончания кредитного договора, 

мужчины - до 60 лет. 

до 65 лет на дату окончания кредитного 

договора  

Трудовой стаж 
 Не менее 6 месяцев на последнем 

месте работы 
3 календарных месяца 

Регистрация 
Территория, обслуживаемая 

банком 
Территория, обслуживаемая банком 

Подтверждение дохода 
справка о доходах по форме 2 

НДФЛ  

справка о доходах по форме банка; справка 

о доходах по форме 2 НДФЛ 

 

Основными минусами ипотеки, делающие ее недоступными для населения являются: существенная 

переплата по кредиту, связанная с погашением процентов и внесением платежей.; установление штрафов и 

неустоек, которые являются крайне обременительными для заемщика; сбор большого числа документов, оплата 

их оформления и подготовки; до момента погашения обязательств перед кредитором права собственности на 

жилую недвижимость не принадлежат заемщику; низкий доход населения; долгий срок кредитования; 

неуверенность в будущем доходе. 

Учитывая все минусы условий ипотечного кредитования, оно являются недоступными как для 

большинства жителей республики, так и для большинства работающего населения страны.  

 

Бондаренко К. Ю. 

Науковий керівник: Тарасова О.В., ст. викл. кафедри банківської та біржової справи 

Донецький державний університет управління 

 

ТЕНДЕНЦІЇ ДЕДОЛАРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ  УКРАЇНИ 

 

Дедоларизація економіки – це комплекс заходів, які впроваджують державні органи влади та 

центральний банк тієї чи іншої держави з метою припинення чи зменшення обігу долара на території своєї 

держави.  

В тій чи іншій мірі іноземна валюта допускається у внутрішній грошовий оборот (легально чи 

нелегально) практично у всіх країнах. У деяких з них долар США - поряд з національною валютою або окремо - 

є законним платіжним засобом.Застосування іноземної валюти поряд з національною властиво і для України, 

валюта якої більш нестабільна, ніж долар. Значна частина іноземної валюти в загальному обсязі робить 

національну економіку більш чутливою до негативних зовнішніх чинників.Саме тому, для України, яка 

претендує на незалежність від іноземних валют та намагається зробити певні кроки в розвитку економіки є 

дуже важливим проведення політики дедоларизації.  

Перший крок до зменшення обігу доларів був зроблений після кризи у 2008 році. Саме тоді дуже гостро 

проявилась залежність гривні до долара, яка до цього часу суттєво не звертала на себе уваги. У післякризовий 

період Національний банк України почав цілеспрямовано витісняти долар і сприяти зменшенню доларизації.  

Одним з перших кроків став введений у листопаді 2008 року мораторій на валютне кредитування 

фізичних осіб. Це в свою чергу призвело до того, що портфель валютних позик почав різко зменшуватися. Так 

валютних кредитів у 2008 році у гривневому еквіваленті було видано на 433,8 млрд., а за перше півріччя 2013 

року – на 306,9 млрд. грн.[1]. 

Наступний крок був зроблений у 2012 році. Верховна Рада, з метою стабілізувати гривню, наділила 

Національний Банк України додатковими інструментами впливу. Так були прийняти постанови, за якими: 

на 6 місяців було введено скорочення термінів розрахунків за операціями експорту та імпорту до 90 днів; 

затверджено обов’язковий продаж на міжбанківському ринку 50% усіх валютних надходжень. 

У травні 2013 року прийняті заходи були продовжені, а крім цього фізичним особам була введена вимога 

обов’язкової конвертації валютних переказів із-за кордону на суму понад 150 тис. грн. на місяць.  Восени 2013 

року відбулись такі зміни щодо валютних відносин: 

з 1 вересня ввели обмеження на готівкові розрахунки; 

з 23 вересня конвертація валютних переказів в гривню  у межах країни  стала примусовою; 
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з 30 вересня НБУ підвищив норму резервування за довгостроковими депозитами в іноземній валюті. 

НБУ передбачив винятки для операцій, при здійсненні яких кошти на поточний рахунок фізичної особи 

можуть зараховуватися у валюті, а саме: 

 зарахування процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному або вкладному 

(депозитному) рахунках; 

за  казначейськими зобов’язаннями України та облігаціями внутрішньої державної позики; 

з купівлі-продажу, обміну (конвертації) іноземної валюти у випадках, установлених законодавством 

України, в тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України; 

з валютою, одержаною в порядку спадкування; 

за договорами дарування; 

з повернення коштів (помилково перерахованих або надмірно сплачених)[2]. 

У банківській системі є елементи, які характеризують тенденції дедоларизації – це ставки за депозитами. 

Ставка відсотку у гривнях для депозиту перевищує ставку у іноземній валюті приблизно у два рази. Це веде до 

того, що населення нарощує свої капітали у національній валюті.  

У 2013 пропонувалось ввести податок при обміні валюти і це викликало велике обурення зі сторони 

населення, а також викликало масовий обмін доларів на гривні. Податок введений не був, але певний ефект все 

одно був досягнен – громадяни обміняли на національну валюту  велику кількість доларів, які до того не були в 

обігу, а просто зберігалися у населення поза фінансових установ. 

Усі введені регулятори викликають певний протест як у фізичних, так і у юридичних осіб, так як деякі 

інструменти певним чином позбавляють свободи управління особистими фінансами. Міри примусової 

конвертації ніяк не враховують інтересів фізичних та юридичних осіб – обмін здійснюється за ставкою, яка на 

цей момент дійсна і не звертається увага на те, росте чи знижується вона у цьому проміжку часу. Тобто існує 

загроза втрати коштів у наслідку курсових різниць.  

Усі впроваджені заходи мають вплив на динаміку обсягу валюти проданої населенню за останні роки з 

січня по вересень щомісячно (Рис.1) [3]. 

 

Рис. 1. Обсяг валюти, проданої населенню, млн..$ США 

Дослідження даних щодо обсягу валюти проданої населенню в останні роки  свідчить про тенденцію 

спаду. Взагалі, якщо розглядати динаміку окремо по роках, то не можна сказати,  що покупка долара має 

негативну тенденцію, але порівняння покупки долара у помісячній динаміці різних років доводить, що попит на 

долар стає відчутно меншим. Таким чином,  можна зробити висновок, що держава домагається поставленої цілі 

дедоларизації. 
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ВПЛИВ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ НА СТІЙКІСТЬ БАНКУ 

 

Банки як регулятори грошового обігу й фінансові посередники завжди відігравали важливу роль в 

розвитку національної економіки. Вони володіють дієвими важелями впливу на фінансову, виробничу та інші 

сфери економіки, забезпечують стабільність грошового обігу і грошової одиниці будь-якої країни. Саме тому 

успішне функціонування банківської системи загалом залежить від фінансового стану кожного окремого банку 

зокрема та його здатності протидіяти негативним чинникам та динамічно розвиватися. 

На думку Вовка В.Я., фінансовий ризик банку це ймовірність фінансових втрат, що виникає з 

непередбаченими змінами обсягів, структури, дохідності та вартості активів і пасивів. Даний автор фінансовий 

ризик банку поділяє на : валютний, кредитний, ринковий, ризик ліквідності, відсотковий та зміни ресурсної 

бази. 

Вовчак О.Д. вважає, що фінансовий ризик банку – непередбачені зміни прибутковості, вартості та 

структури активів і пасиву. Пан Вовчак ширше поділяє фінансові ризики банку : кредитний, депозитний, 

валютний, процентний, ліквідності, капітальної стійкості. Кириченко О.А., Гіленко І.В.,    Роголь С.В., Сиротян 

С.В., Нємой О.М. дають таке поняття фінансового ризику банку – можливі втрати прибутковості через зміну 

обсягів і вартості активів та пасивів. Дані автори виділяють такі фінансові ризики банку : недостатності 

капіталу, незбалансованої ліквідності, недостатності резервів, неплатежу, невідшкодування, інкасування , 

нерентабельності кредиту, зміни відсоткових ставок, курсовий на ринку цінних паперів, валютний, 

операційний. 

Арбузов С.Г., Колобов Ю.Б., Міщенко В.І., Науменкова С.В. пояснюють, що фінансова стійкість банку 

- стан банку, який характеризується збалансованістю фінансових потоків, достатністю коштів для підтримки 

своєї платоспроможності та ліквідності, а також рентабельною діяльністю. В.Пантелеєв і С.Халява визначають 

фінансову стійкість як своєрідне перевищення доходів над витратами. 

В.Даль трактує стійкість, як здатність «вистояти супроти чогось, встояти, успішно протистояти силі, 

витримати, не поступитись»; деякі автори роблять спробу визначити фінансову стійкість як здатність банку 

відповідати за своїми зобов’язаннями і забезпечувати прибутковість на рівні, достатньому для нормального 

функціонування у конкурентному середовищі.  

За Н.Антоновим, М.Пессель поняття фінансової стійкості ототожнюється з ліквідністю та 

платоспроможністю. У економічному словнику стійкість трактується, як сталість, постійність, непідвладність 

ризику втрат і збитків. Этимологія терміна «стійкість» базується на постійності стану, сталості певних 

параметрів. 

Методи оцінки фінансової стійкості банку : 

- Коефіцієнтний. Достатньо повно характеризує фінансову стійкість; 

- Інтегральний. Дозволяє отримати узагальнюючий показник; 

- Бально-рейтинговий. Зосереджується на вивченні окремих напрямів роботи банків: капітал, якість 

активів і т.д. 

- Факторний. Його результати не дозволяють зробити остаточні висновки; 

- Індексний. Передбачає розрахунки окремих коефіцієнтів та узагальнюючого індексу; 

- Економіко-математичні методи. Відбирають декілька груп показників, які відображають: забезпечення 

власним капіталом і банківськими ресурсами; ділову активність; ліквідність; прибутковість. 

Для того щоб ефективно управляти банківськими ризиками, необхідно здійснювати прогнозування їх 

появи, мати підготовлений план дій щодо зниження рівня ризикованості. Українським банкам слід виконати 

ряд завдань для побудови ефективної системи ризик-менеджменту. Кожна система управління банківськими 

ризиками в окремому банку має бути особливою з притаманними лише їй особливостями та ознаками, рівень 

автоматизації та програмного забезпечення якої також відрізнятиметься, зважаючи на специфіку кожного 

банку. 
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Рис. 1 Взаємозвязок фінансових ризиків ті фінансової стійкості бінку 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ БЕЛОРУССКИХ ДЕНЕГ 

 

Денежной единицей Республики Беларусь является белорусский рубль. Белорусская валюта 

представлена исключительно банкнотами. Номинальный ряд представлен банкнотами в 50, 100, 500, 1000, 

5000, 10000, 20000, 50000, 100000 и 200000 рублей. Банкноты различных номиналов отличаются друг от друга 

размерами, цветом, а также изображениями на лицевой и оборотной сторонах. Банкноты номиналов имеют 

единый размер — 150 х 74 мм.  

Следует отметить, что в Республике Беларусь нет собственной фабрики по изготовлению банкнот. На 

сегодняшний день все белорусские банкноты печатаются в Российской Федерации 

Банкноты Национального банка Республики Беларусь имеют весьма серьезную защиту и выполнены на 

достаточно высоком уровне. И чтобы в кошелек случайно не попали фальшивки, следует просто хорошо 

изучить белорусские деньги. 

В целом можно заметить, что на купюре неоднократно прописываются номинал, как цифрами, так и 

буквами, и название банка-эмитента, то есть Национального банка. Это обязательные элементы, которые 

присутствуют на любых деньгах мира. Белорусские деньги, помимо соответствия международным 

требованиям, благодаря своему оформлению отражают и национальный белорусский колорит, что доказано и 

на мировом уровне: недавно двухсоттысячная купюра завоевала главный приз в номинации «Дизайн, 

отражающий национальный характер» международной премии Watermark Banknotes Awards.  

Используется специальная белая бумага, плотная, с характерным хрустом, на новых, не слишком 

вытертых купюрах имеет легкий глянец с лицевой стороны. В бумаге при обычном освещении видны редкие 

защитные волокна бледно-желтого и красного цвета. 

Виды защиты белорусских денег: 

1 — Все банкноты, начиная с 50 рублей и выше, имеют локальный водяной знак на так называемом 

«купонном поле» (свободная от основных насыщенных рисунков зона) в правой части банкноты;  

2 — Защитная нить: все банкноты, начиная с 50 рублей и выше, имеют прозрачную полимерную 

защитную нить с нанесенным на ней микротекстом «НБРБ» (Национальный банк Республики Беларусь) у 

левого края банкноты. На банкноте номиналом в 100 000 рублей используется оконная (ныряющая) защитная 

нить. На лицевой стороне такой банкноты видны участки металлизированной нити с голографическим 

эффектом, которые появляются на поверхности в строго определенных местах; 
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3 — Скрытое (латентное) изображение: при рассматривании банкноты под острым углом зрения к 

источнику света становятся видимыми буквы «РБ"»; 

4 — Совмещающееся изображение: неокрашенный элемент лицевой стороны заполняется цветом 

фрагментов оборотной стороны, образуя законченный (единый) рисунок; 

5 — Металлографская печать: гравюра основного изображения, верхняя и нижняя гильоширные 

полосы, текст «БІЛЕТ НАЦЫЯНАЛЬНАГА БАНКА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ», буквы «НБРБ» имеют 

увеличенную толщину красочного слоя, благодаря чему хорошо воспринимаются на ощупь. 

6 — Антикопировальная сетка: образована непрерывно повторяющимися штриховыми элементами.  

7 — Микротекст: буквы «НБРБ» в позитивном и негативном исполнении. Цифровое обозначение 

номинала в позитивном и негативном исполнении. 

8 — Металлизированная краска: в купюрах номиналом 10 000 и 50 000 рублей на лицевой стороне для 

печати отдельных элементов применена металлизированная краска серебристого цвета, изменяющая степень 

блеска при попадании на нее яркого луча света. В 10 000 рублей это облака над основным изображением, 

элемент в форме эллипса с числом «10 000» и отдельные фрагменты национального орнамента, в купюре 50 000 

рублей — фон под изображением флюгера возле метки для людей с ослабленным зрением.  

9 — Метка для людей с ослабленным зрением: это специальные знаки для обозначения номиналов 

банкнот, исполненные высокорельефной печатью (способом глубокой печати) и хорошо воспринимаемые на 

ощупь. Находятся они в левой нижней части банкноты.  

10 — Бескрасочное тиснение: используется на купюре номиналом 50 000. Это бесцветное рельефное 

изображение, нанесенное на незапечатанный участок банкноты, расположено в правой нижней части банкноты, 

и на первый взгляд напоминает случайную непропечатку в горизонтальной гильоширной полосе. Однако, в 

косопадающем свете можно заметить, что в этом месте линии узора продолжаются, только не имеют окраски. 

11— Микроперфорация — существует только на банкноте достоинством в 100 000 рублей. На данной 

купюре бумага пробивается лазером, и номинал формируется из точек перфорации. При рассматривании 

банкноты на просвет на ней видны буквы «НБРБ», сформированные микроотверстиями. 

Создание банкнот — трудоемкий и длительный процесс, но оно того стоит, ведь банкноты — это не 

просто средство платежа: в них заложена информация о государстве и народе, которому они принадлежат. 

Сейчас белорусский банкнотный ряд состоит из десяти купюр номиналом от пятидесяти до двухсот тысяч 

рублей. В СМИ неоднократно поднималась тема введения пятисоттысячной купюры, однако в планах у 

Нацбанка этого пока не значится, и в целом больших перемен в оформлении и выпуске белорусских денег в 

ближайшем будущем не предвидится. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ В ГЛОБАЛЬНОМУ 

ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ 

 

Одним із найбільш важливих чинників, що посилюють економічну взаємодію національних економік, є 

глобалізація світового господарства. Основою процесу глобалізації є інтернаціоналізація економічних явищ і 

процесів, яка проявляється в інтернаціоналізації виробництва й обігу капіталів, лібералізації торгівлі та 

транскордонного переміщенні капіталів, експансії транснаціональних виробничих і фінансово-кредитних 

корпорацій, а також зростанні їх впливу на глобальний ринок. За визначенням Міжнародного валютного фонду, 

«глобалізація в економічному контексті – це зростання інтеграції економік країн світу у сфері торгівлі та 

особливо фінансових потоків».  

Формування світових фінансових ринків як сфери ринкових відносин, де відбувається формування 

попиту та пропозиції на всі грошові ресурси, а також відбувається їх рух задля забезпечення капіталом 

виробничих і невиробничих інвестиційних потреб, є результатом інтенсифікації процесів інтернаціоналізації 

капіталу. Нині ці ринки є не лише найбільш динамічним сектором світового господарства, а й фінансовою 

основою для економічної глобалізації. Таким чином, динамічний розвиток світових ринків капіталу є одночасно 

і результатом, і важливою рушійною силою глобалізаційних процесів, що свідчить про тісний взаємозв'язок між 

глобалізацією світового господарства та інтернаціоналізацією капіталу (фінансового, промислового, 

банківського).  

http://www.01brand.biz/ana.html
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Формування міжнародної фінансової структури та зазначені кардинальні зміни (лібералізація, 

інформатизація, глобалізація конкуренції) проявилися у стрімкому збільшенні обсягів фінансових операцій, 

розширенні обсягів міжнародного переливу капіталів, зростанні значення міжнародних кредитних відносин, 

розвитку ринку фінансових активів і боргових цінних паперів. Тобто, банківські корпорації, реалізуючи свої 

основні функції (кліринг і здійснення платежів; об'єднання і розподіл капіталу та потоків грошових коштів; 

розміщення коштів; участь в інформаційному процесі; вирішення агентських проблем, які виникають при 

укладанні фінансових контрактів), займають значну частку ринку на всіх сегментах світового ринку капіталів 

та, відповідно, перетворюють капітал, яким оперують, на банківський капітал. 

Для сучасного етапу функціонування банківського капіталу характерним 

є диверсифікація процесів транснаціоналізації банківського капіталу, урізноманітнення їх форм та зростаюча 

взаємозалежність національних і світових ринків капіталу, які впливають на діяльність банківських структур як 

основних носіїв банківського капіталу. Серед основних причин диверсифікації процесів транснаціоналізації 

банківського капіталу варто виокремити такі: 

1. Транснаціоналізація промислового капіталу за рахунок розширення виробничої діяльності корпорацій 

і створення широкої міжнародної мережі філій сприяло зростанню потреби транснаціональних корпорацій у 

банківському капіталі. 

2. Глобалізація та лібералізація транскордонного руху банківського капіталу сприяли уніфікації 

національних фінансових і банківських систем, що проявилося в зближенні норм і правил регулювання 

банківського капіталу та діяльності банків, а також стандартизації банківського нагляду та законодавства (Basel 

II, MiFID, Sepa, FSAP).  

3. Конвергенція національних і світових ринків банківського капіталу, а також транскордонна діяльність 

банків сприяли збільшенню взаємозалежності національних банківських систем та національних економічних 

систем від міжнародних ринків капіталу, що, у свою чергу, проявляється у зростанні відкритості національних 

економік.  

4. Злиття раніше відокремлених регіональних сегментів світового ринку, а також конвергенція секторів 

світового фінансового ринку сприяли загостренню глобальної інституційної конкуренції, що значним чином 

вплинуло на формування стратегії власників банківського капіталу – ТНБ. 

Зазначені глобальні чинники формують сучасне середовище функціонування банківського капіталу та 

впливають на характер прояву основних тенденції банківської діяльності, обумовлюючи таким чином сучасні 

риси банківського капіталу.  

Сучасний банківський сектор активно реалізує функцію фінансового посередництва, перерозподіляючи 

капітал між ключовими секторами економіки та національними економічними системами, постачаючи 

необхідні фінансові ресурси (для виробничої, торговельної, інвестиційної діяльності); об'єднуючи та 

розподіляючи капітал, обслуговуючи потоки грошових коштів; вирішуючи агентські проблеми, які виникають 

при укладанні фінансових контрактів; перерозподіляючи ризики шляхом зниження невизначеності та контролю 

за ризиками позичальників; участі в інформаційному процесі (консалтингові послуги, послуги у сфері 

складання звітності, зберігання, надання і розповсюдження інформації). Отже, транснаціональний банківський 

капітал не може не впливати на стан і характер функціонування як окремих суб'єктів,що взаємодіють з приводу 

залучення та розподілу банківського капіталу, так і систем, у межах яких ця взаємодія відбувається. Це, у свою 

чергу, і визначає потребу в подальшому дослідженні характеру такого впливу, визначенні його потенційно 

позитивних і негативних проявів, а також пошуку можливого механізму максимізації вигоди та мінімізації 

втрат для окремо взятої національної фінансово-кредитної системи. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Система  охорони здоров’я  має неабияке значення для людини, адже кожен громадянин має 

забезпечуватись можливістю одержати необхідну, своєчасну та якісну медичну допомогу у разі погіршення 

стану здоров’я.  В Україні ця система є не досить розвиненою. Перспективою розвитку охорони здоров’я має 

стати розвиток і вдосконалення медичного страхування, що є одним із джерел фінансування даної галузі 

економіки. 

Дослідженню теорії та практики медичного страхування присвячені праці таких видатних українських і 

зарубіжних учених-економістів, як Осадець С. С., Долгошея Н. О., Базилевич В. Д., Баєва О. В. та інші. 

Медичне страхування передбачає страхування на випадок втрати здоров’я з будь-якої причини. Воно 

забезпечує більшу доступність, якісність і повноту щодо задоволення різноманітних потреб населення в 

наданні медичних послуг, є ефективнішим порівняно з державним фінансуванням системи охорони здоров’я. 

Медичне страхування пов’язане із компенсацією витрат громадян, які обумовлені одержанням медичної 

допомоги, а також інших витрат, спрямованих на підтримку здоров’я. 
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Цей вид страхування забезпечує максимальний збір фінансових коштів та облік платників 

встановленого платежу за медичне страхування; забезпечує конституційні і законодавчі права громадян у сфері 

охорони здоров’я; забезпечує соціальну справедливість та рівність всіх громадян, залучених у систему 

страхування; забезпечує розширення фінансових можливостей системи медичної допомоги та стійкого 

функціонування лікувально-профілактичних медичних закладів і системи охорони здоров’я в цілому; 

контролює дотримання якості наданих медичних послуг, проведення незалежної експертизи лікувально-

діагностичного процесу; захищає інтереси застрахованої особи [3].  

Медичне страхування здійснюється у двох формах: обов'язкового та добровільного. 

В Україні   поки що існує лише  добровільне медичне  страхування, яким займаються понад 60 

страхових компаній серед яких відомі наступні:  ALICO AIG Life, Авионика, Алькона, АСКА, Галактика, 

Городская страховая компания, ИнкомСтрах, Княжа, Кредо-класcик, Кремень, Лемма, Нова, Оранта, Просто-

Страхование, Раритет, ТАС, Украинская страховая группа, Универсальная, Энергополис та інші. 

Динаміка обсягів валових страхових платежів (премій) та виплат з медичного страхування в Україні  

подано у Таблиці 1 [1]. 

Таблиця 1. Динаміка страхових премій та виплат з добровільного медичного страхування протягом 

2008-2012 рр. 

Медичне 

страхування 

2008 

 
2009 2010 2011 

2012 (за 9 

місяців) 

Страхові премії, млн. 

грн. 
636,3 724,1 809,4 1087,7 930,5 

Страхові  виплати, 

млн. грн. 
463,1 551,4 632,9 752,4 653,1 

Як видно з таблиці 1 обсяги  як премій так  і виплат з кожним роком зростають, хоча є ще не досить 

великі порівняно з іншими видами страхування.  Це зумовлено насамперед  затратність  цього виду 

страхування, великий ризик, мінімальна прибутковість, відсутність достатнього досвіду роботи, адже цей вид 

страхування ще розвивається.  

Крім того, негативно вплинуло на формування попиту добровільного медичного страхування: 

економічна ситуація, високий рівень безробіття, неузгодженість економічних інтересів суб’єктів страхового 

ринку, а також  неплатоспроможність населення. Громадяни нашої країни не спроможні   дозволити  собі ці  

послуги через низьку заробітну плату та через недостатню пропозицію цього виду страхування, що пов’язаний 

з низьким  рівнем медичного обслуговування [2]. 

Що стосується  обов’язкового медичного страхування, то на сьогоднішній день  в нашій країні  ще не  

прийнято Закону "Про обов'язкове медичне страхування", але існує багато проектів щодо нього. 

Метою загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування має бути встановлення 

гарантій щодо захисту прав громадян на отримання безоплатної медичної допомоги на засадах соціальної 

рівності і доступності незалежно від віку, статі, стану здоров’я за рахунок коштів загальнообов’язкового 

державного соціального медичного страхування в обсягах, визначених у програмах загальнообов’язкового 

державного соціального медичного страхування та відповідно до стандартів надання медичної допомоги [4]. 

На відміну від України, в Російській Федерації ще у 1991 році було введено обов’язкове медичне 

страхування, яке входить до державного соціального страхування. Його запровадження дозволило в цій країні 

створити самостійний стабільний фонд, надходження коштів до якого не залежить від політичної ситуації в 

країні, волі представників влади та повноти бюджету [5]. Тому Україні варто скористатися  досвідом цієї 

країни, щоб  забезпечити  нормальний рівень фінансування медицини і як результат надання якісних послуг 

населенню. 

Таким чином, для підвищення потенціалу  охорони здоров’я  потрібно ввести закон «Про обов’язкове 

страхування», адже добровільним медичним страхуванням  може користуватися не кожен українець. Хоча існує 

багато дискусій  щодо його введення, але на нашу думку, цей закон стимулюватиме  розвиток охорони здоров’я 

і контролюватиме  раціональне використання страхових коштів. Також потрібно покращити інвестиційний 

клімат, щоб  розширити і удосконалити добровільне медичне страхування, а також користуватися міжнародним 

досвідом. 
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНО – 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В связи с мировыми тенденциями старения населения, уменьшения экономически активного населения 

актуализируются вопросы, связанные с обеспечением пенсионного страхования. Государственные бюджеты 

пенсионных фондов многих стран мира испытывают бюджет, поскольку взносы трудоспособного населения не 

покрывают расходы, связанные с выплатами нынешним пенсионерам. 

С целью сокращения чрезмерного давления на бюджет пенсионного фонда в июле 2003 года принят 

закон Украины «Про общеобязательное государственное пенсионное страхование» [1], в котором было впервые 

отображено введение многоуровневой системы. 

Одним из резервов формирования дополнительных источников пенсий является корпоративные 

пенсионные программы (КПП), которые способствуют сбалансированию между сегодняшними возможностями 

предприятия-вкладчика и будущими потребностями работников в достойной пенсии. 

КПП выполняет ряд функций, которые в свою очередь можно классифицировать (рис.1). 

 

 

 

 

Рисунок 1. Основные функции корпоративной пенсионной программы  

КПП  является частью современной системы социальной защиты сотрудников, а также  служит 

составляющей эффективной кадровой политики организации, что способствует повышению трудового 

потенциала коллектива организации. Благоприятным следствием данной программы становится экономия 

средств отведенных на  подготовку кадров.  

КПП способствует рациональному инвестированию средств, поскольку средства, переданные в 

негосударственное пенсионное обеспечение, не подлежат налогообложению. 

Пенсионное обеспечение в рамках отдельных корпораций существует практически во всех странах с 

развитой рыночной экономикой. 

На крупных японских предприятиях функционирует система «частного» обеспечения по старости. Ее 

финансовую основу составляют активы пенсионных фондов, которые складываются из прибыли предприятия. 

При этом пенсионные накопления большинства предприятий, имеющих пенсионные фонды, находятся в сфере 

государственного контроля [3]. 

В Германии практикуются несколько видов производственного пенсионного обеспечения. Прежде 

всего, на многих предприятиях (на половине из выплачивающих производственную пенсию) есть пенсионный 

фонд, который образуется преимущественно за счет взносов администрации. Государство участвует в его 

социальные экономические менеджмент 
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финансировании, но дотации из госбюджета незначительны. Кроме того, на ряде предприятий выплата 

производственной пенсии осуществляется посредством вычетов из заработной платы, а также ассигнований 

специальных пенсионных касс и касс взаимной помощи. В последнем случае финансовую основу выплат 

составляют взносы, как предприятия, так и самих работников. 

Во Франции на предприятиях и в учреждениях в обязательном порядке образуются специальные 

фонды, составляющие основу для выплаты работникам производственной пенсии. В обеспечении денежных 

выплат пенсионерам она выполняет роль дополнительной пенсии относительно базовой, или основной, 

выплачиваемой из фондов национальной (государственной) системы социального страхования [3]. 

В США функционируют 720 тыс. корпоративных пенсионных программ, в которых участвуют 95 млн. 

работников. Причем оба показателя проявляют тенденцию к росту. За предыдущие полтора десятилетия число 

программ увеличилось на 42%, а число их участников - на 58% [3]. 

В Украине, сожалению, данная система корпоративных пенсий не получила должного развития, 

поскольку доля теневого сектора экономики составляет достаточно высокую долю (45%). Из-за высокого 

налогового давления  рабочие не заинтересованы получать «белую» заработную плату, поэтому достаточно 

развита система оплаты «в конвертах». 

Согласно статистическим данным [2], заработную плату, не достигшую  минимальной, получает 5,2% 

рабочих, от 1134 до 1500 грн. - 19,6%, что не позволяет делать дополнительные взносы на будущую пенсию.  

Тем не менее, существует потенциал развития: 14% работающих граждан получают заработную плату 

выше 5000 грн. Именно эта часть работающего населения и может стать потенциальным резервом  

негосударственного пенсионного страхования, а предприятие выступить как соучастник накопления.  

Таким образом, негосударственное пенсионное обеспечение сокращает нагрузку на государственный 

пенсионный фонд, увеличивает размер пенсии, стимулирует сотрудников, но увеличивает нагрузку на фонд 

оплаты труда организаций. КПП стало одним из наиболее долгосрочных и перспективных направлений 

развития негосударственного пенсионного обеспечения. 
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ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО СТРАХУВАННЯ І ШЛЯХИ ЙОГО ВИРІШЕННЯ 

 

Підприємства багатьох галузей народного господарства являють потенційну небезпеку, як для людини, 

так і для навколишнього природного середовища. Їх функціонування створює високий ступінь ризику 

виникнення надзвичайних ситуацій і аварій, що можуть призвести до тяжких соціальних та економічних 

наслідків. Аварії на промислових об’єктах часто приводять до забруднення навколишнього середовища, 

значних матеріальних збитків, наносять шкоду життю та здоров’ю людей, паралізують роботу інших 

виробництв. 

Після проголошення незалежності України на базі Конституції України, Законів України "Про 

страхування", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про об'єкти підвищеної небезпеки", 

"Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", було розроблено та введено в дію 

Страхове законодавство, яким передбачалось прийняття інших законодавчих актів у галузі екологічного 

страхування. 

Відповідно до чинного законодавства України підприємства, установи, організації зобов’язані 

відшкодувати шкоду заподіяну життю, здоров’ю та майну громадян, а також майну підприємств, установ, 

організацій внаслідок забруднення навколишнього середовища. Крім того, забруднення навколишнього 

середовища передбачає значні витрати на відновлення природних ресурсів. 

Екологічне страхування – це механізм захисту майнових інтересів підприємств, установ, організацій, 

спрямований на здійснення заходів з попередження, подолання або зменшення негативного впливу ризиків 

забруднення навколишнього природного середовища і відшкодування пов’язаних з таким забрудненням витрат 

[1]. 

Важливість та необхідність екологічного страхування продиктована наступними чинниками: 

 діяльність підприємств є діяльністю підвищеної небезпеки, це стосується як стаціонарних об'єктів, так і 

тих суб'єктів підприємницької діяльності, які займаються перевезенням небезпечних речовин, що 

визначає широкий перелік чинників для виникнення зобов'язань перед третіми особами відшкодувати 

завдану шкоду (збиток); 
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 наслідки забруднення навколишнього середовища можуть мати катастрофічний характер, пов'язаний з 

непередбачуваними та значними розмірами збитків; 

Реалізація основних принципів охорони навколишнього природного середовища, закладених у 

рішеннях міжнародних угод і конференцій, у вітчизняних законах і законодавчих актах, найчастіше неможлива 

через надзвичайну обмеженість ресурсів. Завдання ще більше ускладнюється, коли справа стосується 

катастрофічних подій: в цей час ресурси на запобігання їх розвитку, на ліквідацію наслідків і компенсацію 

понесених збитків потрібні в терміновому порядку і у відносно великих розмірах. Катастрофічні й екологічні 

ризики для України – жорстка реальність не тільки через аварію на Чорнобильській АЕС,але і тому, що в зонах 

можливого зараження сильнодіючими отруйними речовинами проживає 15 млн. чоловік, у зонах сейсмічної 

активності – 11 млн., у зонах можливого катастрофічного затоплення – 7,4 млн. , а рівень зносу основних 

фондів складає близько 36% [4]. 

Інтеграція України в світове економічне співтовариство диктує необхідність переходу до нових 

принципів регулювання природоохоронної діяльності та розробки нормативно-правової системи, спрямованої 

на зниженя масштабів промислового забруднення довкілля. Досвід розвинених країн засвідчив, що найбільш 

ефективним інструментом екологічної політики та гарантій безпеки життєдіяльності людей, є використання 

ринкових механізмів захисту здоров'я громадян та навколишнього середовища. Фінансування витрат по 

ліквідації наслідків аварій і надзвичайних ситуацій за рахунок коштів бюджету знижує ефективність 

природоохоронних програм. Це обумовлює потреби пошуку та мобілізації принципово інших джерел 

компенсації заподіяної шкоди. 

Проте страхування екологічних ризиків в Україні не набуло поширення. З причин такого становища 

можна виділити, насамперед, законодавчі. Рівень нормативно-правового забезпечення недостатній. Юридичні 

гарантії відшкодування збитків, завданих забрудненням довкілля та зниження якості природних ресурсів не 

забезпечені повністю. 

Окрім правових, розвиток ринку екологічного страхування гальмується: 

 слабкими стимулами добровільного страхування; 

 відсутністю надійних та загальноприйнятих методик оцінки ризику та розрахунку ймовірної шкоди; 

 низькою потужністю самого ринку, що позбавляє змоги здійснювати страхування небезпечних та 

великих за величиною екологічних ризиків.  

Вирішенням проблем є запровадження  принципу  безумовної відповідальності за шкоду довкіллю, 

заподіяну будь-якими суб'єктами підприємницької діяльності. Це основна загальносвітова тенденція в галузі 

законодавства про відповідальність за екологічну шкоду. За таких умов не треба доводити, що забруднювач 

діяв протизаконно або недбало. Безумовна відповідальність змушує підприємства гарантувати наявність 

додаткових коштів по компенсації витрат, в тому числі, і у вигляді страхування. 

Останнім часом Україна почала приділяти більше уваги проблемам фінансового забезпечення 

екологічної політики. Відповідальність за забруднення довкілля встановлена багатьма чинними законодавчими 

актами, якими закладено основи обов'язкового страхування, наприклад, при транспортуванні небезпечних 

речовин та експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки. Чи не першу в Україні спробу запровадження суворої 

відповідальності за забруднення довкілля треба оцінити позитивно та надалі підтримувати. 

Головну увагу треба зосередити не на обов'язковості страхуванні, а на формуванні стимулів до 

фінансового забезпечення зобов'язань по компенсації збитків від аварій та надзвичайних ситуацій. Найбільш 

доступним та зручним для контролю способом підтвердження платоспроможності суб'єктів господарювання є 

страхування відповідальності. 

Комплексний розвиток екологічного страхування в Україні дасть змогу: 

 скоротити бюджетні витрати на ліквідацію аварійних та надзвичайних ситуацій; 

 підвищити матеріальну відповідальність підприємств і зацікавленість місцевих органів влади у 

мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище; 

 забезпечити цільове використання коштів, які спрямовуються на ліквідацію та попередження 

екологічного забруднення; 

 посилити контроль за потенційно небезпечними видами діяльності та підняти вимоги екобезпеки. 

Таким чином, за умов сучасної фінансово-економічної ситуації в країні розвиток страхування 

відповідальності за шкоду довкіллю може стати реальним механізмом забезпечення екологічної безпеки, 

ринковим важелем впливу на підприємства з метою контролю за масштабами промислового забруднення й 

зниження його рівня, подолання наслідків надзвичайних ситуацій та стимулом зростання національної 

економіки. 
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ПРОБЛЕМИ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Сучасний страховий ринок України вимагає від його учасників забезпечення фінансової стійкості. За 

умов фінансової нестабільності показник платоспроможності виступає ключовим критерієм 

конкурентоспроможності страховиків. Разом з тим, страхові компанії, націлені на створення стійкого 

страхового портфелю, вимушені брати відповідальність за передбачувані збиткові ризики, компенсувати які, за 

рахунок високої вартості страхування, неможливо. Накопичення страхових випадків за такими ризиками може 

призвести до несвоєчасності виплат, що негативно характеризує ефективність діяльності страховика. Тому 

особливого загострення останнім часом набула проблема виживання страхових компаній та забезпечення 

платоспроможності шляхом активізації операцій з перестрахування. 

Перестрахування являє собою страхування застрахованого страховиком ризику, коли страховик, 

прийнявши на страхування ризики, передає відповідальність у частковій чи повній мірі іншим страховикам, 

щоб збалансувати портфель ризиків та сприяти забезпеченню беззбиткової діяльності [3]. Таким чином, 

перестрахування як окрема страхова операція захищає страховика від непередбачуваних випадків 

неплатоспроможності, поліпшує його ліквідний стан, посилює захист майнових інтересів страхувальників. 

У розвинених країнах широко використовується практика залучення спеціалізованих перестраховиків. 

Відсутність достатньої кількості професійних компаній з перестрахування  в межах страхового ринку України 

зумовила здійснення перестрахування за кордоном. Таким чином, створюються умови для інтеграції 

вітчизняного страхового бізнесу на світовий ринок. Дана тенденція є позитивною, однак повноцінна  співпраця 

з іноземними перестрахувальними компаніями буде можливою лише у тому випадку, коли вітчизняне 

законодавство не суперечитиме світовій практиці перестрахувальних відносин. Перестрахування в Україні 

характеризується наступними проблемами: незначними перестрахувальними місткостями вітчизняних 

страховиків, відсутністю єдиних вимог до договорів перестрахування, демпінгом перестрахових тарифів, 

відсутністю законодавчого закріплення перестрахування як окремого виду діяльності. Актуальною залишається 

проблема використання схем  внутрішнього перестрахування з метою оптимізації оподаткування. Їх 

поширенню сприяло скасування податку на внутрішнє перестрахування згідно поправок до Податкового 

кодексу від 20 листопада 2012 року [2]. За даними Ліги страхових організацій України [5], понад 95% 

задекларованих надходжень до бюджету у 2012 році сформували 220 з 448 зареєстрованих страховиків. Такі 

дані свідчать про так зване «квазістрахування», коли, за рахунок перестрахування, страховики мінімізують 

розміри страхових виплат. Поширеним явищем також є формування доходів страхових компаній від ведення не 

страхової діяльності (інвестиції у цінні папери або нерухомість, відсотки за депозитами тощо).  

Варто також виокремити проблеми зовнішнього характеру: популярність офшорного перестрахування, 

жорсткі умови рейтингування перестраховиків, обмеження на продаж валюти тощо. Крім того, сьогодні 

відсутнє взаємне визнання національних перестрахувальних ринків, що не сприяє формуванню єдиної системи 

нагляду та контролю за діяльністю перестраховиків. 

Хоча вітчизняний перестрахувальний ринок не відповідає світовим стандартам ведення 

перестрахувального бізнесу, він має значні перспективи.  У співвідношенні до валових страхових премій частка 

вихідного перестрахування за перше півріччя 2013 становила 33,0%, тоді як за аналогічний період 2011 року – 

47,2%. Це свідчить про скорочення обсягу фінансових ресурсів, які  за договорами перестрахування 

спрямовувалися за кордон та вилучалися з обігу на території України. Більш того, за договорами 

перестрахування ризиків за І півріччя 2013 року українські страховики сплатили часток страхових премій на 

суму 4718,3 млн. грн., що значно перевищує показник  за І півріччя 2012 р. – 1336,1 млн. грн. 

Разом з тим, частка вихідного внутрішнього перестрахування теж значно зменшилась (за 6 місяців 2013 

року вона склала 27,3%, хоча ще два роки тому становила 42%) [4]. Дана тенденція є негативною, оскільки 

свідчить про погіршення платоспроможності вітчизняних страхових компаній. Проте конкурентоспроможність 

перестрахувального ринку України можна підвищити за умов удосконалення законодавчої бази, нарощення 

капіталів страхових та перестрахових компаній, посилення співпраці з рядом зарубіжних брокерських і 

страхових компаній, підвищення рівня професіоналізму надання страхових послуг. 

Отже, у ході подальшого розвитку економіки України все більшого значення набуває перестрахування. 

Нинішній стан перестрахування не задовольняє потреби ринку. З метою зміцнення конкурентних позицій 

вітчизняних перестраховиків необхідно визнати перестрахування окремим видом діяльності, що має 

здійснюватися професійно і підлягати ліцензуванню, а також адаптувати вітчизняне законодавство до 

міжнародних норм перестрахової діяльності. Навіть стислий огляд проблем перестрахування в Україні показує 

необхідність пошуку інструментів ефективної інтеграції вітчизняного страхового ринку у світовий. За умов 

підвищення статусу внутрішніх перестраховиків та застосування нових методів перестрахувальних операцій, 

використовуючи зарубіжний досвід, буде забезпечено збільшення розмірів портфеля ризиків, виникнуть нові 

можливості щодо інвестування страхових резервів.  

 

 



262 

Список використаних джерел 

1. Закон України «Про страхування» від 07 березня 1996 року № 85/96-ВР // Відомості Верховної Ради 

України (ВВР). − 1996. − № 18. − ст. 78 [із змінами  та доповненнями] [Електронний ресурс]. –  Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр 

2. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких 

податків і зборів» від 20 листопада 2012 року №5503-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). -  

2011. – №13-17,  ст.  112. [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5503-17/page 

3. Віленчук О.М. Перестрахування екологічних ризиків: стан та перспективи розвитку в Україні / О.М. 

Віленчук // Фінанси України. – 2006. – № 11. – С. 90–97. 

4. Підсумки діяльності страхових компаній за перше півріччя 2013 року : Річні звіти Держфінпослуг 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dfp.gov.ua/ fileadmin/downloads/smi/straxovi213.pdf 

5. Офіційний cайт Ліги страхових організацій України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://uainsur.com. 

 

УДК 339.72 

Григорик Н.Ю. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського м. Кременчук 

Науковий керівник Крот Л. М., к.е.н. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 

На сучасному етапі розвитку світу важливе місце серед секторів міжнародних економічних відносин 

відіграє валютний ринок. Валютні відносини є однією з найбільш складних сфер ринкового господарства, 

оскільки в них зосереджені проблеми національної і світової економіки. В умовах глобалізації постійно 

збільшуються міжнародні потоки товарів, послуг і особливо капіталів і кредитів. 

Валютний ринок та його регулювання займає провідне місце в економічній політиці держави, може 

стимулювати економічний розвиток та відповідно впливати на стан окремих секторів, галузей і підприємств, а 

також на місце держави на світовому ринку. Зміни ж в економіці країни та її міжнародному становищі, у свою 

чергу, впливають на розвиток валютних відносин й відповідним чином вносять коригування у валютну 

політику, що проводиться в державі. 

В економічній літературі проблеми функціонування валютного ринку висвітлені в працях В. Козюка, 

О. Барановського, О. Дзюблюка, А. Грищенка та інших. 

Валютний ринок являє собою складну систему механізмів та інститутів, які доповнюють одне одного, 

маючи на меті зберегти стабільність курсу національної грошової одиниці щодо провідної іноземної валюти, 

при цьому узгоджуючи попит і пропозицію валют у процесі їх купівлі-продажу; забезпечує своєчасне 

здійснення міжнародних розрахунків, страхування від валютних ризиків, диверсифікацію валютних резервів, 

валютні інтервенції та отримання прибутків його учасниками у вигляді різниці курсів валют [1]. 

На тенденції розвитку валютного ринку України важливий вплив мав кризовий період, який призвів до 

падіння обсягів торгівлі, відзначившись як нестабільністю, так і дисбалансом в національній економіці. 

Переломним етапом для вітчизняного ринку став 2010 р. Саме тоді спостерігалася тенденція поступового 

виходу з рецесії, розпочалось поступове вирівнювання балансу між попитом на іноземну валюту та її 

пропозицією [2]. 

Щодо стану валютного ринку на 01.09.2013 р., то ситуація залишалася стабільною за рахунок 

подовження до листопада 2013 року реалізації запроваджених адміністративних важелів впливу [3], і внаслідок 

зниження девальваційних очікувань серед населення та суб’єктів господарювання [4]. 

Як показала практика, саме сезонний фактор зумовив збільшення обсягів купівлі-продажу іноземних 

валют на готівковому та безготівковому ринках. 

Так, загальний обсяг операцій з безготівковою іноземною валютою на міжбанківському ринку 

(купівля/продаж у доларовому еквіваленті) впродовж звітного періоду зріс на 28,5% і, за оперативними  даними 

НБУ, становив 53478,1 млн. дол. США, з готівковою валютою (купівля/ продаж іноземних валют) – також зріс 

на 33,8% до 3357 млн. дол. США. Функціонування валютного ринку залежить від обсягу міжнародних резервів, 

який за офіційними даними НБУ на кінець вересня 2013 р. становив 21 639 млн. дол. США (в еквіваленті) [2]. 

На цю динаміку найбільшим чином вплинули залучення уряду України на внутрішньому та 

зовнішньому ринках (882 млн. дол. США), платежі за державним і гарантованим державою боргом (475 млн. 

дол. США), які здійснювалися урядом України вчасно та в повному обсязі, а також інтервенції Національного 

банку України (-582,5 млн. дол. США) [2]. 

Можна припустити, що відбуваються певні зрушення на валютному ринку в позитивному напрямі, 

проте ризики розбалансування залишаються все ще високими. 

Саме тому валютну політику держави потрібно спрямувати на підвищення курсової гнучкості гривні, 

що в свою чергу призведе до змін у співвідношенні попиту і пропозиції на валютному ринку; вдатися до певних 

методів зниження валютних ризиків, зокрема, страхування валютних ризиків, яке є оперативним і може 
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здійснюватись у різних формах. Таке страхування можна здійснити за допомогою банків, яким дозволено 

здійснювати операції зі страхування кредитного, відсоткового і валютного ризиків. 

Відповідно до прогнозів Національного банку, загальний розвиток валютного ринку у 2013-2014 роках 

буде спрямований на поглиблення структурних перетворень у вітчизняній економіці [2]. 

Підсумовуючи вище викладене, зазначимо, що функціонування валютного ринку слід спрямувати на 

оптимізацію процедури валютних інтервенцій НБУ, потрібно посилити резервні вимоги до банків з метою 

зниження надмірної ліквідності банківської системи, а також вдосконалити структуру внутрішнього ринку. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЙ МАРКЕТИНГУ В РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 

 

Можна виділити чотири основні групи функцій банківського маркетингу: 1 група – аналітична; 2 група 

– виробнича; 3 група – розподільно-збутова; 4 група – управлінська, які наведено в табл. 1., де розкрито зміст 

кожної функції та її передбачувана ефективність у діяльності банку. 

Таблиця 1 Функції маркетингу в Райффайзен Банк Аваль 

         

         Функції 

 

              Зміст 

Передбачувана ефективність  

      діяльності банку      

 

   Аналітичні 

Вивчення ринку клієнтів, продуктової 

структури конкурентів 

Якісне і кількісне зростання клієнтської 

бази. Зростання ресурсної бази 

 

   Виробничі 

Організація надання банківських 

продуктів (послуг), упровадження 

нових технологій. Забезпечення якості 

і конкурентоспроможності 

банківських продуктів 

Зростання прибутку за рахунок 

впровадження продуктів і застосування 

нових технологій. Збереження і 

підвищення рейтингу банку 

 

  Розподільно- 

  збутові 

Розробка та здійснення товарної 

(асортиментної) і цінової, збутової і 

комунікаційної політики в банках 

Одержання прибутку. Інтегрування 

цілей і результатів роботи всіх 

структурних підрозділів, поліпшення 

якості банківського продукту 

 

 Управлінські 

Планування на тактичному і 

стратегічному рівнях, інформаційне 

забезпечення маркетингу, контроль 

Синергія взаємодії. Об`єднання всіх 

елементів менеджменту банку та 

зв`язків між ними у функціональну 

систему організації та контролю за 

результатами діяльності 

 

1 група функцій – аналітичні функції банківського маркетингу, спрямовані на вивчення ринку, клієнтів 

банківських продуктів (послуг), вивчення структури ринку й наявних конкурентів. Аналітичні функції тісно 

пов`язані з принципом концентрації зусиль на задоволення потреб споживача. 

Систематичні дослідження ринку та пов`язаних із ним питань дають змогу формувати інформаційну 

базу для ефективного керівництва комерційною діяльністю банку в умовах конкуренції. 

2 група – виробничі функції банківського маркетингу, що пов`язані з організацією надання банківських 

продуктів, впровадження нових технологій у банківській діяльності, забезпечення якості та 

конкурентоспроможності банківських продуктів: Із виробничою функцією банківського маркетингу пов`язаний 

принцип спрямованості на досягнення кінцевих результатів, а також принцип концентрації зусиль на 

задоволенні потреб споживача. 

Щодо забезпечення конкурентоспроможності своїх продуктів, то виробнича функція банку 

взаємозалежна від аналітичної та управлінської, бо:  

- має інформацію для Постійного аналізу стану споживання продукту, використання аналогів у 

конкурентів; 

http://iee.org.ua/ua/
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- разом із управлінською функцією сприяє утворенню «продуктових ланцюгів» для клієнтів, сума цих 

складових дає змогу виконати завдання контролю і впливу на поліпшення якості продукту за рахунок 

використання нових технологій, зниження рівня затрат. 

3 група – розподільно-збутові функції банківського маркетингу, пов`язані з розробкою та проведенням 

продуктової ( товарної), цінової, збутової і комунікаційної політики банків. Ця функція пов`язана як із 

принципом спрямованості на досягення кінцевих результатів, так і з принципом концентрації зусиль на 

задоволення потреб споживача. 

4 група – управлінська функція спрямована на забезпечення ефективної товарної політики банку. 

Товарна політика (планування банківського продукту) полягає у визначенні та зміні характеру асортименту 

послуг, що пропонують (асортиментна політика), а також їх обсягу (політика обсягу). В свою чергу, в 

асортиментній політиці розрізняють формування базового і поточного асортименту. 

Крім цього, треба зазначити, що в Райффайзен Банк Аваль проводяться систематичні дослідження 

ринку і пов`язаних з ним питань (маркетингові дослідження), які дають змогу формувати інформаційну базу 

для ефективного керівництва комерційною діяльністю банку в умовах конкуренції. 

Завдання інформаційного дослідження полягає у збиранні необхідних даних, їх структуруванні, 

перетворенні в інформацію для прийняття подальших управлінських рішень, які дозволять Райффайзен Банк 

Аваль успішно конкурувати з іншими банками в сфері надання широкого спектру банківських послуг.                                                    
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

 

В сучасних умовах банківську систему можна вважати однією з найдинамічніших систем фінансової 

діяльності. Швидкий темп змін глобальних фінансових процесів, розвиток науково-технічного прогресу та 

виникнення і транформація потреб клієнтів вимагає еволюціонування, інноваційності і вдосконалення як у всій 

банківській системі, так і в наданні банківських послуг окремим банком. В свою чергу, ціллю комерційного 

банку стає не тільки отримання прибутку від діяльності, а й удосконалення самого процесу фінансового 

посередництва для утримання конкурентоспроможних позицій на ринку банківських послуг. Всі ці фактори 

надають потребу банкам у зверненні до "аксіом" банківського менеджменту задля підвищення ефективності 

своєї діяльності, що вимагає розробки цілої системи управлінських заходів і рішень. 

Дослідження та теоретичні основи організації ефективної роботи банку можна знайти в працях Є. 

Брігхєма, О. Васюренка, А. Єпіфанова, Г. Карчева, С. Моісеєва, Дж. Сінкі, П. Роуз, та інших. Вагомий внесок у 

дослідження окремих питань оцінки та аналізу ефективності зробили С. Буєвич, А. Герасимович, В. Кочетков, 

Р. Ольхова, Г. Панова, М. Поморіна. [1]  

Під ефективністю діяльності банку слід розуміти його здатність досягати поставлених цілей шляхом 

оптимального використання ресурсів, враховуючи при цьому не лише мікроекономічну, а й макроекономічну 

функції банків у ринковій економіці [2]. Отже, формування шляхів підвищення ефективності діяльності банку 

вимагає повне дослідження всіх впливаючих на неї факторів, їх оцінка і врахування при прийнятті відповідних 

управлінських рішень. Загалом підвищити ефективність діяльності банку можна, виконавши наступні етапи: 

- постановка місії, цілей и задач банку. Оцінювання діяльності кожного банку починається з 

визначення того, чи досяг банк тих цілей, що поставили перед ним його менеджери й акціонери. Деякі 

організації прагнуть забезпечити більш швидкий ріст, інші віддають перевагу спокійному життю, мінімізуючи 

ризик і підтримуючи імідж надійного банку [3]. Ефективна система управління має таку вагому складову, як 

планування. Розробка оперативних, тактичних і стратегічних планів повинна опиратись на чітко сформульовані 

задачі, цілі і місію банку відповідно;  

- дослідження мікро- і макросередовища. Достатньо важливий етап для формування гнучкості банку до 

умов прямого і опосередкованого типу впливу. До факторів мікросередовища належать відносини: 

внутрібанківські, з клієнтами, з конкурентами, з посередниками, з контактними аудиторіями. Фактори 

макросередовища складають: політичні, економічні, науково-технічні, демографічні, природні і фактори 

культурного устрою;  

- маркетингові дослідження. Включають в себе, по-перше, оцінку конкурентоспроможності банку 

шляхом визначення його позиціїї на ринку банківських послуг, порівняння основних показників діяльності з 

відповідними показниками інших банків, визначення слабких і сильних сторін функціонування, а також їх 

причин і наслідків у подальшій діяльності. По-друге, проводяться дослідження макросередовища для пошуку 

нових ринків збуту банківських послуг, що можна досягти через розширення або реорганізацію в організаційній 

структурі банку. І, по-третє, проводиться оцінка банківського продукту, визначається вплив різних банківських 

операцій на загальні показники рентабельності та діяльності підприємства задля обрання відповідних стратегій 

щодо удосконалення послуг; 

- розрахунок основних економічних показників. Включає в себе насамперед складання бухгалтерської і 

економічної звітності, які дають змогу оцінити наглядно або шляхом розрахунків економічний стан банку, його 
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фінансову стійкість на поточний період, а також оцінити досягнуті (фактичні) результати та порівняти їх з 

плановими. Наприклад, англійський банк звертає особливу увагу на такі показники балансових звітів: 

стійкість – як відношення ресурсів власного капіталу до поточних фінансових зобов'язань; відсоток ризикового 

капіталу – як відношення ресурсів капіталу до суми всіх інвестованих [3]; 

- оцінка і удосконалення ефективності праці персоналу. Ефективність праці персоналу відображає 

загальну результативність людської діяльності у процесі виконання трудових обов'язків. Вона дорівнює 

співвідношенню одержаного корисного результату до обсягу витрачених на це ресурсів і є багатоаспектною 

економічною категорією, що поєднує в собі поняття продуктивності, якості, результату праці тощо. Розрахунок 

основних показників ефективності праці дає змогу оцінити внесок кожного працівника у процес фінансового 

посередництва банку, стан зацікавленності працівників і, як це відображається на загальному прибутку 

комерційного банку.  Найособливішу увагу потрібно приділяти мотивації персоналу. Відомо, що банківська 

сфера характеризується великою плинністю кадрів. Здебільшого це зумовлено тим, що їй притаманні невелика 

заробітна плата, невисоке просування по кар'єрним сходам, недостатність самостійності при прийнятті рішень, 

рутинність роботи, вісутність самореалізації, вісутність додаткового навчання тощо. Тому, щоб зменшити 

плинність кадрів та збільшити їх ефективність праці, потрібно врахувати ці фактори при удосконаленні системи 

мотивації банківського персоналу;  

- інвестиційна та інноваційна діяльність. Інноваційна політика банку є основою підтримки існуючих 

або освоєння нових конкурентних позицій на банківському ринку послуг. Вона включає в себе заходи, пов'язані 

із запровадженням інноваційних методів роботи та нових банківських продуктів задля розширення клієнтської 

бази. Але, щоб інноваційні проекти мали успіх, запровадження і розширення нових нетрадиційних банківських 

продуктів повинно поєднуватися з постійним вдосконаленням традиційних напрямів обслуговування клієнтів, 

адже потрібно враховувати нездатність деяких верств населення швидко пристосовуватись до кардинальних 

змін. Основою для інновацій можуть стати інвестиції, залучені шляхами пошуку нових ідей та інвесторів. В 

подальшому банк, як фінансова установа, може стати сам інвестором і таким чином збільшити обсяги свого 

прибутку; 

- антикризове управління та управління ризиками. Основою антикризового управління банку – є 

підтримання оптимальних показників ліквідності банку та банківського капіталу, оскільки банківська 

діяльність тісно пов'язана із залученням коштів та відповідними зобов'язаннями перед клієнтами. А управління 

ризиками дає змогу оцінити і врахувати всі можливі фактори впливу на банк взагалі і зокрема на його 

ліквідність. В сумі ці заходи допомагають здобути фінансову стабільність банку та уникнути банкрутства. 

Таким чином, виконавши вищевикладені етапи керівництво банку може оцінити його існуючий стан, 

фактори впливу на нього, наслідки і розробити оптимальну стратегію щодо покращення ефективності 

діяльності як окремих складових, так і всього банку в цілому. 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КРЕДИТНОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В БАНКІВСЬКІЙ УСТАНОВІ 

  

Кредитний ризик-менеджмент займає особливе місце у фінансовій діяльності банківської установи, 

забезпечує отримання надійної і достатньої інформації для прийняття ефективного рішення в умовах ризику. 

В економічній літературі немає єдності наукових поглядів на поняття «кредитний ризик-менеджмент». 

Виходячи з цього, формування кредитного ризик-менеджменту передбачає взаємозалежну послідовність 

термінів «кредитний ризик» і «кредитний менеджмент» (табл. 1). 

Аналіз літературних джерел показав, що на сучасному етапі відсутня однозначність у розумінні 

кредитного ризику-менеджменту. Перша група вчених розглядає кредитний ризик як ймовірність виникнення 

матеріальних втрат і  будь-яких негативних подій для банку. Друга група вчених відносить до кредитного 

менеджменту сукупність принципів управління ризиками та можливість їх вчасного коригування.  У зв'язку з 

цим виникають проблеми у визначенні змісту економічної сутності «кредитний ризик-менеджмент», так як 

воно має двояку природу. 

Пізнання змісту економічної сутності кредитного ризику-менеджменту базується на застосуванні 

системного підходу. Особливістю системного підходу є дослідження будь-якого об'єкта як складної цілісної 

системи. 
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Таблиця 1 Визначення кредитного ризик-менеджменту 

Автор Визначення 

Кодратюк Д.С. [1] Кредитний ризик – це ризик непогашення позичальником основного боргу і відсотків 

по кредиту. 

Андросова О.Ф. [2] Кредитний ризик – це ймовірність часткової або повної втрати банком суми кредиту та 

процентів за користування кредитом або отримання доходу на вкладений капітал 

унаслідок впливу факторів зовнішнього та внутрішнього походження. 

Мороз А.М.  [3] Кредитний ризик – це ризик несплати у визначеному порядку основного боргу і 

відсотків за позиками, належних кредитору. 

Ковальов А.А. [4] 

 

Кредитний менеджмент – це діяльність щодо розробки ризикових кредитних стратегій 

банку, її найважливіших цілей і способів їх досягнення. 

Косова Т.Д.  [5] Кредитний менеджмент – це управління кредитними ризиками в процесі надання 

товарних або грошових кредитів, а також управління іншими, пов'язаними з 

адмініструванням дебіторської заборгованості, процесами. 

Васюренко О.В., 

Подчесова В.Ю. [6] 

Кредитний менеджмент – це оцінка потенціалу банку у створенні передумов 

результативності його використання не лише щодо запобігання виникнення ризик-

подій, а й досягнення сталого функціонування такої установи та її розвитку. 

 

Системний підхід неможливий без органічної єдності аналізу i синтезу. Синтез дозволяє розглядати 

кредитний ризик-менеджмент як єдину систему. З точки зору аналізу, як методу наукового пізнання, кредитний 

ризик-менеджмент являє собою сукупність підсистем і елементів, які можуть вивчатися окремо (рис. 1).  

 

 
Рис. 1 Система кредитного ризик-менеджменту 

 

Дослідивши формування системи кредитного ризик-менеджменту, доцільно відзначити, що під 

кредитним ризик-менеджментом банку слід розуміти  систему управління ризиками, яка відображає характерні 

особливості в сфері кредитування, включає стратегію й тактику прийняття управлінських рішень та оцінку 

можливих загроз банківській діяльності.  

Таким чином, застосування системного підходу в процесі формування системи кредитного ризик-

менеджменту надає можливість  розглядати його як систему взаємопов’язаних елементів, функціональна 

діяльність яких спрямована на досягнення відповідної мети – мінімізацію ризику в умовах зростання 

доходності  кредитних операцій.  
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ПЕРСОНАЛУ В БАНКУ 

 

В умовах інноваційного розвитку постіндустріальної економіки надійність є однією з важливих 

складових професійної придатності працівників будь-яких установ, в тому числі банків. Працівники, що 

володіють такою якістю, зберігають моральну стійкість і лояльність до компанії, в якій працюють, відчувають 

себе "прив'язаними "до неї, сама робота представляє для них високу мотиваційну значимість, а її втрата 

оцінюється як серйозна життєва невдача. 

Ненадійність, тобто моральна вразливість людини, може визначатися різними чинниками і 

причинами. 

До їх числа можна віднести наступні: 

1. Зневага і навіть презирство по відношенню до загальноприйнятих моральних норм.  

2. Індивідуалістична спрямованість особистості, невміння і небажання працювати в єдиній команді. 

3. Завищена самооцінка, не відповідна реальним можливостям людини, віра у власну непогрішимість. 

4. Риси характеру, зумовлені психопатією і такі, що характеризуються мстивістю, злопам'ятністю, 

підвищеною уразливістю.  

5. Імпульсивність, яка є домінуючою в поведінці.  

6. Наявність зв'язку даної людини з кимось із представників конкуруючих банків. 

Об’єктом аналізу надійності персоналу був ПАТ «Альфа-Банк». Так, відповідно до Щорічного звіту 

Департаменту безпеки Управління економічної безпеки ПАТ «Альфа-Банк» від 2012 року, Служба безпеки 

банку вважає за потрібне забезпечувати всебічну перевірку та моніторинг найманих банківських працівників.  

На рис. 1. показано динаміку залучення нових кадрів до ПАТ «Альфа-Банк». Так, за період з 2011 по 

2012 р. було залучено 503 нових працівників, що стало приводом для посилення контролю за рівнем їх 

надійності та відповідності цілям та завданням банку. 
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Рис. 1. Динаміка залучення нових кадрів до ПАТ «Альфа-Банк» (на 01.01.2013) 

На підставі аналітичних матеріалів було виявлено, що Служба безпеки ПАТ «Альфа-Банк» 

використовує в своїх роботі щодо забезпечення надійності такі методи, як індивідуальні співбесіди з 

кандидатом, перевірка достовірності даних, поданих у резюме при влаштуванні; перевірка у відомчих базах 

даних щодо судимості/приналежності до конкурентів/можливої загрози безпеці банку, тощо. Також 

використовуються певні методи, які не підлягають розголошенню, оскільки складають банківську таємницю, та 

можуть бути використані тільки у службових цілях. 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ape/2011_1/APE-2011-01/170-177.pdf
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Отже, Департамент безпеки ПАТ «Альфа-банк» використовує усі наявні в практиці способи 

попередження і виявлення ненадійності. Можна також зазначити, що основна увага в забезпеченні безпеки 

роботи банку має бути зосереджена на попередженні, недопущенні випадків порушення лояльності або на 

створенні обстановки і умов, при яких такі випадки були б зведені до мінімуму. 

Можна виділити кілька ключових напрямків роботи, які сприяють підвищенню надійності та 

попередження нелояльності працівників будь-якого банку: 

- проведення серйозного і всебічного відбору кадрів, при якому не допускається прийняття на роботу 

осіб, які мають серйозні особистісні недоліки, соціальні зв'язки, що порочать їх; біографію, яка свідчить про 

наявність у них моральних дефектів; обов'язково встановлюється випробувальний термін для всіх найманих 

працівників; 

-  (створення) умов, при яких працівнику буде невигідно здійснювати дії, що завдають шкоди банку та 

її керівництву. Ці умови повинні включати цілу систему заходів по моральному і матеріальному 

стимулюванню, формуванню престижності роботи саме в цьому банку; 

- формування корпоративності працівників; 

- профілактика таких ситуацій (зокрема, боргів, матеріальних труднощів) повинна здійснюватися 

шляхом кредитування працівників, створення каси взаємодопомоги та ін.; 

- проведення періодичних атестацій працівників; 

- взяття підписки про нерозголошення банківської таємниці.  

 Також одним з методів забезпечення надійності персоналу є використання поліграфу, який наразі 

використовується більш ніж в 60 країнах світу. В Україні немає спеціального Закону, що регулював би 

відносини, які виникають між сторонами в процесі таких перевірок.  Тим не менш, в рамках діючого правового 

поля, проведення перевірок з використанням поліграфа можливе.  Частина 3 статті 28 Конституції України 

говорить про те, що «жодна людина без її згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам. 

У міжнародній практиці правової оцінки використання поліграфу варто виділити рішення Верховного Суду 

США, який у 1998 році в черговий раз, розглянувши питання правомірності використання поліграфу, 

підкреслив, що при умові додержання: 

- добровільності; 

- відсутності будь-якого примусу, що виражається у той чи іншій формі; 

- додержання діючого законодавства; 

- виконання процедури перевірки на належному технологічному рівні 

- дослідження на поліграфі визнається правомірним. 
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РЕГУЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ В УКРАЇНІ 

 

Інфляція є складним феноменом, однією з головних проблем розвитку економіки України. Діагностика 

причин виникнення інфляції і оцінка впливу кожної причини на рівень цін в економіці, є необхідною умовою 

розробки конкретної стабілізаційної політики держави, яка зорієнтована на соціальний прогрес. 

Метою даної роботи є виявлення факторів які впливають на інфляцію та форми регулювання процесів 

інфляції в Україні. 

Ряд економістів дотримується тієї точки зору, що незначна за розмірами інфляція у розмірі підвищення 

цін на 2 – 3 %, що супроводжується відповідним зростанням грошової маси, здатна стимулювати виробництво 

[1].            В економічній діяльності суб’єкти господарювання мають не тільки правильно виміряти інфляцію, 

але й відповідно оцінювати її наслідки та адаптуватися до них. Виходячи з цього, перш за все, мають значення 

структурні характеристики динаміки цін. Під час збалансованої інфляції ціни товарів зростають і зберігають 

вже існуючі співвідношення між собою. Особливе значення при цьому набуває збалансованість їх загального 

зростання з цінами на ринку праці. У такій ситуації рівень реальних доходів працівників остаються на тому ж 

рівні, хоча грошові заощадження, які були накопичені раніше втрачають свою цінність. 
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Говорячи про типи і показники інфляції, треба звернути увагу на її наслідки та вплив на економіку. У 

західних країнах інфляція стала майже невід’ємним атрибутом ринкової системи господарювання і  це дозволяє 

порушувати питання не просто про наслідки, а про деякі специфічні функції інфляції. 

Незбалансована інфляція здатна викликати перерозподіл доходів, структурні зміни у виробництві товарів 

і послуг, оскільки ціни різних товарів постійно змінюються відносно  

одна одної та ще й в різних пропорціях. З позиції зростання цін виділяють повзучу (помірну) інфляцію, 

галопуючу та гіперінфляцію. За ступенем передбачуваності існують очікувана та неочікувана інфляції. За 

мірою збалансованості зростання інфляцію буває збалансована та незбалансована. 

Інфляція по різному впливає на рівень життя різних верств населення України. Інфляція зазвичай 

вимірюється індексом споживчих цін, який одночасно свідчить про зміну життєвого рівня населення. В табл.1 

зображено індекс споживчих цін на товари та послуги. 

Таблиця 1 

Індекс споживчих цін на товари та послуги з 2008 по 2012  

(до грудня попереднього року,%) [2] 

Показники 2008 2009 2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 6 

Індекс споживчих цін,всього 122,3 112,3 109,1 104,6 99,8 

в т.ч. продукти харчування та  

безалкогольні напої 

124,5 110,9 110,6 101,7 97,7 

алкогольні напої, тютюнові вироби 122,7 138,4 122,1 108,8 107,0 

одяг і взуття 104,6 107,6 102,2 101,0 97,7 

житло, вода, газ, електроенергія та 

інші види палива 

128,2 108,2 113,8 111,0 100,7 

предмети домашнього вжитку та 

поточне утримання житла 

116,2 114,3 101,2 103,5 100,5 

охорона здоров’я 121,9 126,3 105,8 106,4 102,0 

транспорт 122,5 119,2 106,6 120,9 104,1 

зв'язок 105,0 104,3 91,1 103,5 101,4 

відпочинок і культура 117,1 111,8 102,5 103,2 100,2 

освіта 129,2 115,1 110,3 105,7 104,4 

ресторани та готелі 127,9 110,0 107,4 107,2 102,8 

різні товари та послуги 130,4 119,1 108,7 105,4 102,2 

 

Дані таблиці свідчать про те, що в 2008 році найбільшими темпами зростали ціни на різні товари та 

послуги 130,4%, в 2009 році – на алкогольні напої, тютюнові вироби 138,4% і в 2010 році - на алкогольні напої, 

тютюнові вироби 122,1, в 2011 році – на транспорт 120,9% і в 2012 році – на алкогольні напої та тютюнові 

вироби 107,0%. Зростання цін на вище перераховані товари та послуги, найвідчутніше позначиться на рівні 

добробуту людей. 

Значно ускладнює систему економічних відносин – інфляція, так як вона стала постійним фактором 

економічного життя, і  вимагає постійних і спеціальних заходів для утримання її на постійному рівні. Тривала 

інфляція в Україні говорить про результат невдалої економічної політики. 

Зростання індексу цін визначає рівень інфляції, а його зменшення – рівень дефляції.  

Важливим інструментом дефляційної політики, що активно використовується у світі, є кредитна рестрикція та 

пряме лімітування (таргетування) випуску готівки в обіг. Проте  грошово-кредитну політику слід розглядати не 

тільки в аспекті скорочення рівня споживання, але й в аспекті її впливу на ВВП. 

За показниками інфляції Україна займає одне із найгірших місць у світі. Слід звернути увагу на 

зростання безробіття у країні, як чинника макроекономічної нестабільності, який пов’язаний з інфляцією та є її 

наслідком.  

Таким чином, доцільно зробити висновок, що інфляція – це складний процес, який завдає вагомої шкоди 

економіці країни та її населенню. Інфляція може призводити до кризи державні фінанси, в результаті швидкого 

знецінення податків та інших надходжень у державну, та одночасного зростання видаткової частини бюджету. 

Реальна вартість доходів бюджету, через інфляцію, постійно зменшується. Через це державі доводиться 

зменшувати свої витрати, перш за все  на соціальні потреби, що додатково загострює соціально-політичну 

нестабільність у суспільстві.  
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Одно из важных мест в системе кредитования занимает потребительский кредит. Потребительский 

кредит – кредит, предоставляемый непосредственно гражданам (домашним хозяйствам) для приобретения 

предметов потребления. В современном обществе, в эпоху развитых кредитно-денежных отношений все живут 

«в кредит», кто-то в меньшей, а кто-то в большей степени.  

Еще несколько лет назад потребительское кредитование не было столь распространено среди россиян, 

сейчас же ситуация изменилась кардинально. Благодаря сегодняшним кредитным программам, 

потребительский кредит стал играть важную роль в жизни многих за счет предоставляемых возможностей:  

 получать понравившиеся вещи, не смотря на отсутствие нужной суммы;  

 делать покупки в удобное время на распродажах при сниженных ценах и совершать выгодные сделки;  

 обезопасить свои денежные средства во время покупки или путешествия, использую кредитную карту; 

 осуществлять непредвиденные срочные расходы (поломка автомобиля, болезнь близких). 

На рынке потребительского кредитования сегодня работает около 690 российских коммерческих 

банков, 4500 ломбардов и 380 кредитных потребительских кооперативов граждан. Самыми активными 

участниками рынка являются банки. 

Практически всеми банками Российской Федерации созданы и активно развиваются программы по 

потребительскому кредитованию физических лиц, такие как: потребительский кредит наличными, 

потребительский кредит для пенсионеров и многие другие программы. 

В целом, за период с 2010 года по 2012 год можно проследить динамику увеличения доли кредитования 

физических лиц в общей сумме предоставляемых кредитов на 2,5%, что в российской валюте составляет около 

3 миллионов рублей. 

Основными причинами роста рынка потребительского кредитования является снижение кредитных 

ставок, которые за последние 3 года достигли своего минимума, также возможность получения кредита по 

более выгодным условиям, снижение требований к заемщику, рост банковской конкуренции, что заставило 

частные банки бороться за своего клиента. 

По данным статистики за период с 2010 по 2012 года большее понижение ставки произошло для 

потребительских кредитов со сроками от 181 дня до 1 года, средний процент снижен на 8,1%, ставка 

потребительского кредита от 30 дней до 90 дней снизилась в среднем на 5,5%, ставка на кредиты до 1 года 

уменьшилась на 6,7%. 

По данным статистики за последний 2012 год 74% россиян воспользовались услугами кредитных 

организаций. Абсолютный максимум выдаваемых кредитов пришелся на конец ноября и декабрь. Серьезное 

падение спроса на кредиты было летом. Основная масса необеспеченных кредитов берется для 

незапланированных сиюминутных покупок, поэтому и в структуре розничного портфеля преобладают короткие 

и небольшие займы. 

Однако многие банкиры в последнее время замечают смещение спроса заемщиков на другого рода 

товарные категории, так называемые стратегические покупки. Это, например, крупная бытовая техника, 

мебель. 

Бурный процесс развития рынка потребительского кредитования сопряжен с множеством сомнений, 

характерных простому потребителю. Банки, рекламируя все новые кредитные продукты, торгуют деньгами 

желая достичь своей основной цели - получения прибыли. Несомненно, заемщик также преследует свои цели, в 

тоже время, не желая попадать в долговую яму. 

Для того чтобы окончательно решить брать ли в долг у банков, стоит взвесить все за и против и 

разобрать основные плюсы и минусы такого рода ссуды. 

К положительным сторонам потребительского кредитования относятся такие как:  

  быстрота обработки кредитной заявки и принятия банком решения, то есть клиент, которому срочно 

нужны деньги на лечение, ремонт автомобиля не тратит время на томительное ожидание; 

  минимальный пакет документов, в большинстве случаев достаточно только паспорта, снова экономия 

времени и сил, не нужно собирать различные подтверждения с места работы и справки о составе семьи; 

  отсутствие ограничивающих рамок на сумму ежемесячного платежа, во многих банках клиент вправе 

самостоятельно устанавливать сумму выплат; 

Отрицательные стороны потребительского кредитования включают в себя: 

  высокие ставки на сумму кредита; 

  большинство кредитных организация при оформление заявки на кредит учитывают только 

официальный доход, что снижает возможность заемщика взять большую сумму. 

  возрастные ограничения, многие банки считают молодых клиентов (не имеющих кредитной истории) 

менее платежеспособными и безответственными. Такое отношение бывает и к пожилым заемщикам; 
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Но самым важным фактором можно считать, взвешенный и грамотный подход самих заемщиков к 

кредитованию. Только последовательные и обдуманные действия должны совершаться на каждом этапе 

кредитования - с первого дня до полного погашения долга. У каждого потенциального заемщика есть право 

изучать предложения и выбирать для себя наиболее выгодную программу. Когда кредит уже взят, стоит 

бережно и внимательно относится к своим доходам, чтобы рационально распределять их. 

Несмотря на все сомнения и недовольства со стороны некоторых заемщиков, рынок потребительского 

кредита активно развивается. В 2013 году процентная ставка не изменила направления движения и продолжила 

снижаться. По прогнозу ЦБ и ряда экспертов крупнейших российских банков в 2013 году потребительское 

кредитование «подрастет» на 25-30%. Продолжается тенденция снижения ставок и увеличение числа программ 

потребительского кредитования для привлечения большего круга заемщиков. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

Одне із головних місць у структурі фінансової системи країни належить банківській системі, яка 

відіграє ключову роль у розвитку та функціонуванні вітчизняного ринку фінансових послуг та є необхідною 

умовою ефективного функціонування економіки країни. 

Банківська система, будучи важливим елементом економіки сучасної держави, проявляє значний, 

різнобічний вплив на життєдіяльність суспільства: забезпечує акумуляцію вільних коштів та їх залучення в 

обіг, є механізмом перерозподілу грошового капіталу, важливим елементом розрахунково-платіжного 

механізму господарської системи України. Крім того, надійний і розвинений банківський сектор відіграє 

надзвичайно важливу роль у стабілізації економіки країни. 

Дослідженню проблем функціонування та перспективного розвитку вітчизняної банківської системи 

присвячено наукові праці А. П. Вожжова, В. М. Гейця, А. А. Гриценка, А. І. Даниленка, О. В. Дзюблюка, В. В. 

Жупанина, І.  Б.  Івасіва, В. В. Коваленко, Л. В. Кузнєцової, М. В.  Марущака, В. І. Міщенка, А. М. Мороза, С. 

В. Науменкової, Т. С. Смовженко, Р. В. Шпека та інших відомих фахівців банківської справи. 

Вивчення стану та аналіз тенденцій розвитку вітчизняної банківської системи дають підстави 

стверджувати, що в основному вона вже сформована і в цілому відповідає необхідним вимогам.  

Протягом 2001–2006 рр. вітчизняна банківська система розвивалася динамічно, поліпшилися її 

кількісні та якісні показники, підвищився рівень конкурентоспроможності українських банків. Однак фінансова 

криза 2008–2009 рр. загострила проблеми функціонування банківської системи, яким в умовах економічного 

зростання не приділялось достатньої уваги, що суттєво знизило її спроможність протистояти кризовим явищам 

[1]. Протягом 2010–2011 рр. зусиллями Національного банку України було забезпечено відновлення стабільної 

роботи банків та функціонування грошово-кредитного ринку в цілому, про що свідчить поліпшення основних 

показників діяльності вітчизняних банків. Регулятивний капітал банків за п’ять останніх років збільшився в 6,1 

рази і становив 14,7% від ВВП, а загальні активи банків перевищили 86,1% ВВП. Зобов’язання банків у 2006–

2010 рр. зросли в 4,3 рази і на початок 2011 р. досягли 804,4 млрд. грн. Найвищими темпами зростали кошти 

фізичних осіб до 270,7 млрд. грн., що становить 33,7% усіх зобов’язань [2]. Кошти населення стали основним 

джерелом нарощування ресурсної бази банків. На кінець 2011 року сукупні зобов’язання банків України 

становили 898,8 млрд. грн. 

Значним кількісним зростанням (у 4,4 рази) характеризуються активні операції банків: чисті активи у 

2006–2010 рр. досягли 942,1 млрд. грн. Основну частку активів становлять надані банками кредити – 80,1%, 

обсяг яких зріс у 4,8 рази і досяг 755,0 млрд. грн. [2]. є важливою передумовою для забезпечення економічного 

зростання та посилення позитивного впливу банківської системи на соціально-економічний розвиток країни. 

Діяльність банківського сектору України у 2012 р. характеризувалася стабільним припливом коштів до 

банків, зростанням ринку банківського кредитування, скороченням простроченої заборгованості за кредити, 

нарощуванням капіталу банку та виходом на прибутковий рівень діяльності протягом попереднього збиткового 

року (табл.1) [3]. 

За підсумками першого півріччя 2013 року активи банківської системи збільшилися на 6% – до 1,2 

трлн. грн., загальний обсяг банківських кредитів збільшився на 2,8 % – до 832,2 млрд. грн. порівняно з майже 

нульовим приростом у відповідному періоді 2012 року, загальний обсяг депозитів збільшився на 8,2 % – до 

614,3 млрд. грн. [3]. 
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Таблиця 1 Основні показники діяльності банків України 

Показники 2011 рік 2012 рік 

млрд. грн. Зміна до попереднього 

року 

млрд. грн. Зміна до попереднього 

року 

млрд. грн. % млрд. грн. % 

Загальні активи 1211.5 121.3 11.1 1267.9 56.4 4.7 

Активи 1054.3 112.2 11.9 1127.2 72.9 6.9 

Зобов’язання 898.8 94.4 11.7 957.9 59.1 6.6 

Капітал 155.5 17.8 12.9 169.3 13.8 8.9 

В цей же період відбувалася поступова активізація банківського кредитування. Темпи приросту 

кредитування в національній валюті становили 3,4 %, в іноземній валюті – 1,9 %. Ці показники сприяли 

зниженню рівня доларизації кредитного портфеля банків. Також помітна позитивна тенденція до росту обсягів 

кредитування фізичних осіб в національній валюті та відповідно зменшення обсягів кредитів в іноземній 

валюті. 

У 2013 році банківська система України демонструє беззбиткові результати – прибуток банків за перше 

півріччя становить 1,181 млрд. грн. Доходи банків України за цей період порівняно з відповідним періодом 

минулого року зросли на 9,4% і склали 78,491 млрд. грн. До того ж в Україні проведені позивні нововведення, 

які стосуються діяльності банківської системи – прийняті нормативні акти стосовно підвищення прозорості 

банків та захисту прав кредитів [4]. 

У планах розвитку на найближчі роки намічені конкретні заходи щодо зміцнення банківської системи і 

вдосконалення її функціонування. Основними цілями є:  

– забезпечення стабільності національної грошової одиниці; 

– збереження вже досягнутої фінансової стабільності; 

– підвищення ефективності функціонування всієї банківської системи; 

– прискорення на цій основі темпів ринкових перетворень у всій економіці і в кредитно-грошовій сфері 

зокрема. 

Для успішного вирішення поставлених завдань необхідно зосередити зусилля на поширенні 

безготівкових розрахунків, розвитку національної системи електронних платежів, поліпшенні якості 

банківських послуг, підвищенні прозорості банківських процедур і технологій. Важливе значення в досягненні 

визначених цілей відводиться подальшому вдосконаленню правової бази, яка регламентує банківську 

діяльність. Зокрема, необхідно суттєво підвищити діяльність системи гарантування вкладів фізичних осіб у 

банки.  

Успішна реалізація цих заходів буде сприяти зміцненню банківської системи і створенню нею 

сприятливих умов для подальших перспектив розвитку нашої економіки. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Современное рыночное хозяйство, при всем многообразии его моделей, известных в мировой практике, 

характеризуется тем, что представляет собой смешанную экономику, где инструменты рыночного механизма 

дополняются государственным регулированием, финансовой базой которого является бюджет. В этих условиях 

особое значение приобретает вопрос об источниках финансирования государственной деятельности, их 

структуре и возможности регулирования. Одним из таких источников (наряду с налогами и доходами от 

эксплуатации государственной собственности) являются правительственные займы и денежные (кредитные) 

эмиссии (другими словами, финансирование за счет государственного долга или дефицитное финансирование). 

Государственный долг - явление в экономике далеко не новое. В разные общественно-экономических 

формациях менялись его роль и формы, а сущность оставалась прежней - необходимость покрытия нужд 

правительства в денежных средствах, т.е., перефразировав, можно сказать, что правительства начали занимать 

средства для удовлетворения различных целей с момента появления государства и денег. 

http://www.bank.gov.ua/
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В мире нет ни одного государства, которое в те или иные периоды своей истории не сталкивалось бы с 

проблемой растущей задолженности. Сегодня значительный государственный долг имеют такие 

высокоразвитые страны, как США, Япония, Канада, Германия, Великобритания и Республика Беларусь не 

является исключением. При этом основная его часть - это задолженность, возникшая в последние два-три 

десятилетия и связанная с проведением долгосрочной дефицитной бюджетной политики. Популярность 

использования методов дефицитного финансирования самыми различными правительствами, 

придерживающимися подчас диаметрально противоположных взглядов на роль государства в экономическом 

процессе, объясняется прежде всего тем, что: 

1) с помощью государственной задолженности удается ослабить постоянные противоречия между 

величиной необходимых потребностей общества и возможностями государства по их удовлетворению за счет 

бюджетных средств; 

2) как источник мобилизации дополнительных ресурсов и увеличения финансовых возможностей, 

государственный долг может являться важным фактором ускорения темпов социально-экономического 

развития страны; 

3) финансирование дополнительных государственных расходов посредством государственного долга 

связано обычно с меньшими негативными последствиями как для функционирования экономики (например, по 

сравнению с практикой использования эмиссионных источников), так и для правящей политической элиты 

(позволяя избежать или отсрочить повышение налоговых ставок); 

4) стратегия управления государственным долгом и адекватная ей стратегия в области финансирования 

дефицита госбюджета выступают главными элементами, балансирующими всю схему бюджетной политики в 

целом. 

Основой возникновения государственного долга является бюджетный дефицит, который представляет 

собой сумму превышения расходов из бюджета над его доходами. 

В Республике Беларусь в 2013 году привлечено было 1 038,1 млн. USD (в том числе два транша кредита 

АКФ ЕврАзЭС в размере 880 млн. USD, 72,2 млн. USD по кредитам банков КНР и 62,3 млн. USD по кредиту 

правительства РФ на цели строительства АЭС). Так же было осуществлено плановое погашение внешнего 

государственного долга на сумму 592,2 млн. USD (в том числе — выполнение обязательств перед МВФ по 

кредиту «стэнд-бай» в объеме 527,6 млн. USD).  

По данным Министерства финансов Республики Беларусь, государственный долг Беларуси на 1 мая 2013 

года составил 134,4 трлн. BYR и увеличился по сравнению с началом 2013 года на 5,6 трлн. BYR, или на 4,4%. 

В апреле данный долг вырос по сравнению с мартом на 3,5 трлн. BYR. 

Причиной столь резкого роста задолженности правительства в апреле стали заимствования на 

внутреннем рынке, где Минфин активно размещал валютные облигации. 

Поэтому внутренний долг правительства в апреле вырос на 1,9 трлн. BYR, достигнув 52,3 трлн. BYR. 

Внутренний государственный долг Республики Беларусь выражается: 

- в виде займов, выпускаемых в форме ценных бумаг от лица Совета Министров; 

- кредитов Национального банка Республики Беларусь; 

- других государственных долговых обязательств (краткосрочных или долгосрочных), гарантированных 

Правительством Республики Беларусь. 

В то же время, внешний государственный долг Беларуси в апреле 2013 года увеличился на 1,7 трлн. BYR 

— до 120,9 трлн. BYR. Это произошло, несмотря на получение очередного транша Антикризисного фонда 

ЕврАзЭС в объеме 440 млн. USD, так как правительству пришлось погашать значительный объем внешней 

задолженности. 

В тоже время, необоснованное использование государственных займов, выбор неподходящих форм и 

инструментов финансирования бюджетных дефицитов в совокупности с безответственной денежно-кредитной 

политикой Центральных банков имеют серьезные дестабилизирующие последствия для экономического 

развития стран. Таким образом, растущий государственный долг, с одной стороны, может быть связан с 

осуществлением государственного регулирования экономики, направленного на обеспечение прогрессивных 

сдвигов в структуре общественного производства, а с другой - во многих случаях является отражением 

кризисных процессов, протекающих в экономике, и требует принятия со стороны правительства 

незамедлительных стабилизационных мер. 

Таким образом, в условиях развития рыночных отношений, углубления экономического, политического, 

культурного сотрудничества государств, существования внутренних противоречий в системе государственного 

вмешательства в экономику проблема бюджетного дефицита, государственного долга и его регулирования 

перемещается в центр экономических проблем современности. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 

Страхування – це обов`язковий елемент кожної економічної системи, один із видів діяльності, що 

входить до економічної системи держави й зумовлений рухом грошових ресурсів. Страхування в системі 

суспільного відтворення має на увазі наявність сфери страхових послуг, відповідної типу економічного 

розвитку держави. В умовах ринкового господарства наряду із традиційним використанням можливостей 

страхування по захисту від надзвичайних явищ природного характеру та техногенних ризиків різко зростає 

потреба у підприємців у страховому покритті збитку, виникаючого при порушенні фінансових та кредитних 

зобов'язань, неплатоспроможності контрагентів, коливань валютних курсів та дії інших економічних факторів, 

ведучих до втрати прибутку та реальних доходів. Страховий захист життя, здоров`я працездатності та 

матеріального добробуту громадян також нерозривно зв'язана з їх економічними інтересами та реалізується за 

допомогою послуг майнового, особистого та соціального страхування. 

На сьогоднішній день ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед інших 

небанківських фінансових ринків України. Загальна кількість страхових компаній становить 448, 115 із яких є 

компаніями с іноземними інвестиціями, більша частина з яких вийшли на український ринок у 2000-х роках, це 

AXA Group, UNIQA, PZU Ukraina, Generali Garant, «Альфа страхування», «Allianz Україна», «AIG Україна». Ці 

компанії бачили високий потенціал для зростання українського ринку страхування. Із всіх східноєвропейських 

країн Україна має найбільший потенціал за рахунок кількості населення. 

Обсяг валових страхових премій, зібраних страховими компаніями України за 9 місяців 2013 року, зріс 

порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 35,2% з 15,8 млрд. грн. до 21,365 млрд. грн. Згідно даних 

Нацкомфінпослуг, страховики у січні - вересні 2013 року зібрали 16,221 млрд. грн. чистих страхових премій, 

що на 1,302 млрд. грн., або на 8,7% більше, ніж за січень - вересень 2012 року. Валові страхові виплати 

страхувальникам склали 3,622 млрд. грн., що на 9%, або на 360,4 млн. грн., менше, ніж за аналогічний період 

минулого року (3,983 млрд. грн.). Рівень валових виплат склав 17% (25,2%). Розмір чистих виплат за 9 місяців 

скоротився на 7,3% до 3,555 млрд. грн. (за 9 місяців 2012 року - до 3,837 млрд. грн.). Рівень чистих виплат склав 

21,9% (25,7%). Що стосується ринку страхування життя за 9 місяців 2013 року, то лайфові компанії зібрали 

премій у розмірі 1,6 млрд. грн. ($ 194,7 млн.), що на 35% більше, ніж за відповідний період 2012 року. Обсяги 

корпоративного страхування життя за січень - вересень 2013 знизилися на 9% порівняно з 2012 роком і склали 

95 млн. грн. Таким чином, корпоративне страхування життя продовжує скорочуватися - його частка 

зменшилася з 8,5% до 5,8%. До кінця 2013 року прогнозується зниження частки цього сегмента до менш ніж 

5%. 

За три квартал 2013 року українські страховики передали в перестрахування 6,490 млрд. грн., що в 3,3 

рази більше, ніж минулого року (1,976 млрд. грн.). У тому числі перестрахувальникам - нерезидентам передано 

1,346 млрд. грн., перестрахувальникам - резидентам - 5,144 млрд. грн. Виплати, компенсовані 

перестраховиками - нерезидентами, склали 499,9 млн. грн. (на 66,3% більше ніж за 9 міс. 2012 року), 

перестраховиками резидентами - 67,1 млн. грн. (на 53,9% менше). Від перестрахувальників - нерезидентів за 

вказаний період отримано 270 млн. грн. премій, виплачено 100 млн. грн. відшкодувань. 

За даними Нацкомфінпослуг, загальний обсяг страхових резервів до 30 вересня 2013 склав 13,859 млрд. 

грн., що на 19,5% більше, ніж на аналогічну дату 2012 року (11,595 млрд. грн.). Активи страховиків по балансу 

до 30 вересня 2013 становили 65,806 млрд. грн., що на 25,7% більше, ніж до зазначеної дати минулого року 

(52,372 млрд. грн.). Активи, визначені ст. 31 Закону "Про страхування" - 36,532 млрд. грн. (на 20,3% менше ніж 

у попередній рік). Обсяг оплачених статутних капіталів склав 15,106 млрд. грн. (на 1,4% більше, ніж на 30 

вересня 2012 року). За 9 місяців 2013 укладено 28,341 млн. договорів страхування, що на 11,9% більше, ніж за 

дев'ять місяців 2012 року. З них з фізичними особами укладено 25,795 млн. договорів (на 16,8% більше ніж у 

попередньому році). В останні роки відбулася невелика динаміка у зростанні страхового ринку, збільшився 

обсяг надходжень страхових премій на 850,2 млн. грн. (7%). Основним фактором зростання валових страхових 

премій стало збільшення їх обсягу, зокрема, з таких видів страхування як: обов'язкове страхування (збільшення 

валових страхових платежів на 392066,3 млн. грн. - 15,37%); страхування відповідальності (збільшення 

страхових премій на 15,8 млн. грн. - 2,5%); особисте страхування (збільшення страхових премій на 549645,6 

млн. грн. - 44,9%). 

Незважаючи на зростання основних показників страхового ринку, міжнародні страхові компанії 

очікували набагато більших результатів від страхового ринку України. Більшою мірою це пов'язано з 

політикою страхування кредитів, оскільки ринок страхування України безпосередньо пов'язаний з ринком 

кредитування. Практично 40% ринку страхування становило страхування кредитів. Ринок страхування в 

Україні зможе активно розвиватися за умови наявності нової нормативно - правової бази, розробленої на основі 

міжнародних стандартів. Це можливо тільки за умови внесення змін до чинного законодавства. Також 

необхідно підвищувати популярність страхових послуг. На сьогоднішній день більшість населення сприймають 

страхування як додаткові зобов'язання. Рівень довіри населення до системи страхування як і раніше 

залишається досить низьким, тому необхідно зробити цей ринок максимально доступним, прозорим і 
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зрозумілим для населення. Нормальна ситуація, коли на страховому ринку співвідношення розміру отриманих 

страхових премій до розміру страхових виплат становить 70-80%. Зараз цей показник в Україні знаходиться на 

рівні 20-25%. Це відбувається за рахунок наявності на ринку великої кількості дрібних страхових компаній, які, 

по суті, не займаються страхуванням, а працюють за системою надання виплат за умови отримання достатньої 

кількості страхових премій. Вони не мають достатніх резервів, а тому рівень невиплат по страхових випадках є 

дуже високим і знижує рівень довіри населення до ефективності страхування як такого. 

Отже, страховий ринок України має хороші перспективи для подальшого зростання за рахунок 

великого вільного страхового поля. Так страхові премії на душу населення в Україні становлять лише $68, тоді 

як на розвинених ринках США і Великобританії цей показник перевищує $4000. Навіть у сусідній Росії 

страхові внески на одну особу в три рази більше ніж в Україні. 

Таким чином, страховий ринок України має великий потенціал зростання, який як і раніше цікавий 

міжнародним інвесторам. Проте все ж відсутність ефективних і необхідних законодавчих реформ гальмує 

процес розвитку вітчизняного страхового ринку і не сприяє створенню сприятливих умов для залучення 

інвестицій у страховий бізнес. 
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ 

 

В умовах ринкової економіки ефективно організована банківська система є запорукою сталого 

економічного зростання і відіграє важливу роль в сучасних умовах і подальшому розвитку економіки кожної 

держави[1]. Світова фінансова криза є серйозним випробуванням на міцність для національної банківської 

системи та світової фінансової системи в цілому. 

Вплив світової кризи на банківську систему України досліджується в працях вітчизняних вчених В.М. 

Геєця, С.Ю. Глазиліна, Д.А. Митяєва, В.І. Міщенка, О.Д. Вончак, О.І. Барановського, Н.М. Шелудька, О.В. 

Дзюблюка. Але опубліковані на даний час результати досліджень українських науковців стосуються переважно 

окремих аспектів, а майже не приділяється уваги впливу кризових явищ на ефективність функціонування 

банківського секору України[2]. 

Для того щоб оцінити сучасний стан банківської системи та ресурсної бази банків України потрібно її 

розглядати через призму зовнішнього боргу України. За 9 місяців 2011 року обсяг валового зовнішнього боргу 

України збільшився на 5.8 млрд. дол. США (на 4.9%) і на кінець ІІІ кварталу становив 123.1 млрд. дол. США.  

Динаміку валового обсягу зовнішніх зобов’язань України протягом 9 місяців 2011 року визначали: 

розміщення єврооблігацій Урядом (на 2.8 млрд. дол. США) та під гарантії Уряду іншими секторами економіки 

(на 0.7 млрд. дол. США); скорочення зобов’язань перед нерезидентами за облігаціями внутрішньої державної 

позики (далі — ОВДП) на 0.7 млрд. дол. США; продовження збільшення зобов’язань інших секторів за 

торговими кредитами (на 3.0 млрд. дол. США) та за довгостроковими кредитами (на 1.4 млрд. дол. США); 

подальше скорочення зовнішньої заборгованості банківського сектору (на 2.2 млрд. дол. США)[3].   

Кризові явища в економіці відчутно позначились на вітчизняному банківському секторі. Заборгованість 

банківського сектору економіки України в розрізі фінансових інструментів наведена на рисунку 1. 

 
Рис. 1. Заборгованість банківського сектору економіки України в розрізі фінансових інструментів 

http://www.dfp.gov.ua/734.html
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Як видно з рис. 1. на початку року зовнішні боргові зобов’язання банківського сектору скоротилися на 

2.2 млрд. дол. США, з яких у ІІІ кварталі – 1.5 млрд. дол. США. У цілому з кінця 2008 року банки зменшили 

обсяг своїх зовнішніх зобов’язань на 13.5 млрд. дол. США (на 34.3%). За 9 місяців 2011 року зобов’язання 

банків за довгостроковими зовнішніми кредитами та облігаціями  скоротилися на 2.8 млрд. дол. США (на 

14.6%). Одночасно зобов’язання за депозитами нерезидентів в українських банках зросли на 0.7 млрд. дол. 

США. Зовнішній борг державних банків збільшився на 0.5 млрд. дол. США — до 3.5 млрд. дол. США (13.4% 

від боргу банківського сектору).  

За сім місяців 2010 року загальні збитки банківської системи України становили 8,3 млрд грн. 

Найбільші чисті збитки — у банку АТ «Родовід Банк» —  3,76 млрд грн, ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» 

— 1,49 млрд грн, ПАТ «Банк Форум» — 1,48 млрд грн, АКІБ «УкрСиббанк» — 1,26 млрд грн. Чисті збитки 

зазначених банків за сім місяців 2010 року становили 7,99 млрд грн, що дорівнює 96% збитків усієї банківської 

системи України. Найбільші прибутки отримали ПАТ КБ «ПриватБанк» — 631,16 млн грн, ВАТ «Ощадбанк» 

— 365,25 млн грн, АТ «ОТП Банк» — 236,2 млн грн [3].   

Станом на 01.01.2012 в Україні діють 176 банків, із них 53 банки з іноземним капіталом (у тому числі 

22 — зі стовідсотковим іноземним капіталом). За аналізований період цей показник збільшився на 31 одиницю 

у 2009 році, а відносно цього року зменшився на 8 одиниць.  У 2001 році у стадії ліквідації перебували 38 

банків, у 2012-му – 21.  

Ознакою банківської кризи є також збільшення частки негативно класифікованих активів банків - 

частини активів банку, які не відповідають критеріям стандартної заборгованості. Частка негативно 

класифікованих активів збільшилась із 3,77% на 01.01.2009 до 15,25% на 01.09.2010 р.  За відповідний період 

зросла частка кредитів, класифікованих як «сумнівні» і «безнадійні», – із 3,77% до 14,66%.  

Детально проаналізувавши вплив кризових явищ на ефективність функціонування банківського сектору 

України ми можемо зробити висновок, що банківська система відіграє стратегічну роль у розвитку національної 

економіки, й, відповідно, банкрутство будь-якого банку спричинює негативні наслідки для великого кола 

суб’єктів.  

Отже, можна запропонувати такі стратегічні напрями відновлення роботи комерційного банку України:  

 формування внутрішнього довгострокового ресурсу;  

 звільнення банків від проблемних активів; 

 реструктуризація наданих раніше кредитів, погашення яких не здійснюється; 

 підвищення довіри до банківських установ шляхом підвищення прозорості і диверсифікованості 

напрямів діяльності останніх;  

 підвищення конкурентоспроможності банківських послуг шляхом заміщення готівкових розрахунків на 

безготівкові платіжні інструменти;  

 модифікація депозитної політики;  

 підтримка комерційних банків Національним банком України; 

 розробка і реалізація довготермінових заходів-стратегій з поетапним контролем досягнення 

поставлених цих стратегічних задач; 

 залучення банківського капіталу до інвестування перспективних галузей народного господарства. 
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СУТНІСТЬ ВАЛЮТНОГО РИЗИКУ БАНКІВ 

 

Всі учасники міжнародного валютного ринку піддаються валютним ризикам, тобто небезпеці втрат при 

здійсненні тих чи інших операцій. Валютні ризики пов'язані з інфляцією і коливанням валютних курсів. Якби 

обмінні курси були фіксованими, то не існувало б валютних ризиків. Об'єктивною основою валютного ризику є 

те, що в довгостроковому плані валютні курси залежать від економічного становища різних країн, а в 

короткостроковому – від рішень державних органів з економічних питань, спекулятивних операцій, чуток і 

очікувань, політичних подій і, нарешті, від неправильних рішень ділерів [6, c. 385]. 

Для визначення економічної сутності «валютний ризик» зробимо аналіз самого поняття, занесемо дані 

до таблиці: 

З доної таблиці можна зробити висновки, що всі тлумачення поняття «валютного ризику»  включають 

негативні наслідки, але не всі автори згідні з такою позицією, наприклад  Коцин О.Є.  характеризує валютний 

ризик як ризик, пов'язаний з одержанням і збитку, і прибутку   внаслідок коливання валютних курсів, як у 

несприятливий бік, так і сприятливий. 

http://bank.gov.ua/doccatalog/%20document?id=77106
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 Валютний ризик — це небезпека валютних втрат внаслідок зміни курсу 

іноземних валют по відношенню до національної. 

Сало І. В. «Фінансовий 

менеджмент банку» 

Валютний ризик – потенційні збитки, що можуть виникнути внаслідок 

несприятливої зміни курсів іноземних валют стосовно національної валюти 

протягом певного періоду часу за умови наявності відкритої валютної 

позиції або за наявності грошових потоків в іноземній валюті 

Береславська О. І. «Міжнародні 

розрахунки та валютні операції» 

Валютний ризик – це ризик потенційних збитків від коливань обмінних 

курсів 

Редхэр К. «Управление 

финансовыми рисками» 

Валютний ризик – це можливість грошових втрат суб’єктів валютного 

ринку внаслідок коливань валютних курсів 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ 

 

В настоящее время, в мире высоких технологий и возможностей все развивается и усовершенствуется 

быстрыми темпами. И деньги в том числе. Уже довольно долгое время в нашей жизни существуют банковские 

переводы и безналичные расчеты. 

Электронные переводы денежных средств, широко распространившиеся в 70-е годы, позволили 

индивидуальным пользователям получать доступ к платежной системе для того, чтобы с помощью дебетовой 

карты или персонального компьютера совершать платежи. Они являются не чем иным, как использованием 

телеграфных переводов на уровне розничных транзакций. 

Электронные деньги являются следующей ступенью их развития как средства платежа. 

Первым этапом развития электронных денег (1960-1980-е годы) стало внедрение в обращение магнитных 

кредитных дебетовых карт, а также широкое использование электронной системы платежей. 

Вторым этапом (1990-2000-е годы) стало внедрение в обращение смарт-карт или «карт с хранимой 

суммой». В настоящее время большинство западных исследователей рассматривает смарт-карты в качестве 

одного из элементов электронных денег. В то же время смарт-карты являются одним из инструментов 

электронных денег, так называемым «продуктом-ключом». [1, c. 14] 

Электронные деньги завоевали популярность во всем мире благодаря простоте, удобству и безопасности 

в использовании, особенно при осуществлении небольших покупок через интернет. Чего пока не скажешь о 

белорусском рынке электронной коммерции, где объем операций с электронными деньгами минимален и 

большей популярностью пользуются наличные. 

Являясь аналогом традиционных денег (банкнот, монет), электронные деньги могут выполнять функцию 

средства платежа за товары и услуги. Однако среди специалистов пока нет единства мнений, альтернативой 

каких денег выступают электронные деньги - наличных или безналичных. Особенность применения 

электронные деньги заключается в той среде, посредством которой они переходят от одного держателя к 

другому. Уже само название данного инструмента говорит о том, что его использование предполагает наличие 

особых условий: соответствующего оборудования и программного обеспечения. Основной средой их 

обращения является интернет. В интернете пользователь может встретить информацию о ряде систем, 

предлагающих свои услуги по осуществлению платежей с использованием предоплаченных финансовых 

продуктов ("WebMoney Transfer", "E-Gold", Яндекс.Деньги и т.п.). Согласно требованиям белорусского 

законодательства они являются системами электронных денег. 
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В Республике Беларусь проведение операций с электронными деньгами регламентируется Правилами 

осуществления операций с электронными деньгами, утвержденными постановлением Правления 

Национального банка Республики Беларусь от 26.11.2003г. № 201, (далее - Правила). В рамках Правил 

регулируются электронные деньги, относящиеся ко второй из вышеуказанных категорий, т.е. используемые для 

проведения операций между различными держателями за различные товары и услуги. [2, c. 43] 

Белорусское законодательство не содержит запрета на приобретение физическими лицами таких 

электронных денег у нерезидентов с оплатой в безналичном порядке путем перевода денежных средств на счета 

нерезидентов за границей Республики Беларусь. Приобретенные таким образом электронные деньги могут быть 

использованы лишь на цели, не связанные с предпринимательской деятельностью. 

Электронные деньги имеют серьезные перспективы развития. Уже сейчас их рассматривают в качестве 

реальной замены наличности. Преимуществом электронных денег можно считать их пользу и удобство для 

осуществления массовых платежей небольшими суммами. Необходимо указать и на отсутствие различных 

неудобств, характерных для внесения средств в реальном времени. Никаких очередей, никакого расписания 

рабочего времени. [4] 

Электронные платежные системы обладают множеством неоспоримых преимуществ: 

- доступность электронных денег - делают их незаменимой составляющей всемирной Сети; 

- мобильность – нет никаких лимитов по выполнению платежей при наличии доступа в Интернет. А в 

наше время практически все население имеет такую возможность. Для соединения с сетью, возможно 

применять не только стационарный компьютер или ноутбук, но даже мобильный телефон; 

- безопасность – современные системы строятся на такой схеме, при которой вероятность случайной 

потери средств равна нулю; 

- оперативность – можно использовать свой электронный кошелек в любой точке мира в любое время 

суток. При этом платеж пройдет мгновенно. Возможность оперативной оплаты особенно актуальна для 

срочных услуг. 

- простота использования – из множества предложенных вариантов пополнения счета любой человек 

сумеет выбрать любой удобный для него. 

Сегодня любой пользователь может беспрепятственно открыть свой электронный счет и проводить 

финансовые операции независимо от своего местонахождения. Прием платежей осуществляется с помощью 

протокола SSL, использующего криптографические алгоритмы кодирования передаваемой информации. 

Пользователю не нужно обладать специальными знаниями для открытия и ведения счета, отправки и приема 

денежных переводов. Главным достоинством электронных денег является скорость оплаты – как правило, 

электронные деньги WebMoney зачисляются на счет Интернет-магазина в течение нескольких минут. [3] 

Одним из серьезных препятствий развития электронных платежей на сегодняшний день остается 

недоверие населения к цифровым деньгам, обусловленное случаями хищения сумм с электронных кошельков. 

Однако несомненное удобство пользования электронными деньгами неизбежно повлечет за собой дальнейшее 

развитие цифровых платежных систем. Электронные деньги WebMoney, к примеру сказать, расширяют 

возможности маленьких организаций, которые не могут себе позволить операции с наличными средствами из-

за сопутствующих затрат, включающих оплату за транспортировку и хранение. Эти расходы несопоставимо 

выше, чем при операциях с цифровыми деньгами. Электронные транзакции имеют низкую себестоимость и 

становятся заманчивыми для широкого круга юридических лиц и банков. 
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РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД 

 

Активні процеси інтеграційної направленості України до Європейського валютного простору, де мають 

місце проблеми боргової кризи, спричиняють необхідність посилення стійкості функціонування української 

банківської системи, удосконалення механізму підтримки стабільності банківського сектора та механізму 

ефективного управління ліквідністю та платоспроможністю банків. У зв’язку з цим важливого значення 

набуває система рефінансування центральним банком комерційних банківських установ, що забезпечує 

достатній обсяг ресурсної бази кредитних установ з метою реалізації короткострокових і середньострокових 

проектів банків. 

http://www.weber.by/2012/04/28.html
http://www.bybanner.com/article/873.html
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Аналізу окремих питань щодо рефінансування банків присвячені праці таких вітчизняних науковців, як 

Н.М. Пантєлєєва, Г.І. Башнянина, В.А. Сидоренко, О.М. Кузьмак, В.А. Косогов та ін. У своїх наукових працях 

вони приділяли увагу банківській ліквідності  та ролі центрального банку в її підтримці, а також сучасній 

практиці рефінансування банків. 

Рефінансування являє собою операції з надання банкам кредитів у встановленому НБУ порядку [1]. 

Основною метою рефінансування є регулювання ліквідності банків на виконання Національним банком функції 

кредитора останньої інстанції. 

Для регулювання ліквідності банків Національний банк України (далі – НБУ) застосовує такі 

інструменти: 

операції з рефінансування (постійно діюча лінія рефінансування для надання банкам кредитів овернайт, 

кредити рефінансування); 

операції репо (операції прямого репо, операції зворотного репо); 

операції з власними борговими зобов’язаннями (депозитні сертифікати овернайт та до 90 днів); 

операції з державними облігаціями України (табл. 1) [1]. 

Центральні банки при кредитуванні комерційних банків безпосередньо впливають на обсяг грошової 

пропозиції та її вартість через процентну ставку за кредитами, що не нижча, ніж облікова ставка НБУ, та яка 

протягом дії кредитного договору не підлягає коригуванню. 

Таблиця 1. Структура кредитів та середньозважена процентна ставка за ними для підтримки ліквідності 

банків України у лютому 2013 році [2] 

Інструменти 

рефінансування 

Обсяги 

рефінансування 

банків, млн. грн.  

Обсяги 

рефінансування 

банків, % 

Середньозважена 

процентна ставка за 

кредитами, % 

Кількість 

банків 

Кредити овернайт, надані 

через постійно діючу лінію 

рефінансування 

93,88 8,53 9,70 2 

Кредити рефінансування, 

надані шляхом проведення 

тендера 

152,3 13,84 7,50 4 

Операції прямого репо 854,49 77,63 7,58 5 

Стабілізаційні кредити – – 9,50 – 

Усього 1 100,67 100,0 – 10 

 

Наведена структура вказує на більшу потребу комерційних банків України у короткострокових 

кредитах для підтримання миттєвої ліквідності. 

Серед різних організаційних форм рефінансування найбільш важливим сегментом механізму підтримки 

ліквідності кредитних організацій залишається кредитування їх з боку центрального банку, оскільки саме 

центральний банк є кредитором останньої інстанції, завданням якого є підтримка ліквідності банківської 

системи країни та здійснення грошово-кредитного регулювання. Динаміку обсягів рефінансування комерційних 

банків НБУ наведено на рис. 1. Протягом аналізованого періоду 2008 – 2012 рр. найменший обсяг 

рефінансування мав місце у 2010 р., найбільший – у 2008 р., тому що впродовж 2008 року НБУ забезпечував 

підтримання ліквідності банків (своп) з метою зменшення впливу зовнішньої фінансової кризи та забезпечення 

стабільності банків. 
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Рис. 1. Динаміка обсягів рефінансування комерційних банків НБУ [3] 

У 2012 році обсяг операцій з рефінансування банків становив 97,6 млрд. грн., а обсяг повернення 

заборгованості за наданими НБУ кредитами становив 93,6 млрд. грн. [4]. Оскільки обсяг мобілізації коштів 

менший за обсяг їх надання – необхідно шукати нові джерела рефінансування. Одним з них є зовнішній борг. 

Для його погашення у серпні 2013 року були зменшені золотовалютні резерви НБУ на 1068 млрд. дол. і на 1 

вересня вони склали 21,65 млрд. дол. Ця політика без чіткої стратегії рефінансування боргу негативно 

позначиться на рейтингу країни. 

У першій половині 2013 року спостерігалося зменшення попиту на кредити рефінансування. Так 

загальний обсяг кредитів, наданих Національним банком України в першому півріччі 2013 року, зменшився до 

15,5 млрд. грн. порівняно з 27,0 млрд. грн. у відповідному періоді 2012 року. Обсяг повернення заборгованості 

за кредитами рефінансування за цей період становив 24,6 млрд. грн. Проведення НБУ мобілізаційних операцій 
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та повернення банками заборгованості за кредитами рефінансування були чинниками зменшення ліквідності 

банківської системи [4]. 

Отже, рефінансування є дієвим методом тимчасової підтримки ліквідності банку в екстрених ситуаціях, 

як показала світова практика під час кризи. Але не варто розглядати кошти рефінансування як єдине джерело 

надання дешевих кредитних ресурсів. НБУ за умов напруження на ринку повинен стежити за цільовим 

характером використання наданих банкам коштів для уникнення спекулятивних операцій, а також прискіпливо 

обирати банки-рецепієнти. 
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БАНКІВСЬКІ РИЗИКИ, ЇХ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ 

 

Вступ Ризики притаманні більшості банківських операцій, причому збільшення рівня ризику майже 

пропорційно впливає на можливість збільшення прибутку. Балансування між прибутком та ризиком, пошук їх 

оптимального співвідношення розглядається як одне з найважливіших і найскладніших завдань, які стоять 

перед керівництвом банку.   

Матеріал і результати досліджень У працях вчених-економістів прослідковуються два основних 

підходи до тематики ризиків. Перший – теорія ризику формується як окрема наука, що розглядає ризик як 

загальносистемне явище. Другий підхід пов’язаний з урахуванням фактора ризику в конкретних економічних 

науках і в банківській справі зокрема. 

Вчені по-різному трактують поняття ризику. Узагальнюючи існуючий понятійний апарат[1-6], автор 

вважає за можливе уточнити визначення ризику. Отже, ризик – це ситуація, що є наслідком або варіантом 

свідомо прийнятого управлінського рішення, яка може привести до матеріальних або інших втрат певного 

розміру. Більшість авторів припускають, що існує безпосередній зв’язок між ризиком та безпекою. Але природа 

цього зв’язку, на наш погляд, ще недостатньо освітлена. З одного боку, збільшення ризикованості 

господарської діяльності призводить до зниження рівня фінансової безпеки об’єкта господарювання, з іншого – 

надмірне уникання ризику провокує зниження ділової активності, що також робить його уразливим на фоні 

більш активних учасників конкурентного ринку. Отже, фінансова безпека банку, банківської системи і країни в 

цілому залежить не від кількості економічних ризиків, а від правильної політики прийняття управлінських 

рішень в змінних умовах сучасного ринку. Ефективність системи управління ризиками полягає в проведенні 

постійного контролю за банківськими ризиками і ретельному аналізі показників ризикованості та показників  

прибутковості. 

Банк має значно ширшу інформаційну базу ніж зовнішні суб’єкти аналізу, тому замість узагальнюючих 

показників ризикованості діяльності він використовує індикатори кожного конкретного виду ризику, на який 

наражається у процесі свого функціонування. Вибір аналітичних показників та індикаторів визначається 

економічною сутністю та специфікою того чи іншого виду ризиків. Показники і індикатори у сукупності з 

даними про зовнішнє середовище дають можливість прогнозування впливу кожного конкретного виду ризику 

на діяльність банку і прийняття зважених управлінських рішень щодо формування політики фінансової 

безпеки. 

Під час розробки власної системи безпеки та вибору основних напрямів ризик-менеджменту банк 

повинен спиратися на міжнародний досвід та основні інновації у сучасних системах управлінського обліку. З 

огляду на це пропонується при побудові та організації роботи системи фінансової безпеки банку для оцінки 

ризикованості банківської діяльності використовувати рекомендації МВФ, ФАТФ та новий варіант Базельської 

угоди (БазельІІІ). Наукова новизна дослідження нових критеріїв оцінки ризиків банками полягає в новому 

розумінні структури  і складових ризиків. Замість CRM дедалі частіше використовується поняття CVM – 

Customer Value Management, управління цінністю клієнта, тобто визначення кількісної міри того чи іншого 

ризику, і, відповідно, вартості банківської послуги, пов’язаної з цим ризиком. 

Система безпеки банку з метою управління ризиками має вирішувати такі завдання: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1728-13
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=70BFCF3268A4EADEFD6E8BE730BFC65B?art_id=673366&cat_id=58038
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=70BFCF3268A4EADEFD6E8BE730BFC65B?art_id=673366&cat_id=58038
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=85115Jcyjdys
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=85115
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– виявлення потенційних ризиків, їх класифікація та встановлення ступеня впливу на діяльність 

банку; 

– формування системи аналітичних показників ризикованості; 

– квантифікація ризиків; 

– обґрунтування лімітів ризику з точки зору фінансової безпеки банку; 

– вибір найефективнішого методу управління для кожного виду ризику з метою мінімізації 

ризиків; 

– організація ефективних систем моніторингу ризиків; 

– постійне вдосконалення системи управління банківськими ризиками. 

Висновки 1. Існує безпосередній суперечливий зв’язок між ризиком та безпекою: з одного боку, 

збільшення ризикованості господарської діяльності призводить до зниження рівня фінансової безпеки об’єкта 

господарювання, з іншого – надмірне уникання ризику провокує зниження ділової активності, що також робить 

його уразливим на фоні більш активних учасників конкурентного ринку. 2. Успішність діяльності банку 

залежить від прийнятої концепції управління ризиками. 3. Система його фінансової безпеки повинна мати 

можливість управління ризиками та їх мінімізації.  
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В 

УМОВАХ РИНКУ 

 

Один з вирішальних факторів забезпечення ефективного здійснення відродження промислових 

підприємств є розвиток вітчизняної банківської системи, яка виступає важливим джерелом інвестування 

грошових та фінансових ресурсів в національну економіку, забезпечує міжгалузевий, в та міжрегіональний пе-

рерозподіл тимчасово вільних коштів суб’єктів ринку. Даний процес сприяє підвищенню 

конкурентоспроможності національної економіки, виступає запорукою її довгострокового зростання у 

перспективі.  

Все це обумовлює актуальність дослідження теми розвитку банківської системи України, її основних 

складових як найважливішого елемента сучасної ринкової економіки, що забезпечує регулювання грошового 

обігу, рух, перерозподіл та ефективне використання наявних фінансово-кредитних ресурсів. 

Дослідженню окремих проблем сучасного стану та розвитку банківської системи України присвячено 

праці багатьох українських вчених, зокрема О. Барановського, В. Гейця, О., А. Єпіфанова, В. Міщенка, М. 

Савлука  та інших, які в своїх роботах розглядали окремі проблеми та аспекти  розвитку банківської системи в 

сучасних ринкових умовах. Проте додаткової уваги потребує дослідження сучасного стану та розвитку 

банківської системи України в контексті забезпечення безперервності відтворювальних процесів. 

Розглядаючи національну банківську систему та її роль у розвитку національної економіки, можна 

сказати, що банківський сектор – це система елементів або секторів, що знаходяться у постійній взаємодії між 

собою. В Україні розвиток банківської сфери відбувався стрибкоподібно, переживаючи як стрімкі, великі злети 

та значні коливання і падіння. Так, ситуація у банківській системі в докризовий період (до осені 2008 року) 

характеризувалась саме позитивними зрушеннями та показниками: зростанням активів українських банків 

(збільшення склало близько 487% порівняно з 2004 роком) та зростання кількості кредитування, що надавались 

банківськими установами (станом на 2008 рік Україна посідала друге місце у Європі за темпами зростання 

споживчих кредитів). [1,с.4] 

 Криза 2008 року зупинила небувалий «кредитний бум» в Україні за роки незалежності – безліч банків 

збанкрутувало, а частка проблемних кредитів зросла до нечуваного рівнях[5,c.263]. Погіршення добробуту 

значних верств населення та низька платоспроможність українських громадян загалом сприяли швидкому та 

неминучому «падінню» банківського сектора України. Численні зміни в банківському законодавстві та 
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грошово-кредитна і фіскальна політика, що проводились  державою аби покращити складу ситуацію у  

банківському секторі України у 2010-2013 роках сприяли хоч і незначному але поступовому його відновленню. 

Так, спостерігалось пожвавлення ділової активності, розвивався інтернет-банкінг, на сьогодні здійснюється 

гарантійні, депозитні та розрахункові операції, підвищується якість надання банківських послуг тощо.  Проте, 

не зважаючи на дані позитивні аспекти, проблем, які стоять перед банківським сектором України все ж більше, 

зокрема: 

-    низька ліквідність та прибутковість українських банків; 

Сьогодні досить поширеними є депозити строком на 3 місяці, але вони не приваблюють банкірів, 

оскільки їх неможливо використовувати для кредитування. Короткострокові ресурси лише підтримують 

поточну ліквідність банків, тому банкам необхідно залучати довгострокові ресурси в національній валюті 

шляхом зменшення депозитних ставок на короткострокові ресурси та збільшення відсотків за довгостроковими 

вкладами[2]. 

- незначна привабливість для інвестування національного банківського сектору; 

- слабке операційне середовище, що підсилює чутливість банків до зовнішніх та внутрішніх ризиків; 

- недостатній  рівень довіри громадян до національних банків, що спричинено низьким рівнем якості 

послуг та високою вартістю їх надання. Насамперед, це стосується  розміру відсоткових ставок за споживчими 

кредитами; 

- зниження ліквідності банківських активів; 

- значний відсоток проблемних кредитів (у 2012 році частка проблемних кредитів сягнула відмітки 

близько 33%); 

- низька якість ресурсної бази та активів банківської системи; 

- недосконалість нормативно-правового забезпечення, що створює певні обмеження для повноцінного 

та повноправного  функціонування банківських установ.[3,с.133] 

Основними заходами, щодо вирішення вищезазначених проблем, можуть бути: 

- підвищення довіру до банківського сектору серед населення шляхом покращення надання послуг та 

поліпшення їх якості, впровадження сучасних технологій і обладнання, впроваджувати нові банківські 

продукти та підвищувати рівень інформаційного забезпечення клієнтів; 

- удосконалення податкової системи країни, законодавчої й нормативної бази, що сприятиме 

розширенню не лише платоспроможного попиту клієнтів, але й пропозиції  банківських установ; 

- забезпечення та покращення конкурентоспроможного клімату у банківському секторі; 

- зростання фінансового потенціалу банківських установ. 

Таким чином, можна зробити висновок, що рівень розвитку банківського сектору України на 

сучасному етапі перебуває на низькому рівні. Неспроможність банків надавати кредити з низькою відсотковою 

ставкою, а також, низька кредитоспроможність потенційних користувачів банківських послуг створює замкнене 

коло, покинути яке можна лише за умови формування ефективного, створеного на основі здобутого досвіду, 

плану подолання кризи банківського сектору України.   

Проведений аналіз дозволив визначити, що основними напрямами розвитку вітчизняної банківської 

системи на сучасному етапі є підвищення рівня капіталізації банків, розширення спектра та підвищення якості 

банківських послуг, активне впровадження міжнародних стандартів корпоративного управління, удосконалення 

управління ризиками та забезпечення захисту прав кредиторів і вкладників банків. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА КРЕДИТОВАНИЯ БИЗНЕСА 

 

На сегодняшний день рынок кредитования всех сфер бизнеса освоен не полностью. Именно по этой 

причине многочисленные банки стараются расширять спектр своих услуг, дабы надежно закрепится в одной из 

ниш этого вида заимствований. 

Банки все больше предложений к концу года разрабатывают для представителей малого бизнеса. При 

тщательном анализе, как показывают статистические данные, эти заемщики являются более 

платежеспособными, чем физические лица. Недаром считается, что банки становятся в некотором смысле 

участниками данного бизнеса. Именно кредитные учреждения обеспечивают предпринимателей кредитными 
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ресурсами, позволяя планировать и развивать бизнес, а также разрабатывать и реализовывать новые идеи и 

проекты. 

Но привычные расчеты банка и предпринимателя отходят на второй план. Все большее развитие 

получает электронный документооборот. Вот почему клиенты – юридические лица к настоящему времени не 

посещают банки – они сотрудничают с ними через интернет. В связи с проникновением в жизнь современного 

человека информационных технологий, многие банки будут развивать и дистанционное обслуживание. Теперь 

с юридическим лицом можно общаться через интернет, но это не значит, что о сервисе следует забыть. Также 

планируется усовершенствование таких видов услуг как интернет–банкинг, способный освободить заемщика от 

регулярного посещения офиса банков. 

Безналичные расчеты постепенно вытесняют с банковского рынка такие услуги как инкассация и 

кассовые операции. А вот факторинг, лизинг, овердрафты, наоборот, будут активно развиваться буквально во 

всех сферах предпринимательства. 

И еще одним направлением, которое считается в кредитовании бизнеса перспективным, является 

линейка продуктов, обеспечивающая доступ предпринимателей к различного рода льготам. Так, некоторые 

банки, снижают требования относительно заемщика и предоставляемых им документов. Другие кредитные 

учреждения готовы снижать ставки по обычным кредитам при условии заключения контрактов на так 

называемые «зарплатные проекты». И наконец, третьи банки увеличивают сроки, снижают первоначальные 

взносы, освобождают предпринимателя от необходимости предоставления гарантий и залогов при длительной 

работе с ними.  

Таким образом, кредитование бизнеса – это ниша, которая освоена частично. Развивая отдельные виды 

услуг, банки могут претендовать на роль лидера в этой сфере, что, безусловно, отразится на их имидже и 

доходности. 

Ключевыми факторами, которые будут оказывать влияние на рынок банковского кредитования 

субъектов МСП, участники опроса считают ситуацию на внешних рынках (44% опрошенных присвоило этому 

фактору наивысший балл по значимости) и ликвидность банковской системы (37%). Колебания валютных 

курсов и уход заемщиков «в тень» считают наиболее важными факторами 18,5% опрошенных, более 14% 

респондентов сослались на несовершенство политики, проводимой Банком России.  

Тем временем, в зоне евро сохраняется неопределенная ситуация, при этом пока нет уверенности в том, 

что ключевые мировые регуляторы возобновят приток дешевой ликвидности на финансовые рынки. 

Судя по отрицательной динамике чистой ликвидной позиции, потребность банков в дополнительном 

фондировании не снижается. Нехватка ликвидности в настоящее время является одной из наиболее острых 

проблем, как для кредитных организаций, так и для компаний в других секторах экономики.  

Эксперты Аналитического центра МСП Банка полагают, что в случае нормализации ситуации с 

ликвидностью на рынке ставки с отсрочкой в 2-3 месяца начнут корректироваться в сторону понижения. 

Однако реализация такого сценария возможна лишь в случае стабилизации условий на внешнем рынке и 

снижения инфляционных ожиданий. Пока что дефицит ликвидности остается одним из главных факторов, 

оказывающих давление на ставки, в том числе по кредитам МСП.  

В связи с повышениями тарифов в июле-сентябре усиливаются инфляционные ожидания. Задача по 

поддержке курса рубля остается на повестке дня. В настоящее время ЦБ пытается укрепить позиции 

национальной валюты посредством интервенций.  

Усредненный прогноз объема задолженности по кредитам, выданным субъектам МСП, на начало 2013 

года составляет 4,15 трлн. руб. По оценкам экспертов Аналитического центра МСП Банка наиболее вероятно, 

что по итогам 2012 года показатель будет все же выше и преодолеет планку в 4,5 трлн. рублей (прирост – около 

20%). По итогам первых 5 месяцев 2012 года объем задолженности уже превысил 4,1 трлн. руб., что 

соответствует росту более чем на 7% с начала года. Не исключено, однако, что весьма вероятный рост ставок 

по кредитам может существенно замедлить темпы прироста портфеля. В случае реализации кризисного 

сценария прирост может ограничиться 12-15%. 
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INFORMATION ASYMMETRY ON THE STOCK MARKET 

 

The modern world is characterized by rapid globalization and informatization, which has touched all sectors of 

the financial system, and, above all, the stock market. Gradually information economy emerges, and information 

becomes an important factor of the economic growth. However, at the same time we observe the processes of uneven 

distribution of information that appear with various intensity of accessibility for the participants of the stock market. As 

a result, part of the economic agents is given priority over the others; there is an influence on the pricing of securities 

and deformation of the market mechanism, diminishing of the financial security. Therefore the problem of information 

asymmetry is one of the key economic issues and meets at all levels: micro-, meso-, macro- and mega. 
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Modern Ukrainian stock market is characterized by the low levels of liquidity and limited financial resources, 

and thus does not perform effectively the investment function. With the unpredictability, uncertainty and randomness 

typical of the stock market, there is a need to possess complete and accurate information. The lack of necessary 

knowledge encourages the search for answers in the irrational. Therefore, taking into account the asymmetry of 

information between the participants in the stock market in Ukraine it is important because of the high risks associated 

with equity investments. 

The asymmetry in the distribution of information considered to be a situation "in which market participants are 

divided into those who have the information and interested persons who do not have it" [1, p. 192]. Impact of 

asymmetric information in the capital market was researched winner of the Nobel Prize in 2001 (Joseph Stiglitz, George 

Akerlof and Michael Spence). But first, the information asymmetry has been the focus of research in the field of the 

buyer’s behavior, but later it has has spread to the financial sector. In general, the information asymmetry is a 

widespread and essential feature of the market economy; it exists in all its sectors [3, p. 22]. Disclosure of the corporate 

information plays an important role in mitigating the consequences of asymmetry between different types of investors 

and thus helps to create an efficient and transparent stock market [2, p. 252]. 

Ukraine is characterized by the following problems associated with the asymmetric information: 

1) for the national economy: a high level of shadow economy (economic agents have information about the 

actual amount of their own financial and economic activity, while the state is able to monitor only a portion thereof); 

2) for economic agents: a loss of competitive advantage; a shortfall in revenue, an increase of transaction costs, 

a sub-optimal decision making between alternatives. 

Information asymmetry is possible between different stock market participants: the relationships between the 

state, financial intermediaries, shareholders, creditors, managers and employees. It is worth mentioning the existence of 

the low degree of trust between all categories of the stock market participants. The main theoretical models that are 

based on the hypothesis of information asymmetry between stock market participants are the following: 

- the model of K. Rocca «Winner's Sourse Model» («the winner's curse») reveals the presence of the 

information asymmetry between the two major groups of investors: investors who have information about the fair price 

shares ad investors who do not have the sufficient information about the real value of the shares; 

- the model of agency conflicts «Agency – Conflict Model» based on the asymmetry of information between 

the issuer and the underwriters and suggests that the latter have more information about the fair price of the company's 

stock than the first; 

- models of factor analysis explain an underestimation of IPO and information asymmetry from the perspective 

of the analysis of various factors: age and size of the company, the level of borrowing, industry, auditor and underwriter 

reputation, share holders, etc. 

Unlike the U.S. stock market where the financial system is relatively transparent and efficient, and large 

institutional holding and trading are dominating, emerging markets typically do not pronounce a sound financial system 

and show weak protection for individual investors, although participation of small individual investors in the market is 

significant. It should be noted that the manifestations of information asymmetry in the domestic market and developed 

markets noticeable differences. 

First, the Ukrainian stock market is characterized by a significantly higher level of the artificial information 

asymmetry. 

Second, the objective nature of the information asymmetry in the domestic market has somewhat different 

factors (imperfect mechanisms to deliver information to investors on the financial market). 

Third, the urgent issue is the interpretation of the information received by investors. 

Stock markets are constantly changing and developing, extending their limits and range of participants, 

increasing the volume, updating forms, implementing modern financial instruments, improving technology trade. That 

is why the main objectives of the domestic stock market in the context of minimizing the negative impact of the 

asymmetric information should include: 

- Ukraine's integration into the international stock market through cooperation between Ukrainian and foreign 

financial market regulators; 

- implementation of the best international practices (information disclosure and corporate governance standards 

in accordance with the international exchanges, etc.) in the practice of the Ukrainian stock market; 

- realization measures of the economic policy aimed at creating a favorable macroeconomic environment; 

- introduction of the organizational measures for the stock market participants, aimed at raising awareness; 

- creation institutions and mechanisms that can provide the interested people with the information. 
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К ВОПРОСУ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВАЛЮТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УКРАИНЕ 

 

Связующим звеном во внешнеэкономической деятельности всех стран выступают денежные 

отношения. Одной из особенностей мирового валютного рынка является исключительно безналичный расчет, 

где покупка-продажа валют и ценных бумаг формируется на основе спроса и предложения в текущий момент 

времени. Соответственно, трансформационные процессы, происходящие на нем, оказывают непосредственное 

воздействие на национальную экономику. Поскольку основным посредником для проведения операций 

является банк, «в сфере оценки общей ситуации на валютных рынках особое внимание заслуживают 

нормативные акты и инструктивные материалы, доводимые коммерческим банкам Национальным банком 

Украины, которые дают законодательную основу осуществления валютных операций» [1, с.5]. В связи с этим 

особо актуальным становится вопрос об эффективности функционирования валютного рынка Украины, а также 

государственного регулирования валютных операций субъектов хозяйствования. 

Среди зарубежных авторов, посвятивших свои труды теории денег и денежным отношениям как 

основного инструмента рыночных отношений следует отметить таких авторитетных ученых как Долан Э., 

Менгер К., Родс Э., Мэнкью Г. Проблемам валютных отношений, функционированию валютного рынка, а 

также управлению валютными операциями и рисками уделили пристальное внимание современные 

отечественные авторы: Вожжов А. П., Хохлов В. В., Прудникова Л. А., Тарасенко С. В., Чайкина Е. В., 

Белоусов А.С. 

 Целью работы является комплексный анализ валютного рынка Украины, а также оценка контроля 

валютных операций со стороны государства и компетентных органов. 

На сегодняшний день в Украине объем платежей за границу превалирует над поступлениями, что 

обеспечивает пассивный платежный баланс, а также свидетельствует о низком уровне инвестиций 

нерезидентов на территории страны, в том числе движение финансовых потоков, связанных с туризмом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Органы валютного контроля Украины. 

 

Главным органом валютного контроля в Украине является Национальный банк, который часть 

полномочий делегирует уполномоченным государственным и коммерческим банкам. Это объясняется тем, что 

банки единственные негосударственные органы, которые непосредственно участвуют в валютных сделках. В 

связи с этим возникает двоякая ситуация при осуществлении валютного контроля. С одной стороны цель 

любого банка привлечение новых и удержание старых клиентов, что подразумевает обеспечение комфортных 

условий для обслуживания. С другой стороны банки как агенты валютного контроля обязаны осуществлять 

мониторинг валютных операций по счетам физических лиц и корпоративных клиентов, отвечая за их 

законность, предотвращение мошенничества, в том числе информирование Национального банка с случае 

невозможности их предотвращения. 

Валютный контроль делится на две основные стадии: предконтроль и последконтроль. Предконтроль 

осуществляется органами валютного контроля (рис.1) до начала валютной операции. Основными нормативно 

правовыми актами, регламентирующими валютный контроль являются Законы Украины «О банках и 

банковской деятельности», Закон Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте», Декрет 

КМУ «»О системе валютного регулирования и валютного контроля. Основными направлениями банковского 

валютного контроля являются [1, c.48]: анализ соответствия валютных сделок, которое осуществляются 

резидентами и нерезидентами, действующему законодательству, и наличию необходимых для них лицензий и 

разрешений; проверка выполнения резидентами обязательств в иностранной валюте перед государством и 

обязательств относительно продажи иностранной валюты на внутреннем рынке Украины; проверка 
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обоснованности осуществления платежей в иностранной валюте; проверка полноты и объективности учета и 

отчетности по валютным операциям, а также по операциям нерезидентов в валюте Украины. 

С целью обеспечения стабильности обменного курса национальной валюты, одним из таких 

ограничений является требование о 50% обязательной продаже экспортной выручки согласно постановления 

НБУ №163 от 14 мая 2013г. Срок действия такого постановления с 20 мая 2013 по 19 ноября 2013г.  

Последконтроль осуществляется после проведения валютной операции с целью выявления нарушений 

регламента и полноты уплаты обязательных налогов. Банк снимает операцию резидента контроля в случае [1, 

c.55]: экспорта  после зачисления выручки по этой операции на текущий счет экспортера; импорта после 

предъявления импортером документов, удостоверяющих поставку нерезидентом продукции, выполнения работ, 

предоставления услуг; осуществления лизинговой операции, при которой резидент является 

лизингополучателем после предъявления документа, удостоверяющего осуществление нерезидентом поставки 

объекта лизинга; осуществления лизинговой операции, при которой резидент является лизингодателем, после 

зачисления суммы последнего лизингового платежа. 

Таким образом, в Украине действует достаточно жесткий всеобъемлющий валютный контроль, что в 

свою очередь ухудшает общую экономическую ситуацию в стране. Субъекты хозяйствования значительно 

ограничены в деятельности, а потенциальные инвесторы имеют ряд ограничений для осуществления 

капиталовложений. Вместе с тем, валютная система страны должна приспосабливаться к влиянию мирового 

финансового рынка. В качестве направления модификации системы валютного контроля может стать 

комплесная переориентация валютного контроля  в сторону уменьшения или упразднения некоторых 

ограничений. 
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БАНКОВСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

К концу XX века сформировалась целая отрасль знаний, получившая название «глобалистика»  . Как 

отмечают многие авторы, глобализация и рост нестабильности, характеризующие в последние десятилетия 

развитие мировой экономики, особенно четко проявляются в банковском секторе экономики, наиболее 

чувствительном к внешним факторам . Действительно, современный банк – это высокотехнологичный 

финансовый институт, способный обслуживать любые сложные коммерческие сделки и проекты. 

Особую роль в глобальных изменениях банковского бизнеса играют информационные технологии Еще 

совсем недавно информационные системы и технологии использовались преимущественно для автоматизации 

сбора и обработки банковской информации, реже – для планирования и контроля в банках и рассматривались 

как средство сокращения ручного труда и снижения банковских издержек. Сегодня информационные 

технологии стали движущей силой радикальных структурных изменений в банковском бизнесе. Они 

преодолевают пространство и время, открывая банкам круглосуточный выход на любые географически 

отдаленные рынки.[1] 

При этом традиционные конкурентные преимущества банков – многоплановые, долговременные 

контакты с клиентами и развитая филиальная сеть – частично теряют свое значение. Появился новый пласт 

клиентов, которые охотно пользуются услугами Internet-banking. Характер общения банка с этими клиентами 

весьма отличается от традиционного. Современные мультимедийные средства обеспечивают виртуальное 

интерактивное общение банка с клиентом, которое постепенно вытесняет личное общение с ним. 

Технологии в режиме on-line, обеспечивая прозрачность рынка, позволяют клиентам без особых затрат 

сил и времени выбирать наиболее выгодные для них предложения услуг, что сокращает для банков 

возможности «ценового маневра». 

На основе новых технологий услуги, подобные банковским, или даже непосредственно банковские 

(например, по переводу платежей), могут оказывать организации, не являющиеся банками, в том числе 

телекоммуникационные фирмы. Последние, как правило, ориентируются не на проведение отдельных 

операций, а предлагают индивидуальный пакет услуг для каждого клиента. 

Причинами, вызвавшими эти изменения, могут быть: 

1. Развитие транснациональных корпораций и сети их филиалов во всех странах мира привело к 

возрастанию их потребности в адекватном банковском обслуживании и спровоцировало появление новых 

нетрадиционных банковских услуг. 

http://bankir.ru/publikacii/s/vliyanie-globalizacii-na-osnovnie-parametri-bankovskoi-deyatelnosti-1378364#_ftn3
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2. Нефинансовый сектор экономики, финансовая и банковская системы национальных экономических 

систем становятся все более унифицированными при работе на внутреннем и мировом рынках. Это приводит к 

сближению правил, регламентирующих внутренние и внешние экономические операции. 

3. Национальные банковские системы, которые призваны аккумулировать и перераспределять 

финансовые ресурсы в рамках национальной экономической системы, находятся во всевозрастающей 

зависимости от международного рынка капиталов, который в эпоху глобализации превратился в 

самостоятельный фактор развития мировой экономики. 

7. Увеличение доли международных операций в общем объеме банковских операций. 

8. Следствие седьмой причины – изменение   структуры доходов, а, значит, и «географии 

экономических интересов» банков. 

9. Стандартизация банковского надзора.[2] 

Под влиянием этих процессов, банковский бизнес приобретает некоторые новые черты, а именно: 

сокращение доли традиционных банковских операций в пользу увеличения новых, отвечающих качественно 

изменившимся запросам клиентов, быстрое и постоянное совершенствование банковских продуктов и услуг, а 

также каналов их продвижения на базе современных информационных и коммуникационных технологий, 

придают банковскому бизнесу инновационный характер; 

консолидация банковского капитала в национальном и международном масштабах. Увеличение 

размеров банков на основе слияний и присоединений, а также их кооперация с другими финансовыми 

институтами преследуют цель укрепить конкурентные позиции на национальном уровне и завоевать новые 

сферы влияния на международном; 

Хотя новые технологии дают банкам дополнительные возможности развития, вместе с тем они таят в 

себе определенные риски. 

Во-первых, новые технологии, изменяя характер взаимоотношений банка с клиентом, делают более 

простой процедуру смены клиентом обслуживающего его банка. Виртуальный банк несет в себе риск 

деперсонализации отношений «банк – клиент». Последствия принятия такого рода риска для обеих сторон не 

изучены и пока малоочевидны. 

Во-вторых, плохо продуманная стратегия внедрения новых технологий может повлечь за собой 

серьезные негативные последствия. Обычно дистанционное банковское обслуживание создается для замены 

действующих банковских агентств и контор. При этом происходят неизбежные организационные и кадровые 

изменения в банке (сокращение занятых, числа подразделений, переобучение специалистов и т. д.  

В-третьих, новые технологии будут способствовать изменению правил конкурентной борьбы в 

традиционной банковской сфере. Уже сегодня, например, имеет место тенденция вытеснения банков из сферы 

посредничества в платежах.[3] 

Очевидно, что глобализация оказала существенное и не всегда позитивное влияние на банковскую 

деятельность, если рассматривать этот процесс с позиции интересов национальной экономической системы. 

Очевидно также, что все это не может не формировать новую совокупность рискобразующих факторов, не 

может не оказывать весьма существенного влияния на изменение степени управляемости национальной 

банковской системы и на характер «вхождения» банковской системы в кризисные ситуации и особенности 

выхода из них. Вопрос о связи глобализации и кризисных явлений в банковской сфере заслуживает 

самостоятельного изучения. 
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ КЛАСТЕРЫ В РАЗВИТИИ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

 

Процессы глобализации мировой экономики оказали непосредственное воздействие на развитие 

туризма во всем мире. Так, ежегодный прирост туристский прибытий в мире составляет в среднем 5-8%, 

появляются новые направления и виды туризма, все больше стран становятся открытыми для туристов 

(например, Куба, Вьетнам). В то же время со стороны туристов наблюдается рост спроса на качественные и 

комплексные туристические услуги. Решение задач удовлетворения возросших потребностей потенциальных 

потребителей услуг (туристов) в настоящее время носит комплексный характер, поэтому туризм необходимо 

рассматривать в совокупности с термином «гостеприимство», так как именно индустрия гостеприимства 

включает в себя различные сферы деятельности людей – туризм, отдых, развлечения, гостиничный и 

ресторанный бизнес, общественное питание, экскурсионную деятельность, организацию выставок и проведение 

различных научных конференций. 

Зарубежный опыт показывает, что индустрия гостеприимства наиболее эффективно развивается 

посредством формирования творческих (креативных) и туристических кластеров. Примером является 

успешный опыт стран Европейского союза, реализующих активную кластерную политику уже несколько 

десятилетий. Например, австрийский кластер оздоровительного туризма Тироль включает в себя более 100 

различных компаний, предоставляющих полный спектр услуг в сфере консалтинга, планирования, 

производства и эксплуатации новейшего медицинского оборудования, оздоровления. В Австрии начинает свою 

работу еще одна кластерная инициативная группа. Так, корпорация «Wellbeing Destination Austria GmbH» взяла 

на себя ответственность за управлением этой инициативной группой. Корпорация работает над развитием 

новой торговой марки оздоровительных услуг «Alpine Wellness». К платформе нового кластера присоединились 

пять австрийских провинций, находящихся в непосредственной близости от Альпийских гор: Воральберг, 

Тироль, Верхняя Австрия, Зальцбург, Каринтия. В рамках работы инициативной группы было проведено 

исследование влияния отдыха в горах на умеренной высоте на состояние здоровья пациентов и 

метаболическими проблемами [1]. В результате работы кластеров индустрия гостеприимства Австрии успешно 

развивается.  

Другим примером являются испанские туристические кластеры. Один из крупнейших кластеров, 

наряду с Канарскими островами и Каталонией, является Андалусия. Исторически этот регион имел 

предпосылки для формирования там кластерной структуры. Так, большое количество достопримечательностей, 

исторических мест, культурных мероприятий, национальная кухня и испанские традиции – все это 

способствовало развитию туризма. Следует отметить важную роль государственной власти в процессе 

формирования туристических кластеров: на правительственном уровне разрабатывались программы развития 

туризма в данном регионе. На сегодняшний день кластер Андалусии включает в себя компании, оказывающие 

услуги размещения, экскурсионные услуги, перевозки, питания, развлечения и отдыха. Кроме того, 

организации, входящие в состав кластера тесно сотрудничают с государственными организациями и 

правительственными институтами, что гарантирует эффективную работу кластера. Также стоит отметить, что 

туристический кластер Андалусии стимулировал развитие других кластеров в регионе, например, 

строительного, транспортного и торгового [2]. Примером создания кластера в Италии является местная 

туросоприкасающаяся система «Тразименсько озеро» в Умбрии, которая объединяет туристические 

предприятия с учреждениями размещения и питания, также торговые организации, предприятия по 

производству товаров широкого потребления. Одновременно с этим осуществляется тесное сотрудничество с 

ассоциациями городов, производящих вино и оливковое масло, а также с другими государствами в сфере 

создания сети озер, которые принимают туристов на принципах устойчивого развития [3]. Еще один пример 

формирования туристического кластера демонстрирует Словакия. Здесь в 2008 году официально был 

зарегистрирован туристический кластер LIPTOV, представляющий собой Ассоциацию туризма, 

объединяющую юридических лиц, созданную с перспективой формирования узнаваемого в Европе 

туристического продукта марки LIPTOV. Учредителями и активными членами кластера являются четыре 

крупнейших туристических оператора – Термальный парк Бешенева, Татраландия, Ясна и Skipark Ružomberok 

и три города Липтовски Микулаш, Липтовски Градок и Ружомберок. Основные функции LIPTOV: совместные 

маркетинговые исследования, внедрение организационных инноваций, координация направлений развития 

туризма на региональном уровне [4]. 

В сфере туризма Польши следует отметить туристический кластер «Tuchola». Он объединяет большое 

количество разнообразных компаний, которые предлагают услуги по размещению туристов, питанию, 

организации деловых встреч, конференций и развлечений (например, пейнтбол и другие командные игры). 

Главная задача компаний, составляющих кластер «Tuchola» – объединение различных услуг в согласованном 



289 

продукте, созданном на основе существующих характеристик спроса и предложения, обличенном в общую 

«упаковку». Созданию кластера способствовали не только стремление организаций создать новые комплексные 

услуги и увеличить приток туристов, но и действие оперативной программы инновационной экономики, в 

рамках которой осуществлялось финансирование мероприятий по формированию кластера.  

В целом, такие современные формы организации взаимодействия субъектов бизнеса как кластеры 

предоставляет его участникам следующие основные преимущества: усиление позиций на рынке туристских 

услуг; повышение эффективности организации управления и обслуживания туристов в результате объединения 

усилий управленческого персонала и квалифицированных специалистов, а также передачи накопленного 

опыта; упрощение доступа к необходимой для осуществления деятельности информации организаций 

туристского бизнеса при реализации инновационных и инвестиционных проектов; распределение рисков, в 

случае привлечения заемных средств. Кластеризация индустрии гостеприимства сможет не только эффективно 

использовать имеющиеся возможности, но и свести к минимуму воздействие слабых сторон и угроз для данной 

сферы, и в целом окажет положительное воздействие не только на отдельные предприятия, но на всю 

экономику страны в целом. 
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СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА КАЗАХСТАНА 

 

В Казахстане после распада Советского Союза все внутрикорпоративные связи в разных отраслях, в 

том числе в сфере гостеприимства, были резко нарушены, многие из средств размещения стагнировали. 

Тяжелые времена миновали, и отрасль начала развиваться. Количество мест размещения за пять лет выросло с 

465 единиц в 2006 году до 677 в 2010, т.е. почти в 1,5 раза, при чем за последний год темпы роста составили 

20% при прошлогодних 6-12%. Почти такая же динамика индивидуальных предпринимателей, занимающихся 

размещением посетителей. Наблюдается рост показателя от 406 в 2006 году до 787 в 2010 году, т.е. почти в 2 

раза. И также за последний год темпы роста более 18%, при прошлогодних 7 % [1]. 

Сегодня гостиничный бизнес динамично развивается, что обусловлено бурным развитием 

туристической сферы, которая выходит на первый план по уровню оборотов во многих странах. В мире 

насчитывается более 300 тыс. гостиниц и они продолжают открываться. Начинаясь в далеком прошлом, более 

чем 2 тыс. лет до н.э., с караван-сараев, сегодня разнообразие гостиниц не поддается описанию: есть отели 

одноэтажные и 88-этажные, плавучие и подводные, маленькие (на несколько номеров) и большие (на несколько 

тысяч номеров), дешевые (20 - 30 долл. в день) и дорогие (несколько тысяч долларов в день), шумные отели-

казино и тихие уединенные отели для отдыха и т.д. 

Региональное развитие гостиничного 

бизнеса достаточно не равномерно. Так большая 

часть гостиниц сосредоточена в г.Алматы и 

Алматынской области, г.Астана, а также в 

Восточно-Казахстанской области. На них 

приходится почти 52% всех гостиниц 

Казахстана. В 7 областях из 14 количество 

гостиниц не превышает 20 единиц. 

Количественный рост оправдан тогда, 

когда повышается спрос на предоставляемые 

гостиничные услуги. Эту сторону можно 

проанализировать изучив динамику процента 

заполняемости гостиниц.  

Как видим из рисунка, резко упала 

заполняемость гостиниц в 2009 кризисном году, 
Рис. 1 Динамика количества  мест размещения 

и их заполняемости [1] 

http://www.isc.hbs.edu/pdf/Student_Projects/Italy%20_Tourism_2011.pdf
http://www.isc.hbs.edu/pdf/Student_Projects/Italy%20_Tourism_2011.pdf
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что совершенно объективно, но недостаточный рост заполняемости в 2010 году при высоких темпах роста 

количества мест размещения свидетельствует о разбалансированности спроса и предложения на данном рынке. 

Систематизируя изученную литературу, среди особенностей развития гостиничного бизнеса в 

Казахстане можно выделить следующие: 

1. Растет число мелких частных отелей, и реконструируются старые советские гостиницы, но в крупные 

города не приходят международные отельеры.  

2. Владельцы ищут специфичные свободные сегменты рынка, подстраивая под их потребности свои 

отели. Так все больше развивается эко-туризм и под него открываются небольшие турбазы в лесу и на берегу 

озер соблюдая при этом повышенные стандарты качества. 

3. Начинают развиваться гостиничные цепи как национального так и международного характера. 

Тормозится этот процесс из-за недостаточно широкого использования франшизных соглашений. 

4. Негативным остается соотношение цены и качества гостиничных услуг. Поскольку при обязательной 

сертификации классификация гостиниц является необязательной, владельцы не спешат присваивать «звезды» 

гостиницам, так как это требует значительных вложений средств и усилий для дальнейшей поддержки качества 

услуги. Согласно данным отчета Hotel.info и Международной ассоциации гостиниц и ресторанов (IH&RA), 

самые дешевые гостиницы мира находятся в США, а самые дорогие – в Москве. При этом средние показатели 

стоимости номеров в крупных мировых столицах составляют более 105 евро за сутки., а в г. Алматы – 110 евро 

за сутки средняя цена по гостиницам без звезд 

Можно выделить два направления деятельности по повышению уровня гостиничного предприятия. 

Технократическое направление предполагает улучшение качества материально-технической базы, 

оптимизацию технологических процессов и оргструктуры бизнеса, создание широкого спектра дополнительных 

услуг, желательно ориентированных не только на гостей отеля, но и на местных жителей. Гуманитарная 

составляющая включает в себя улучшение сервиса, создание корпоративной культуры, применение системы 

мотивации персонала, ориентацию на гостя. Движение только в одном направлении никогда не даст желаемого 

результата, в том числе когда речь идет о формировании имиджа гостиницы. 

Гостиничные услуги неосязаемы — гость не может понять, что его ждет, пока лично не посетит отель. 

Чтобы сформировать достойный имидж заведения, необходимо ответственно подходить к выбору партнеров и 

контрагентов — туроператоров, фирм, помогающих бронировать номера. Второе важное свойство — 

непостоянство качества гостиничных услуг. Даже если клиент приезжает в тот же отель какое-то время спустя, 

это не означает, что его будут обслуживать на том же уровне, что и раньше. Многое зависит от человеческого 

фактора: например, раньше работал другой портье — более приветливый, а сейчас гость не получил должного 

внимания.  

Время от времени целесообразно заказывать проведение профессионального аудита, в гостинице 

многие недостатки не видны, а сотрудники зачастую делают вид, что все замечательно, поэтому тревожная 

информация просто не доходит до руководства отеля.  

Важно отметить, что развитие гостиничного бизнеса не возможно без комплексного подхода к 

формированию стратегии развития туристической сферы в целом от улучшения качества услуги до 

формирования имиджи страны и доведения информации до мировой общественности. Развитие гостинично-

туристского комплекса Казахстана требует значительных инвестиций. Продуманной единой политики развития 

достопримечательностей страны на сегодня нет. 
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СУЧАСНА КРИЗА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ 

 

Дослідження найгостріших проблем АПК на сучасному етапі розвитку нашої держави дозволило 

здійснити їх систематизацію таким чином: неадекватна аграрна політика ; ускладнена і суперечлива система 

управління АПК, яка характеризується існуванням багатьох дублюючих ланок; незадовільна робота головних 

державних органів ; неефективна діяльність держави у процесі приватизації агросектору; низький рівень 

інвестування; неефективне використання аграрного потенціалу ; дис-паритетність обміну між аграрним та 

промисловим секторами на користь останнього; незадовільний стан функціонування ринкових інститутів. 

Результати аналізу сучасного стану АПК свідчать, що нині в Україні все ще фактично відсутня 

обґрунтована державна аграрна політика. Подолання кризових явищ в АПК України, вирішення завдань його 

реформування потребує вивчення та використання досвіду розвинутих країн у цій сфері економіки. Зазначена 

вище ситуація контрастує з досвідом багатьох країн з ринковою економікою, в яких аграрний сектор є сферою 

активного державного регулювання та протекціоністської політики. 

Специфіка функціонування аграрної сфери, а саме низька еластичність попиту, нестабільність 

прибутків виробників, сезонність виробництва, збереження земельного потенціалу, необхідність забезпечення 

продовольчої безпеки країни, а також аналіз проблем у цій сфері зумовлюють основні напрями її 

вдосконалення. Обмеженість ресурсів передбачає суворе підпорядкування протекціоністської політики в 

аграрній сфері завданням підвищення ефективності виробництва. В умовах формування соціально орієнтованої 

ринкової економіки уряд не може і не повинен безпосередньо займатися організацією виробництва. Його 

завдання - створити сприятливу конкурентну сферу і дати можливість господарським суб'єктам самостійно 

приймати рішення у сфері агровиробництва. Досвід розвинутих країн свідчить про необхідність відмови від 

принципу "невтручання" держави і більш повного залучення органів управління у процес структурно-

інституційних перетворень, з чим власне і пов'язується їх життєвість та здатність адаптуватися у нових 

господарських умовах. Система державного регулювання аграрного виробництва в умовах ринкового 

господарювання повинна виконувати низку досить важливих функцій і складатися з декількох компонент. 

Найважливішою функцією уряду є регулювання (стабілізація) аграрних ринків та гарантування 

сільськогосподарських доходів. 

 Одним з ефективних напрямів розвитку інвестиційної політики в АПК в умовах відсутності 

внутрішніх джерел є залучення іноземних інвестицій, які сприяють органічній інтеграції країни у світове 

господарство. Для досягнення поставленої стратегічної мети необхідний комплекс заходів державного 

регулювання, взаємопов'язаних між собою: створення для нових підприємств на принципах приватної власності 

системи стимулів, що забезпечують зацікавленість у господарській діяльності в нових умовах; завершення 

земельної реформи і створення правової основи для функціонування ринку землі; розвиток інфраструктури, яка 

обслуговувала б потреби системи виробництва, переробки, розподілу сільськогосподарської продукції; 

створення у країні умов для розвитку фінансових послуг, сільськогосподарської пропаганди, освіти за рахунок 

інформаційного потенціалу сектору; забезпечення конкуренції у сфері забезпечення сільського господарства 

сферами виробництва і реалізації переробки сільськогосподарської продукції. 

Для розвитку механізму конкуренції в аграрному секторі необхідні: впровадження у практику 

господарювання механізмів мотивації, що забезпечують належний рівень зацікавленості у функціонуванні 

сільськогосподарських товаровиробників на основі приватної власності; формування економічних інститутів 

ринку в аграрному секторі, що впливають на створення конкурентного середовища; розвиток ринкової 

інфраструктури, що обслуговує сектор і розвивається на основі конкурентного механізму; захист вітчизняного 

виробника і вітчизняного ринку сільськогосподарської продукції; вдосконалення нормативно-правової бази, що 

регулює недосконалу конкуренцію й забезпечує соціальний захист населення; реструктуризація державних 

установ з метою децентралізації регулюючих функцій. 

З метою вирішення проблеми збуту сільськогосподарської продукції доцільно використовувати 

економічні методи стимулювання малих підприємств, для яких головним видом діяльності була б реалізація 

продукції фермерів. Крім того, вдосконалення механізму функціонування біржової торгівлі 

http://bookclub.in.ua/book_70_page_2
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сільськогосподарською продукцією має включати заходи законодавчо-правового характеру та державного 

сприяння, регулювання розвитку біржового ринку агропромислової продукції; економічної стабільності та 

гармонізації економічних інститутів підприємців - виробників сільськогосподарської продукції - та інститутів 

ринкової економіки, в тому числі бірж; страхування фінансових ризиків та гарантії виконання біржових 

контрактів. Пріоритетними напрямами вкладення капіталу повинні стати: розвиток ринкової інфраструктури 

зберігання і збуту сільськогосподарської продукції, оскільки виробництво сільськогосподарської сировини та 

його інфраструктура дезінтегровані, а існуючі потужності не відповідають сучасним вимогам; розвиток 

інформаційного потенціалу АПК регіону; розвиток сільськогосподарського машинобудування і модернізація 

сервісних структур; реконструкція переробних підприємств з метою орієнтації на випуск кон-

курентоспроможної продукції; розвиток сільськогосподарського виробництва, заснованого на використанні 

екологічно чистих, із замкненим циклом, енерго- і матеріало-заощаджуючих технологій; упровадження 

життєздатної системи реєстрації земель, що є основою розвитку ринку землі. 

Особливістю аграрної сфери є проблема відносної індиферентності до сприйняття технологічних 

інновацій. У зв'язку з цим має місце необхідність державного сприяння аграрному технологічному розвитку у 

формі механізмів, прямо орієнтованих на підтримку і просування нових технічних, технологічних та, особливо, 

організаційно-економічних рішень. Про це свідчить і досвід багатьох розвинених країн, у яких 

сільськогосподарські служби поширення технологічних інновацій у виробництво, професійного навчання, 

інформаційно-консультативної допомоги, що фінансуються з бюджету, становлять важливий фактор оновлення 

виробництва. 

Розвиток державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в АПК регіону має бути 

спрямований на формування експортно-імпортної моделі. Експорт продуктів глибокої переробки може бути 

перспективним, якщо вийде за межі розвинених країн світу, між якими існує гостра конкурентна боротьба на 

продовольчому ринку. Для України такими зовнішніми ринками можуть бути країни СНД. Створення вільних 

економічних зон та територій пріоритетного розвитку дозволяє активізувати процес створення спільних 

підприємств у сфері виробництва, переробки, збуту продукції АПК. Потрібна державна підтримка розвитку 

інформаційного потенціалу сектору. 

Удосконалення податкового регулювання в АПК повинне передбачати: зниження ставки ПДВ на 

ресурси, що надаються сільськогосподарському виробництву; застосування пільг для підприємств, що 

інвестують капітал у розвиток сільського господарства, харчової промисловості, соціальної інфраструктури 

села. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ НА РЕГІОНАЛЬНИХ 

ГАЛУЗЕВИХ РИНКАХ 

 

Розв’язання актуальних проблем розвитку молочного комплексу і вибору найбільш ефективних шляхів 

розвитку за існуючих економічних умов аграрного виробництва, як показано в дослідженнях Ткачука П.Ю., 

зумовлює формування цивілізованого і  соціально орієнтованого продовольчого ринку України. Молочний 

комплекс, як складова агропромислової і економічної системи в цілому, відчуває на собі цілий ряд проблем, 

вирішення яких залежить від розвитку економічних процесів на різних рівнях і в різних сферах. Формування 

підприємств молочного комплексу відображає розвиток економічних процесів на сучасному етапі 

реформування і повинно враховувати всю сукупність соціально-економічних проблем суспільства [6].  

Вступ країни до СОТ, процес концентрації капіталу, стан агропромислового комплексу в цілому, що 

намітився в комплексі, ставить багато підприємств перед проблемою банкрутства, що значно загострює 

соціальні проблеми особливо на несприятливих для аграрного виробництва територіях. Більш актуальним 

постає питання вивчення конкурентних переваг для господарських утворень побудованих на засадах кооперації 

з одночасним застосування переваг кластеризації.  

Поняття “кластер” прийшло до нас із праць англійського економіста А. Маршалла, який досліджував 

наприкінці ХIХ ст. індустріальні округи Великобританії. Феномен кластера як галузевої агломерації на якійсь 

території економічно взаємозалежних підприємств відомий із часів ремісничого виробництва. Однак тільки в 

останній чверті ХХ ст. промислові кластери почали розглядатися як важливий фактор економічного розвитку 

регіонів [2]. Водночас, відповідно до «кластерного» підходу М. Портера можна виділити наступні фактори 

конкурентних переваг [3]: 
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 факторні умови: людські й природні ресурси, науково-інформаційний потенціал, капітал, 

інфраструктура, у тому числі фактори якості життя; 

 умови внутрішнього попиту: якість попиту, відповідність тенденціям розвитку попиту на світовому 

ринку, розвиток обсягу попиту; 

 суміжні й обслуговуючі галузі (кластери галузей): сфери надходження сировини й напівфабрикатів, 

сфери надходження обладнання, сфери використання сировини, устаткування, технологій; 

 стратегія й структура фірм, внутрішньогалузева конкуренція: цілі, стратегії, способи організації, 

менеджмент фірм, внутрішньогалузева конкуренція. 

Таким чином, взаємодія підприємств і організацій, що входять до кластера, являє собою сукупність 

кооперації й конкуренції, тобто відбувається постійний обмін кадрами, інноваціями, технологіями, 

здійснюється спільне використання інфраструктури, послуг і рекламно-маркетингове просування [1]. 

В стані занепаду на даному етапі знаходиться молочне тваринництво яке є основою розвитку всього 

молочного комплексу в реґіоні. Враховуючи тривалість біологічного циклу розвитку молодняку великої рогатої 

худоби, повільний темп розмноження тварин, низьку окупність матеріальних і фінансових витрат, відродження 

молочного скотарства буде тривалим і займе значний період. Розвиток цієї підгалузі ускладнюватиметься з 

багатьох причин, але в першу чергу пов’язаний з труднощами відновлення великих молочних ферм 

промислового типу, де можна проводити значну кількість конкурентоздатної молочної сировини за 

мінімальних витрат праці, енергії та матеріальних ресурсів [5]. 

Оскільки господарства населення є основними товаровиробниками на ринку молока, виникає 

невідкладна потреба налагодження системи заготівель молока від них. Дана система повинна розв’язати ряд 

проблем: 

 технологічної оснащеності молокоприймальних пунктів холодильними та іншими устаткуваннями 

для первинної обробки молока з метою забезпечення його якості та скорочення транспортно-заготівельних 

витрат; 

 надання допомоги селянам в утриманні корів (забезпечення їх комбікормами, мінеральними 

добривами, організація племінної справи, ветеринарне обслуговування, навчання по догляду та утриманню 

тварин); 

 укладання договорів на постачання заданих обсягів молока; 

 забезпечення комплексу мотиваційних заходів за якісні поставки молока у вказаних згідно з 

договорами обсягах (високі заготівельні ціни, премії тощо) [7]. 

Створення і розвиток діяльності професійних і міжпрофесійних об’єднань товаровиробників для 

захисту їх інтересів і просування молока і молочної продукції на внутрішні та зовнішні ринки є ще одним 

напрямом, який дозволить укріпити позиції виробників і переробників молока. Як приклад розвитку 

інтеґраційних процесів заслуговує уваги досвід ВАТ “Кременчуцький міськмолокозавод” системи з 

виробництва, заготівлі, переробки та реалізації молока та молочних продуктів Полтавської області. 

ВАТ “Кременчуцький міськмолокозавод” виробляє продукцію з сировини яку закуповує не тільки в 

Кременчуцькому районі, але і в інших районах області. Договори на купівлю молока укладають і з населенням. 

Доставка молока на завод здійснюється за рахунок відповідним чином налагодженої системи. 

Саме в інтеґрованому формуванні одним із поширених типів відносини між партнерами є договірний і 

контрактний, переваги яких зумовлюються наявністю спільної мети учасників інтеґрації протягом тривалого 

періоду (джерело доходів, засобів інвестування, приросту капіталу), господарською необхідністю здійснення 

довгострокових капіталовкладень у спеціалізовані види діяльності, необхідністю зацікавленістю у спільному 

відтворенні та прирості капіталу, вкладеного в основні засоби за минулі роки тощо. Водночас, важливим 

фактором забезпечення надійності виконання контрактів є передбачення в них штрафних санкцій за можливе 

недовиконання контрагентами основних умов угоди [4]. Таким чином, в сучасних умовах розвитку суспільних 

реалій країни, досягнення економічної ефективності виробництва та переробки молока більш можливе за умов 

застосування сучасних принципів і підходів регіональної і галузевої кластеризації ринку товаровиробників 

молочної продукції. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АПК В УСЛОВИЯХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РОССИИ К ВТО 

 

В условиях быстроменяющихся объективных факторов и развивающаяся в мире глобализация может 

оказать негативное влияние на дестабилизацию продовольственного рынка России и стран СНГ. В 

современных условиях экономики, имея существенный природный и ресурсный потенциал, Россия находится в 

тесной корреляционной зависимости от производственно-финансовой деятельности транснациональных 

корпораций (ТНК) мира по таким продуктам питания, как мясо, сахар, соя, кукуруза, молочные продукты, 

животное и растительное масло. В связи с этим инвестиции в российскую аграрную сферу должны стать 

государственным приоритетом в обеспечении продовольственной безопасности страны. Однако на протяжении 

ряда лет этого не наблюдалось. Кроме того, была существенно сокращена бюджетная поддержка сельского 

хозяйства, что привело к снижению удельного веса инвестиций в отрасль, а необоснованный рост цен на 

ресурсы и низкая рентабельность сельхозтоваропроизводителей привели к уменьшению спроса на технику, что 

в итоге привело к развалу сельскохозяйственного машиностроения и сферы обслуживания. Все это, в конечном 

счете, способствовало сдерживанию экономического роста нашей страны. 

Россия обладает существенным производственным и ресурсным потенциалом, позволяющим при 

определенных объективных условиях повышать уровень продовольственной безопасности и, более того, стать 

крупным экспортером экологически чистых продуктов питания. Так, на Россию приходится до 12% мировых 

пахотных земель, 20% мировых запасов пресной воды, 38,4 млн.чел. сельского населения, из которых более 

половины – трудоспособного возраста. С аграрной сферой связана треть отраслей народного хозяйства. По 

экспертным оценкам, одно рабочее место на селе позволяет обеспечить занятость 5-6 человек в других сферах 

экономики, а рост производства сельскохозяйственной продукции на 1% обеспечивает рост всей экономики на 

2,0-2,3%. 

Согласно данным Федеральной службы земельного кадастра, на начало 2012 г. в России насчитывалось 

401,3 млн.га земель сельскохозяйственного назначения – это 23,3% общей площади земельного фонда РФ. В 

2012 г. на душу населения в России приходилось по 1,18 га сельхозугодий, в том числе 0,72 га пашни. По 

формам собственности на начало 2012 г. земли сельскохозяйственного назначения распределились следующим 

образом: в государственной и муниципальной собственности находилось 68,7%, в собственности граждан – 

30,1%, в собственности юридических лиц – 1,2%. 

В результате реформирования сельского хозяйства появились многочисленные мелкие собственники 

земли. Диспаритет цен и резкое сокращение бюджетного финансирования привело к необратимым 

последствиям в аграрной сфере, на преодоление потребуется не одно десятилетие. Из-за развала материально-

технической базы, необеспеченности оборотными средствами и проблем с реализацией произведенной 

продукции за период 1991-2012 гг. посевная площадь в сельском хозяйстве сократилась на 42,6 млн.га (36%). В 

целом производство сельскохозяйственной продукции в сопоставимых ценах в сельскохозяйственных 

предприятиях за 1990-2010 гг. сократилось почти на треть, резко снизилось поголовье скота и, как следствие, 

производство мяса и молока. 

Необходимо создание объективных, благоприятных условий для перевода отрасли на новую 

технологическую основу, повышения ее конкурентоспособности и обеспечение полноценного финансирования 

федеральных целевых программ. В условиях присоединения к ВТО описанный выше сценарий более чем 

инерционный, так как не учитывает достижение пороговых значений продовольственной безопасности и 

независимости, поэтому необходимо разработать мероприятия по снижению продовольственных угроз и генно-

модифицированного продовольствия. 

Оценив динамику показателей развития сельскохозяйственного производства, инвестиций в сельское 

хозяйство до вступления России в ВТО была проведена сравнительная характеристика возможных последствий 

присоединения к ВТО. 

Так, одним из основных рисков присоединения к ВТО может служить усугубление системных проблем, 

существующих в отрасли. Во-первых, это низкая доходность, а, следовательно, низкая инвестиционная 

привлекательность отрасли. Став открытыми для стран ВТО, российские предприятия обязаны будут 

конкурировать с ведущими мировыми экспортерами продовольствия, работающими на основе самых 

передовых технологий. Ясно, что производительность труда в этих странах в разы превышает российский 

показатель, так как уровень государственной поддержки и тарифной защиты внутреннего рынка у них 

значительно выше. 

Присоединение к ВТО требует обязательной модернизации отечественного сельскохозяйственного 

производства, так как в противном случае могут усугубиться угрозы обеспечения и снижения 

продовольственной безопасности страны.  
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В области внешнеэкономической политики, по мнению многих ученых, необходимо осуществить меры 

по гибкому применению мер таможенно-тарифного регулирования для целей обеспечения продовольственной 

безопасности; рационализации соотношения экспорта и импорта сырья и продовольствия; эффективному и 

оперативному использованию мер торговой защиты при демпинговом, субсидированном или резко возросшем 

импорте; обеспечению эффективной работы системы санитарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля 

с учетом международных правил и стандартов; снижению зависимости отечественного агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов от импорта технологий, машин, оборудования и других ресурсов. 

К первоочередным мерам, направленным на ликвидацию внешних угроз продовольственной 

безопасности следует отнести сдерживание объемов импорта по зерну, мясу, молоку; ограничение ввоза в 

страну импортных товаров в таких пределах, которые будут обеспечивать нормы продовольственной 

независимости и одновременно обеспечивать рациональную норму потребления продуктов питания 

населением. Реализация этих мер может быть осуществлена при эффективном государственном регулировании 

уровня и ценообразовании на продовольствие, которые будут способствовать оживлению платежеспособного 

спроса населения и повышению конкурентоспособности отечественного продовольствия на внутреннем, а в 

перспективе и на внешнем рынках. Нельзя не заметить тот факт, что повышение эффективности использования 

производственного потенциала путем оптимизации факторов сельскохозяйственного производства может стать 

условием роста производительности труда и окупаемости затрат денежной выручкой, а это, в свою очередь, 

условием совершенствования управления продовольственной безопасности в условиях вступления в ВТО.  

Внешнеторговый аспект продовольственной безопасности имеет следующие показатели, 

характеризующие состояние и уровень продовольственной ситуации в стране: 

1) доля импорта в потреблении продовольствия; 

2) баланс ввоза и вывоза сельскохозяйственной продукции (сырья, ресурсов и продовольствия); 

3) соотношение внутренних и мировых сельскохозяйственных и оптовых цен; 

4) соотношение сельскохозяйственных оптовых и розничных цен на сопоставимую продукцию 

отечественного и импортного производства; 

5) показатели ежегодного колебания цен. 

На основе этих показателей можно судить о продовольственном самообеспечении страны и проследить 

зависимость от импорта. Продовольственное самообеспечение – это меры и действия, направленные на 

удовлетворение потребностей в продуктах питания за счет собственных ресурсов.  

Интенсивно развивая национальную экономику, повышая жизненный уровень населения, расширяя 

внешнюю торговлю продовольствием, ведущие государства мира одновременно поддерживают сравнительно 

высокий уровень самообеспечения продовольствием. В отличие от них, Россия, располагая почти всеми 

необходимыми ресурсами, по-прежнему остается крупнейшим мировым нетто-импортером 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.  

 

Малюк С.О. к.е.н., ст. викладач 

Жегунова А. С. 

Миколаївського інституту права Національного університету «Одеська юридична академія» м. Миколаїв, 

Україна 

 

ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В АПК: ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ 

 

На сучасному етапі існує думка про те, що найважливішим фактором економічного розвитку тієї чи 

іншої держави є саме «людський фактор», без якого неможливий потенційний розвиток суспільства. Саме 

трудовий потенціал перетворює людину на важливий ресурс.  

Трудовий потенціал – це сукупна чисельність громадян працездатного віку, які за певних ознак (стан 

здоров’я, психофізіологічні особливості, освітній, фаховий та інтелектуальний рівні, соціально-етнічний 

менталітет) здатні та мають намір провадити трудову діяльність [1].  

Рівень ефективності праці в сільському господарстві головним чином залежить від раціонального 

використання трудового потенціалу. За роки реформування економіки України досить мало уваги приділялось 

державному регулюванню такого важливого фактору, як людський. Людський аспект в економіці повинен 

займати центральне місце. Бо саме в індивідуально-психологічних особливостях кожної людини криється 

безмежний енергетичний потенціал, спроможний активізувати діяльність у різних виробничих і невиробничих 

сферах. Тому будь-які проблеми, що виникають на шляху переходу нашої держави до ринкових відносин, 

мають розглядатися крізь призму людського фактору [4, с. 25]. 

Особливості використання трудового потенціалу досліджували такі вчені як Антосенкова Є., Бондар І., 

Данилишин Б., Журба І.О., Заяць Т., Колеснікова В.В., Іванов А., Рябуха та інші. Саме вони заклали теоретичну 

базу формування та розвитку трудового потенціалу, в тому числі й в агропромисловому комплексі (АПК). 

АПК – складне господарське утворення, яке формується під впливом сукупності чинників. Вони 

поділяються на дві основні групи: природні та соціально-економічні. Соціально-економічні чинники 

охоплюють: демографічну ситуацію, рівень розвитку соціального і транспортного потенціалу, стан 

використання економіко-географічного потенціалу. Найважливішу роль у демографічній ситуації відіграють 

народонаселення, трудоресурсний потенціал і система розселення. Розвиток і виникнення міст, зростання в них 
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населення зумовлюють прискорений розвиток виробництва і промислової переробки насамперед 

малотранспортабельних продуктів харчування [5, с. 354]. 

Кадровий потенціал аграрної сфери АПК – це можливість працівників сільського господарства 

здійснювати трудову діяльність відповідно до індивідуальних якостей, які характеризуються їх віком, статтю, 

кваліфікаційно-освітнім рівнем, відношенням до праці, здатністю до підвищення своїх здібностей, і які 

забезпечують ефективне використання виробничих ресурсів підприємства. Кадровий потенціал сільського 

господарства включає в себе як зовнішні (ті, що використовуються), так і внутрішні або приховані (ті, що 

можуть бути використані в майбутньому у відповідних виробничих умовах) потенції працівників даної галузі. 

Внутрішні можливості обумовлені, перш за все тим, що в процесі трудової діяльності людина удосконалюється 

і при відповідних сприятливих умовах може виявляти все нові якості своєї особистості. І чим досконаліша 

робота з кадрами в сільськогосподарському підприємстві, тим більше можливостей в трудовому процесі може 

виявити людина і тим результативніша (ефективніша) буде її праця [4. с. 26 ]. 

З цього слідує, що для ефективного та належного розвитку сільського господарства необхідно як 

можливо частіше оновлювати управлінський ( кадровий) склад, який буде більш перспективно використовувати 

свої можливості та нове мислення, яке розвивається з плином часу. 

Головними критеріями, котрі слід використовувати для характеристики потенціалу працівників 

адміністративного апарату, спеціалістів та керівників є наступні: 

1) наявність в них природних здібностей до управління; 

2) прагнення до самостійного прийняття рішень і готовності нести відповідальність за 

результати; 

3) здатність до розгляду певних альтернативних рішень та відбору з них найефективніших; 

4) здатність формувати і працювати в колективі однодумців [4, с. 26]. 

Також невід’ємними характеристика трудового потенціалу є стан здоров’я, освітній рівень особи, 

професійність та інші. 

Для того, щоб бути частиною трудового потенціалу кожна особа повинна оволодіти професією. Під 

професією розуміється певний комплекс спеціальних теоретичних знань і практичних навичок, набутих 

людиною в результаті спеціальної підготовки і досвіду роботи в даній області, що дозволяють здійснювати 

відповідний вид діяльності. В рамках професії можна виділити спеціалізацію – це більш вузький різновид 

трудової діяльності у межах певної професії [2, с.234]. Результат будь-якої діяльності підприємства, зокрема, 

сільськогосподарського, залежить від рівня кваліфікації працівників, тобто від ступеню професійної 

підготовки, яка необхідна для виконання даних трудових функцій. 

Працівники з вищою кваліфікацією швидше та якісніше виконують свої функції. Тому організація 

навчання кадрів є важливою умовою зміцнення економіки підприємств. Це тим більш важливо, що заміна живої 

праці капіталом, перехід до використання більш продуктивних машин і знарядь праці вимагає для їх 

експлуатації більш кваліфікованих працівників з іншим рівнем матеріального стимулювання: успіх досягається 

лише тоді, коли кожний працівник буде чітко розуміти, що, коли, чому і як йому потрібно робити, а також яка 

матеріальна винагорода його очікує [3, с. 64]. 

Досліджуючи дане питання, ми дійшли висновку, що розвиток ринкових відносин, зміна форм 

власності на засоби виробництва у сільському господарстві сприятиме зацікавленості селян у 

високопродуктивній і творчій праці, використанню на практиці набутих знань, досягнень науки та передового 

досвіду. Підвищення кваліфікації робітничих кадрів – це не тільки необхідність, а й найважливіша умова 

зростання продуктивності праці і поліпшення якості продукції . 

Також, на сучасному етапі розвитку ринкової економіки необхідною є державна підтримка та розвиток 

самозайнятості сільського населення. Ефективне державне регулювання дасть змогу зменшити рівень 

безробіття в АПК, і як наслідок, підвищити рівень доходів та добробуту українського села в цілому.    
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ИНВЕСТИРОВАНИЕ В АПК УКРАИНЫ 

 

Учитывая глобальные изменения климата, инвесторам станет еще выгоднее вкладывать средства в 

аграрный сектор Украины. В частности, Украина располагает резервами для значительного наращивания 

урожайности. Выход на уровень в 90% от урожайности развитых стран при сохранении имеющихся площадей 

обеспечит дополнительно до 30 миллионов тонн зерна» 

Учитывая сложившуюся ситуацию, инвесторы не заставили себя ждать:  

«Более десятка польских бизнесменов во главе с вице-президентом Хозяйственной Палаты Польши 

Тадеушем Намедински приехали в Луганск за день до официального открытия форума. Причина – намерение 

принять участие в последних приготовлениях  к старту инвестиционного проекта «Агрогород». Договор о 

начале совместной работы в этом направлении между бизнесменами Луганской области и торговой палатой 

Польши был заключен год назад, во время проведения первого Международного инвестиционного форума. 

 О серьезности намерений польской стороны в вопросе реализации инвестпроекта «Агрогород» говорит 

и состав приехавшей на Луганщину делегации, и вопросы, которые бизнесмены поднимали в ходе встречи с 

руководителями нашей области. Поляки действительно готовы вкладывать деньги в развитие АПК региона. 

Однако они настаивают на выполнении ряда условий. Главное из них – честность и порядочность в 

отношениях. Вице-президент Польской Хозяйственной Палаты Тадеуш Намедински, сразу заявил: объемы 

производства овощей и фруктов фермерскими хозяйствами Луганской области говорят о том, что эта отрасль 

здесь, на востоке страны, практически отсутствует. А стало быть, говорить о серьезных перспективах 

«Агрогорода» пока слишком рано. Агропромышленный комплекс нуждается в немедленной модернизации. В 

этом деле поляки готовы оказать помощь. 

 Тадеуш Намедински в качестве аргумента привел такой пример: на сегодня овощи и фрукты в 

Луганской области стоят в три раза дороже, чем в Польше. И это, по его мнению, неправильно. Исправить 

существующее положение дел, в числе прочего,  и призван II Международный инвестиционный форум, 

который  открывается в 5 октября в Луганске. 

Украина заинтересована в совместных проектах с Нидерландами в агропромышленном комплексе. в 

последние годы в украинском агарном секторе проходят преобразования и уже есть положительные 

результаты.правительство приветствует инвестиции в этот сектор, в Украине уже работает ряд иностранных 

компаний из европейских стран. 

  В будущем Украина и Нидерланды смогут реализовывать совместные серьезные проекты в этом 

секторе. В свою очередь члены Конфедерации промышленников и работодателей Нидерландов в ходе встречи 

отметили, что Украина является важной страной в сфере аграрного сектора, и голландские компании 

заинтересованы в сотрудничестве в этом направлении. 

Капитальные инвестиции в агропромышленный комплекс (АПК) Украины с учетом всех источников 

финансирования в 2013 году могут составить 20 млрд грн, что на 4-5% больше, чем в прошлом году, считают в 

Национальном научном центре «Институт аграрной экономики». 

По его словам, основным источником финансирования отечественного АПК в этом году останутся 

собственные средства товаропроизводителей. Однако в связи с ожидаемым сокращением их доходов от 

реализации продукции, связанным со снижением мировых цен на сельхозкультуры, возможность 

производителей инвестировать в развитие своих хозяйств будет ограничена. Таким образом, эксперт считает, 

что в 2013 году доля собственных средств товаропроизводителей в источниках финансирования инвестиций 

составит 70%, а кредитов – 20%. 

Кроме того, Лупенко прогнозирует рост прямых иностранных инвестиций в сельскохозяйственный 

сектор Украины на 22,8% по сравнению с предыдущим годом – до 850 млн долл. По его оценкам, доля такого 

финансирования в совокупных инвестициях в АПК Украины в 2013 году составит 5%. 

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины рассчитывает, 

что в 2013 году украинские аграрии смогут привлечь в сельскохозяйственную отрасль не менее 3 млрд долл. 

инвестиций (боле 24 млрд грн). 

По данным Госстата, капитальные инвестиции в сельское, лесное хозяйство и охоту в 2012 году 

выросли на 10,5% - до 16,052 млрд грн. 

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины рассчитывает, что в 2013 году 

украинские аграрии смогут привлечь в сельскохозяйственную отрасль не менее 3 млрд долл. инвестиций. 

 «Мы ожидаем, что в виде инвестиций и привлечения на фондовых биржах, привлечения средств и по 

межправительственным договоренностям, и прямых инвестиций, мы будем на достаточно высоком уровне. Я 

хотел бы, чтобы мы имели не менее 3 млрд. долл. (инвестиций в аграрный сектор Украины в 2013 году – 

УНИАН)», – сказал министр. 

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, прямые иностранные инвестиции в сельское хозяйство, 

охоту и лесничество Украины в 2012 году составили 800,7 млн долл. 

http://economics.unian.net/rus/news/168916-pritok-investitsiy-v-agrarnyiy-sektor-ukrainyi-za-2013-god-mojet-sostavit-3-mlrd-doll.html
http://economics.unian.net/rus/news/168916-pritok-investitsiy-v-agrarnyiy-sektor-ukrainyi-za-2013-god-mojet-sostavit-3-mlrd-doll.html
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Рис.1 – Динамика инвестиций в АПК за 2010-2012 гг и 1-ое полугодие 2013г 

 

Таким образом, за последние 3 года наблюдается положительная динамика инвестирования в АПК 

Украины. Активизация инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве − это реальные шаги для 

повышения конкурентоспособности отрасли, роста производительности труда, решения социальных проблем. 

Поэтому, с учетом евроинтеграционных процессов Украины, инвестиционный потенциал аграрного сектора 

должен выполнить одну из ключевых функций. 
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ОСОБЛИВОСТІ  МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ  НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК 
 

Сільське господарство України на сучасному етапі ринкових перетворень перебуває на шляху 

докорінних змін трудових, економічних, соціальних для підвищення мотивації аграрної праці, її продуктивності 

та привабливості. Мотивація праці працівників сільського господарства посідає одне з провідних місць і є 

складовою ефективної діяльності господарства. 

Проблеми мотивації трудової діяльності розглядаються багатьма науковцями. В свою чергу рівень 

ефективності праці залежить від повноти використання фактора мотивації до неї. Вивчення цього питання 

присвячені праці багатьох провідних вчених України: Горобець Н.М. [1], Петренко Н.О [2], Шкурін Г.Т [3], 

Шляхтянко А.М. [4] . 

Мотивація — це найважливіший фактор підвищення ефективності діяльності усієї організації, адже 

процес діяльності організації можна добре спланувати і організувати, але якщо працівники цієї організації не 

відповідально ставляться до своїх обов’язків  і не зацікавлені особисто у розв'язанні проблем і задач, що 

постали перед організацією, то результати контролю і підбиття підсумків не будуть втішними.  

  В останні  роки в сільському господарстві України з різних причин спостерігається значний 

відплив із села робочої сили, особливо молоді. Значна частина працездатного сільського населення змушена 

шукати роботу в містах чи  в зарубіжних країнах. 

Основними шляхами мотивації зайнятості в сільському господарстві молоді є:  

– розробка і впровадження фінансового механізму закріплення молодих спеціалістів на селі; 

– виділення земельних ділянок та надання пільгових кредитів молодим людям; 

– ініціювання створення в регіонах спеціальних навчально-методичних курсів з підготовки сільської 

молоді у сфері малого бізнесу; 

– державна підтримка розвитку молодіжного фермерства та молодіжного несільськогосподарського 

підприємництва в сільській місцевості. 

Основними мотивами зайнятості для працівників сільськогосподарських підприємств є: оплата праці, 

дохід від власності, умови праці, професійний та кар’єрний ріст, право участі у вирішенні господарських 

питань, отримання від підприємства соціально-культурних послуг.  

Головним напрямом підвищення трудової мотивації є удосконалення форм і систем організації та 

оплати праці. Тому, для заохочення в сільському господарстві застосовуються як моральні, так і матеріальні 

стимули. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://lkt.lg.ua/news/newprint6055
http://economics.unian.net/rus/news/
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Моральне стимулювання передбачає: винесення подяки, нагородження грамотами, надання інформації 

про передовиків підприємства, підтримання високої трудової активності, створення сприятливих умов праці, 

нормального психологічного клімату, переконання, сила прикладу, моральні заохочення [2]. 

Матеріальна зацікавленість сільськогосподарських працівників незалежно від форми господарювання 

та галузі визначається  рівнем оплати праці, що задовольняє працівника. Основою матеріальної мотивації є 

заробітна плата, яка ґрунтується на її раціональній організації [3]. 

Система оплати праці має сприяти як інтересам роботодавця, так і працівника. Порівняємо динаміку 

заробітної плати у сільському господарстві та промисловості на фоні змін прожиткового мінімуму (Рис. 1).  
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Рис 1. - Динаміка зміни заробітної плати у сільському господарстві та промисловості на фоні змін 

прожиткового мінімуму  

 

Проаналізувавши статистичні дані можна дійти висновку, що доходи працівників промисловості 

можуть забезпечити кращий рівень життя, оскільки рівень заробітної плати є набагато вищий ніж у сільському 

господарстві.  

Для ефективного формування мотивації на підприємстві повинні створюватись відповідні умови: 

надання провідним фахівцям права власності, впровадження демократичних засад управління, пріоритетне 

забезпечення робочими місцями перспективних, молодих і висококваліфікованих фахівців, забезпечення 

сприятливого внутрішнього і зовнішнього середовища для професійного зростання та самореалізації  [4]. 

 В результаті проведеного дослідження пропонується запровадження системи оплати праці від валового 

доходу. Вона  включає заробітну плату і валовий прибуток, та визначається як різниця між виручкою від 

реалізації продукції і матеріальними витратами на її виробництво. Система оплати праці від валового доходу 

забезпечує найтісніший звязок між заробітками працівників і ефективністю господарювання. При оплаті праці 

від валового доходу раціональне витрачання виробничих ресурсів дозволяє знизити собівартість виробленої 

продукції, підвищити заробітки працівників і збільшити чистий дохід. Її широке впровадження в 

сільськогосподарських підприємствах поряд з іншими підходами сприятиме успішному вирішенню завдань по 

збільшенню виробництва сільськогосподарської продукції з раціональним використанням матеріальних 

ресурсів. 
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1.Горобець Н.М. Матеріальні аспекти мотивації праці сільськогосподарських працівників //  Економіка 

АПК - 2010 - №11 - С.41- 44. 
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Економіка АПК – 2011 - №2 - С.129 - 131. 
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КРЕДИТНІ СПІЛКИ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АПК 

 

Агропромисловий комплекс є однією з базових галузей, ефективна діяльність якої впливає на 

функціонування всієї національної економіки та забезпечує стійкість і динамічність господарського розвитку 

країни. В системі ресурсного забезпечення виробництва фінансова складова має домінуюче значення. Одним із 
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методів вирішення проблеми фінансово-кредитного забезпечення суб’єктів господарювання сільської 

місцевості є відродження кредитної кооперації, про що свідчить вітчизняний та закордонний досвіди. 

Різноманітним аспектам наукових розробок з питань функціонування кредитних спілок присвячені 

праці сучасних учених-економістів М. Алімана, С. Бабенка, В. Гончаренка, Р. Коцовської, А. Оленчика, А. 

Пантелеймоненка 

Один з основних напрямів реалізації державної політики у сфері розвитку аграрного підприємництва – 

його надійне фінансово-кредитне забезпечення. Велику роль у цьому відіграє банківський сектор, однак із 

розвитком форм аграрного бізнесу організовувалися й особливі типи інститутів у сфері фінансово-кредитного 

обслуговування, що базувалися на принципах кооперації та взаємодопомоги. До них належать кредитні спілки 

та кредитні банки. 

Вітчизняну кредитну кооперацію започаткували на Полтавщині в другій половині ХІХ століття, коли 

відбувався процес модернізації аграрного сектору економіки. Помітна роль в ньому належала сільським 

кредитним кооперативам. 

Кредитна спілка – це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, профспілками, їх 

об`єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та 

наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки [4]. 

Динамічне поширення кредитних спілок у сільській місцевості у 2000–2002 рр. підтвердило, що поява 

та розвиток кредитної кооперації – це закономірне явище реакції населення на економічні реформи у 

суспільстві. 

У 2003-2008 рр. система кредитування набула бурхливого розвитку, що відобразилося в різкому 

нарощуванні масштабів її діяльності. За цей час обсяги залучених депозитів і кредитів, виданих членам 

кредитних спілок, збільшилися в 12 разів, а загальний обсяг їх капіталу зріс майже в 10 разів, обсяг активів – в 

11 разів. Проте якісні показники діяльності кредитних спілок відстають від світових. Рівень активів на одну 

кредитну спілку в Україні менший за світовий у 38 разів. Основна частина кредитних спілок мають обсяг 

активів до 5,0 млн. грн, тоді як чотири з них – мають активи, які перевищують 100 млн. грн. [3]. 

З 2007 р. до березня 2010 р. здійснювалася стратегія капіталізації кредитних спілок України. 

Відсутність операцій з інструментами фондового ринку, нерухомістю, валютою вберегла українські кредитні 

спілки від нищівного удару світової фінансової кризи 2008 року. У кризових умовах небанківські фінансові 

установи, на відміну від комерційних банків, продовжували надавати позики населенню. Водночас розгортання 

фінансово-економічної кризи суттєво ускладнило умови функціонування кредитних спілок. У 2008-2009 рр. 

кількість вкладників кредитних спілок зменшилася на 48,8%, кількість позичальників скоротилася на 21%. 

Сума депозитів населення, залучених кредитними спілками, на початку 2010 року становила 1,4% від 

депозитного портфеля комерційних банків, сформованих від фізичних осіб, а саме 214,1 млрд. грн. Розрив в 

обсягах залучених і позичених коштів становив 1 млрд. грн. На тлі загального зростання кількості членів 

кредитних спілок у 2005-2010 рр. з 1,2 до 2,1 млн. осіб зменшилася частка учасників, які активно користуються 

послугами кредитних спілок (з 575 тис. до 563,1 тис. осіб) [1], що зумовило зменшення доходів, обсягів 

кредитування, рентабельності. 

Певне пожвавлення розвитку системи кредитної кооперації в Україні розпочалося в другому півріччі 

2010 року. Загальний обсяг активів кредитних спілок станом на 31.12.11 становив 2386,5 млн. грн. і порівняно з 

аналогічним періодом 2010 року зменшився на 30,5% (на 31.12.10 – 3432,2 млн. грн.). 

Розмір активів кредитних спілок на кінець 2011 року становить 56,6% рівня 2009 року, 69,5% рівня 

2010 року. Це пояснюється насамперед тим, що саме кредитні спілки, порівняно з іншими небанківськими 

фінансовими установами, виявилися найбільш вразливими до проявів фінансової кризи та найменш 

спроможними щодо її якнайшвидшого подолання [2]. 

Загальний обсяг активів кредитних спілок станом на 01.07.12 становив 2549,0 млн. грн. і порівняно з 

початком 2012 року збільшився на 6,8% (станом на 01.01.12. становив 2386,5 млн. грн.) [2]. 

Наведені дані свідчать, що названі інституції здатні виживати в умовах фінансової нестабільності й 

економічної кризи.  

Таким чином, кредитні спілки впродовж багатьох років частково фінансують розвиток аграрного 

підприємництва в Україні. Система кредитної кооперації забезпечує зміцнення фінансової бази малого і 

середнього агробізнесу, прискорює формування сучасної інфраструктури в аграрній сфері, сприяє вирішенню 

соціальних проблем сільського населення. 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Главная цель социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы – рост 

благосостояния и улучшения условий жизнедеятельности населения, что определяет социальную 

направленность развития экономики страны на этот период. Одной из составляющих социально-

экономического развития общества является продовольственная безопасность государства.   

Продовольственная безопасность республики определена как состояние экономики, при котором 

государство способно гарантировать покрытие потребности в продовольствии на уровне обеспечения 

нормальной жизнедеятельности населения. Концепция продовольственной безопасности республики 

предусматривает ее обеспечение за счет собственного производства на уровне 80-85% и 15-20% - доля импорта-

экспорта.  

Питание человека, как залог здоровья и жизнедеятельности нации, должно быть разнообразным, 

учитывать национальные традиции. В этом случае оно обеспечивает покрытие потребности организма в 

энергетических, биологически активных, вкусовых и других компонентах. Такие подходы положены в основу  

продовольственного аспекта оценки достижения  продовольственной безопасности и определяют 

физиологические и платежеспособные границы спроса на продукты питания на внутреннем рынке. 

Потребление основных продуктов питания в республике на душу населения в год  и медицинские нормы 

потребления приведены в таблице 1.  

Таблица 1. Потребление основных продуктов питания в Беларуси на душу населения в год, кг [2], [3] 

Продукция 

Медицинская 

норма  

потребления 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Хлеб и хлебобулочные 

изделия 
105 96 94 93 91 87 86 82 

Молоко и молочные 

продукты 
393 262 257 253 237 228 247 281 

Мясо и мясопродукты 80 62 68 71 76 78 84 88 

Рыба и рыбопродукты 18,2 18,6 17,7 17,8 16,1 15,4 15,8 14,0 

Масло растительное 13,2 14,7 14,2 15,9 15,7 14,9 15,9 16,2 

Яйца, шт 294 259 279 280 283 289 292 310 

Картофель 170 183 190 191 192 184 183 186 

Овощи и бахчевые культуры 124 127 134 138 143 146 149 145 

Сахар  33 39,1 36,6 34,7 39,7 40,7 41,1 42,0 

Плоды и ягоды 78 47 60 59 60 61 65 58 

Беларусь является страной с индустриально-аграрным характером экономики, что обеспечивается 

наличием достаточных земельных и трудовых ресурсов, развитием отраслей перерабатывающей 

промышленности.  Следствие этого – значительная доля производства республики в мировом производстве 

сельскохозяйственной продукции. Так, по производству картофеля в 2011 году доля Беларуси в мировом 

производстве составила 2,4%, а по производству и потреблению на душу населения (815 и 186 кг 

соответственно) страна заняла первое место [4, с. 40].  

 В Концепции продовольственной безопасности определены  критические и оптимальные уровни 

сельскохозяйственного производства (таблица 2).  

Таблица 2. Уровни производства сельскохозяйственной продукции [1], [2], [3] 

Производство 
Уровень 

оптимальный критический фактический 2011 г 

Зерно, млн.т 8,0-9,0 5,5-6,0 8,273 

Картофель, млн.т 9,0-10,0 6,0-6,5 7,148 

Овощи, млн.т 1,5-1,7 0,8-1,0 1,816 

Плоды и ягоды, млн.т 0,7-0,8 0,35-0,45 0,302 

Молоко, млн.т 7,0-7,5 4,2-4,5 6,500 

Мясо всех видов (живой вес), млн.т 1,3-1,5 0,9-1,0 1,464 

Сахар-песок (из собственного сырья), 

тыс.т 
250 150-180 985,5 

Масло растительное, тыс.т 60 40-45 181,7 

 

Оптимальные уровни предусматривают такие продовольственные и сырьевые объемы, которые 

покрывают потребление на душу населения в соответствии с научно обоснованными нормами, формируют 
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необходимые фонды, резервы и экспорт.  Критический уровень сельскохозяйственного производства 

характеризует его объемы, ниже которых наступает зависимость от импорта, ослабление экономической 

безопасности страны [1, с. 10]. Приведенные в таблице 2 данные свидетельствуют, что по ряду продуктов – 

овощам, сахару-песку, маслу растительному производство превысило не только критический, но и 

оптимальный уровни. Критический уровень также превзойден по производству зерна, картофеля, молока.  

В 2011 году, как видно из приведенных данных, продовольственная безопасность страны была оценена 

несколько ниже оптимального уровня, но критический уровень не достигнут  только при  производстве плодов 

и ягод.  

Выполненное  исследование показало, что показатели Концепции продовольственной безопасности 

Республики Беларусь на период  с 2005 по 2011 годы в целом достигнуты. Сохраняется дисбаланс по 

отношению научно обоснованных норм потребления основных продуктов питания. Превышение фактического 

потребления по сравнению с нормативным характерно преимущественно по углеводосодержащим  продуктам 

(картофель, овощи, сахар). 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Важная роль в развитии рыночных отношений в сельском хозяйстве принадлежит крестьянским 

(фермерским) хозяйствам. В современных условиях крестьянские (фермерские) хозяйства стали одной из форм 

многоукладного аграрного производства и требуют не столько количественного роста, сколько качественных 

изменений и эффективного функционирования. 

Малые производственные коллективы, какими являются крестьянские хозяйства, имеют ряд 

преимуществ перед крупными коллективами. На таких фермах индивидуальные усилия каждого работника 

проявляются в наибольшей степени, что вскрывает дополнительные резервы повышения производительности 

труда. 

Развитие фермерских хозяйств – одно из важных направлений для сельского хозяйства страны. Среди 

них немало высокодоходных, но в своей общей массе это пока слабые, технически плохо оборудованные, 

недостаточно обустроенные хозяйства. Главная причина такого положения – нехватка средств. 

Государственная поддержка сведена к минимуму: фермерам приходится сталкиваться с рядом проблем при 

решении вопросов, касающихся получения удобрений, предоставления льготных кредитов, создания 

материально-технической базы, строительства помещений, отвода земли, иногда возникают проблемы со 

сбытом продукции. 

Процесс создания крестьянских хозяйств в стране происходит неравномерно. В тех районах, где им 

уделяется должное внимание со стороны администрации и осознается значимость для сельского хозяйства, их 

гораздо больше и  они успешнее функционируют. Сегодня проблемам села уделяется большое внимание со 

стороны государства, т.к. это не только источник сырья и продуктов питания, но и носитель национальной 

культуры, хранитель традиций. 

В Беларуси сложилась многоукладная модель развития агропромышленного комплекса, в состав которой 

входят как представители крупнотоварного сектора, так и небольшие фермерские хозяйства.  

В процессе реформ, с 1991 г. по настоящее время, в республике было организовано более 6 тысяч 

крестьянских (фермерских) хозяйств, но на сегодняшний день около 4 тысяч хозяйств этого типа прекратили 

свою деятельность [1]. 

На рисунке наглядно представлена динамика развития крестьянских (фермерских) хозяйств в республике 

по количественному критерию. 
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Рисунок – Динамика фермерских хозяйств в Республике Беларусь [2, 3]. 

Значительный скачок в росте количества фермерских хозяйств произошел во время первого кризисного 

этапа, после чего хозяйства стали развиваться более или менее стабильно. Количественный максимум 

наблюдается в 1995 г.– был преодолен рубеж в 3 тысячи организаций. На протяжении последних четырех лет 

(2008 г.– 2011 г.) намечается тенденция роста после продолжительного пятилетнего спада. В 2012 г. 

наблюдается незначительный спад. 

В 2012 г. в Республике Беларусь насчитывалось 2225 фермерских хозяйств [2, с. 298]. Наибольшее 

количество фермерских хозяйств традиционно насчитывается в Минской области и составляет более 1/5 от 

общего количества (23,1 %– 515 хозяйств), по сравнению с предыдущим 2011 г. в регионе наблюдается 

увеличение числа фермерских хозяйств на 41 единицу. На юго-западе страны (в Брестской области) находится 

19 % имеющихся фермерских хозяйств (457 единиц). Эти два района регулярно занимают лидирующие 

позиции по данному критерию.  

Средняя численность работников крестьянских (фермерских) хозяйств в 2012 г. составила 8205 чел. 

Следует отметить, что с каждым годом в фермерских хозяйствах, занято все больше и больше работников. В 

2012 г. по отношению к 2008 г. прирост составил 37,9 %, а по сравнению с 2011 г.– 5,4 %.  

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг  крестьянских (фермерских) хозяйств растет 

также динамично. Темп прироста за 2011 г. выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг в 

фермерских хозяйствах был очень высок и составил 75,8 %. и выручка от реализации достигла 905,7 млрд. руб. 

В 2012 г. темп прироста снизился на 4,5 процентных пункта и составил 71,3 %. 

В 2011 г. по сравнению с 2010 г. объем чистой прибыли в фермерских хозяйствах увеличился в 2 раза (на 

89,2 млрд. руб.), в предыдущие годы динамика не была такой активной. В 2012 г. темп прироста по отношению 

к 2011 г. составил 59,2 %, и чистая прибыль фермерских хозяйств достигла 285,0 млрд. руб. 

Однако необходимо отметить, что в 2012 г. по отношению к 2011 г. процент прибыльных фермерских 

хозяйств снизился на 0,4 процентных пункта и составил 92,9 % (в 2011 г. – 93,5 %). 

Основными причинами, препятствующими качественному и количественному развитию фермерства в 

республике являются: несовершенство организационно-правовой базы; ограниченные инвестиционные 

возможности для создания мощной материально-технической базы небольших по размеру хозяйств; 

недостаточная государственная поддержка; диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и 

промышленные товары; низкое плодородие земель, выделяемых фермерам; преимущественная специализация 

производства на продукции растениеводства; невысокий уровень профессиональной подготовки большинства 

фермеров по вопросам технологии, организации и экономики сельскохозяйственного производства. 

Но несмотря на трудности, развитие и функционирование фермерских хозяйств из года в год становится 

все более активным. Они вносят свой вклад в формирование конкурентоспособного, экологически безопасного 

производства сельскохозяйственной продукции в республике. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ООО 

«АГРОФИРМА «ВАМИН АКСУ» РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

Эффективность производства - сложная экономическая категория, в которой отражается действие 

многих объективных экономических законов и показана одна из важнейших сторон общественного 

производства - его результативность. 

Повышение эффективности производства является одной из актуальнейших проблем, успешное 

решение ее дает огромные возможности для дальнейшего развития экономики страны и повышения уровня 

жизни населения. 

Повышение эффективности производства обусловливается совокупностью постоянно действующих 

факторов и рядом особенностей современного этапа экономического развития общества. 

С одной стороны, повышение экономической эффективности необходимо в связи с ограниченностью 

приращения некоторых видов ресурсов, изменением стоимости факторов производства, возрастанием 

потребности рынка в отечественной продукции, усилением требований к качеству продукции и т.д. 

С другой стороны, на современном этапе развития общества расширяются возможности повышения 

эффективности производства. Накопленный за годы реформ опыт, развитие науки, а также возрастающая 

заинтересованность в высоких конечных результатах в условиях рыночных отношений позволяют наращивать 

объемы производства продукции, снижать издержки и повышать прибыльность. 

Эффективность производства – важнейшая качественная характеристика хозяйствования на всех 

уровнях. Под экономической эффективностью производства понимается степень использования 

производственного потенциала, которая выявляется соотношением результатов и затрат общественного 

производства. Чем выше результат при тех же затратах, чем быстрее он растет в расчете на единицу затрат 

общественно необходимого труда, или чем меньше затрат на единицу полезного эффекта, тем выше 

эффективность производства. Обобщающим критерием экономической эффективности общественного 

производства служит уровень производительности общественного труда. 

Суть проблемы повышения экономической эффективности производства состоит в том, чтобы на 

каждую единицу трудовых, материальных и финансовых ресурсов добиваться существенного увеличения 

объёма производства продукции. Это, в конечном счете, означает повышение производительности 

общественного труда, что и является критерием (мерилом) повышения эффективности производства. 

Нами было произведено исследование эффективности деятельности ООО «Агрофирма «ВАМИН 

Аксу», расположенное в Аксубаевском районе Республики Татарстан. Основное направление деятельности 

предприятия – сельскохозяйственное производство. 

Была произведена оценка производственной деятельности ООО «Агрофирма «ВАМИН Аксу». 

Анализируя  работу предприятия за последние три года следует отметить, что с каждым годом увеличивается 

поголовье КРС на 941 голову. Количество нетелей в 2012 году составляет 1152 головы, что на 257 голов 

больше, чем в 2010. Также увеличилось количество телок на 611 голов. Количество коров и основных 

свиноматок осталась без изменений. Денежная выручка в 2012 году увеличилась на 88700 тыс. рублей, за счет 

увеличения цены реализации единицы продукции. В 2012 году она составляет 347574 тыс. рублей. Площадь 

пашни на протяжении двух лет оставалась одинаковой 35100 га, но в 2012 уменьшилась на 2000 га, в связи с 

окончанием срока аренды определенных земельных участков. 

Валовая прибыль в 2012 году по сравнению с 2010 годом сократилась на 102271 тыс. руб. Чистая 

прибыль агрофирмы сократилась на 89190 тыс. руб. Снижение чистой прибыли обусловлено тем, что в целях 

обновления основных средств общество привлекало заемные средства, соответственно увеличилась процентная 

нагрузка.  Так же произошло резкое увеличение стоимости сырья. Это привело к существенному росту 

себестоимости продукции.   

В структуре земельных угодий произошли значительные изменения за рассматриваемый период. 

Общая площадь земли уменьшилась на 3000 га, что связано с уменьшением площади сельскохозяйственных 

угодий, так как данная площадь была арендованной, а в текущем году в них отпала необходимость. По 

сравнению с 2010 годом площадь сельскохозяйственных угодий уменьшилась на 2000 га, что составляет 2,4 %. 

в связи с  сокращение площади пашни на 2000 га, что на 1,7 % меньше, чем в предыдущем году. Так же 

снизилась среднегодовая численность работников в целом по агрофирме. В 2010 году численность работников 

составляла 980 человек, в 2011 году 940 человек, в 2012 году 875 человек. В 2012 году на 106 человек меньше, 

чем в 2010, что в свою очередь обуславливается высокой отрицательной текучестью работников в селе, 

местными мотивационными характеристиками сельскохозяйственного труда. 

В целом производство предприятием сельскохозяйственной продукции является нерентабельным. 

Для получения дополнительной прибыли предприятием был предложен инвестиционный проект по 

открытию кролиководческой фермы в ООО «Агрофирма «ВАМИН Аксу» 
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Целью проекта является открытие нового производства, создание рабочих мест, увеличение платежей в 

бюджет, обоснование экономической эффективности создания кролиководческого хозяйства. 

Показатели экономической эффективности проекта при горизонте расчета на 3 года равны: годовые 

денежные поступления – 2737 тыс. руб.; срок окупаемости –23,4 месяца; стартовые инвестиции – 5342 тыс. 

руб.; чистый дисконтированный доход – 2385 тыс. руб.; индекс рентабельности – 0,15. 

Данный проект не сможет в полной мере компенсировать затраты предприятия и кардинально 

повысить его эффективность, но даст дополнительный доход, который можно использовать для дальнейшего 

развития предприятия. 
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ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗИКОВИХ РЕСУРСІВ З ПОЗИЦІЇ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ 

КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

Фінансування діяльності за рахунок позикових ресурсів є привабливим для власників підприємства, які 

не мають наміру збільшувати кількість акціонерів або пайовиків з метою збереження контролю над 

підприємством. Відносно легкодоступним і надійним джерелом формування капіталу у цьому випадку є кредит. 

Без кредиту розвиток підприємства обмежувався би можливостями індивідуального кругообігу коштів, а також 

системою бюджетного фінансування, що склалася. 

Посилення ролі кредитних відносин як засобу стимулювання розвитку виробництва проявляється в 

різних аспектах. Кредит є підґрунтям розширеного відтворення, важливою складовою діяльності підприємств 

всіх форм власності, надійним інструментом, який опосередковує процес виробництва і реалізації продукції. 

Кредит сприяє технічному прогресу, виступає джерелом капітальних вкладень та інструментом стимулювання 

виробництва. 

Кредит виражає економічні відносини між кредитором і позичальником, які виникають під час 

одержання позики, користування нею та її поверненням [1, с. 258]. Завдяки кредитним відносинам відпадає 

необхідність обов’язкового накопичення значних обсягів власних коштів і відбувається більш швидке 

залучення ресурсів у господарський оборот за рахунок економії часу при закупівлі сировини, матеріалів тощо. 

Таким чином, сприяючи безперервності відтворювального процесу на підприємствах, кредит поряд із тим є 

фактором його прискорення. Тому підприємства значну увагу приділяють залученню ресурсів у формі коштів 

банків та інших фінансово-кредитних інститутів. Так, аналіз підприємств кондитерської промисловості показав, 

що використання такого джерела фінансування діяльності підприємств як кредити банків та інших позик, має 

тенденцію до зростання. Незважаючи на це, обсяги залучення банківських кредитних ресурсів та позик інших 

фінансових установ поки що характеризуються недостатніми розмірами. 

Протягом 2002-2012 рр. лише 12 із 18 обраних для аналізу кондитерських фабрик залучали 

короткострокові кредитні ресурси. У значних обсягах і постійно протягом періоду, що аналізується, до 

використання такого джерела фінансування діяльності звертались такі підприємства, як: ПрАТ «ВО «Конті», 

ПАТ «Харківська бісквітна фабрика», ПАТ Чернігівська кондитерська фабрика «Стріла», ПАТ «Тернопільська 

кондитерська фабрика», ПАТ «Рівненська кондитерська фабрика». 

В переліку досліджуваних підприємств корпорація «Roshen» представлена лише ПАТ «Вінницька 

кондитерська фабрика», а компанія «А.В.К.» – ПАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К.» м. Дніпропетровськ 

відповідно. Таке становище пояснюється тим, що фінансування діяльності підприємств, що входять до 

корпорації «Roshen» відбувається, в основному, за рахунок власних коштів підприємств та за допомогою 

залучення іншого джерела позикового фінансування, що буде розглянуто далі. 

У складі компанії «А.В.К.» наявні підприємства, які не можуть залучити кредитні ресурси через 

недостатню кредитоспроможність, тому фінансування діяльності таких підприємств відбувається за рахунок 

використання інших джерел. 

Аналіз залучення кондитерськими підприємствами довгострокових кредитів банків свідчить, що тільки 5 
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підприємств використовують довгострокові джерела фінансування діяльності. Найбільш активно залучає 

довгострокові ресурси ПрАТ «ВО «Конті». Так, у 2012 р. підприємство збільшило обсяги залучення у 117 разів 

(або на 1174279 тис. грн.) проти 2002 р. Таке активне використання довгострокових кредитних ресурсів 

пов’язано із технічним переоснащенням підприємств, що входять до складу ПрАТ «ВО «Конті», що дозволить 

у майбутньому нарощувати обсяги виробництва продукції і займати все більшу частку на ринку. 

Отже, виходячи з проведеного аналізу можна зробити наступний висновок щодо залучення 

підприємствами кредитних ресурсів: використання підприємствами кондитерської промисловості такого 

джерела фінансування діяльності хоча і є досить активним для більшості підприємств, проте недостатнім. На це 

впливає низка факторів, зокрема розмір відсоткової ставки за кредитними ресурсами, яка останнім часом хоча і 

коливається, проте на сьогодні залишається досить високою в порівнянні з країнами з розвинутою ринковою 

економікою. 

Окрім того, необхідно вказати на досить жорсткі вимоги щодо забезпеченості кредитів. Переважна 

більшість банків в Україні при наданні кредитів, особливо довгострокових, вимагають надання 

високоліквідного забезпечення [2, с. 67]. 

Дослідження показали, що окрім кредитних інструментів підприємствами кондитерської промисловості 

активно використовуються інструменти фондового ринку, серед яких провідну позицію займають корпоративні 

облігації. Разом із тим, в Україні фондовий ринок як джерело фінансових ресурсів використовується неповною 

мірою, в той час як в країнах з розвиненою ринковою економікою він забезпечує залучення від 50 до 80% 

загального обсягу позикових ресурсів. 

У 2002 р. компанія «А.В.К.» вийшла на вітчизняний фінансовий ринок із власними цінними паперами, 

вдало розмістивши п’ятирічні корпоративні облігації на суму в 50 млн. грн. номінальною вартістю 1000 грн. 

кожна облігація. 

З метою залучення позикових ресурсів шляхом облігаційної позики на проведення будівельно-

монтажних робіт виробничо-складського корпусу ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» в 2006 р. було 

здійснено випуск 350 процентних іменних облігацій номінальною вартістю 100 тис. грн. на загальну суму 35 

млн. грн. з кінцевим терміном погашення у 2016 р. На початку 2007 р. було зареєстровано новий випуск 

процентних іменних облігацій в кількості 350 шт. номінальною вартістю 100 тис. грн. з кінцевим терміном 

погашення у 2017 р., процентна ставка по облігаціях становить 10%. 

У 2003 р. ДП ПрАТ «ВО «Конті» «Конті-нвест» вдало розмістило корпоративні облігації номінальною 

вартістю 1000 грн. зі строком обігу 1092 дні, залучивши кошти загальним обсягом 30 млн. грн. Облігації були 

забезпечені публічною гарантією ПрАТ «ВО «Конті». Основною метою залучення та використання коштів 

стало розширення асортименту продукції, що випускається, збільшення сировинної бази, розвиток 

дистриб’юторської мережі і проведення низки маркетингових та рекламних заходів ПрАТ «ВО «Конті». У 2005 

р. ПрАТ «ВО «Конті» залучило позикових ресурсів на загальну суму 80 млн. грн. здійснивши емісію простих 

іменних облігацій обсягом 80 тис. шт. номінальною вартістю 1000 грн. кожна облігація. Термін погашення по 

облігаціях встановлено у 2008 р. У жовтні 2008 р. ПрАТ «ВО «Конті» почало розміщення облігацій на загальну 

суму 200 млн. грн. номінальною вартістю 1000 грн. кожна облігація. Дохід по даних цінних паперах 

сплачувався щоквартально, починаючи з січня 2009 р. і закінчуючи жовтнем 2011 р. Залучені кошти 

спрямовано на купівлю сировини та матеріалів для виробництва кондитерських виробів. 

Водночас, наведені дані свідчать, що випуск облігацій можуть дозволити собі не всі підприємства 

кондитерської промисловості. Таке становище пов’язано зі значними витратами на публічний випуск та 

встановленими законодавчими обмеженнями щодо емісії облігацій. 

Проаналізувавши стан кредитного фінансування можна стверджувати, що застосування кредиту є 

необхідним елементом процесу функціонування ринкової економіки, а також важливим джерелом вирішення 

проблеми забезпечення стабільної, ритмічної роботи підприємств кондитерської промисловості. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИБУТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

ТА НАПРЯМИ ЙОГО ЗРОСТАННЯ 

 

Продукція сільськогосподарського виробництва є вирішальним фактором, який забезпечує продовольчу 

безпеку держави та життя населення в цілому. Ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств 
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характеризується її фінансовими результатами. При цьому основним внутрішнім джерелом фінансування 

розширеного відтворення є прибуток.  

В умовах обмежених можливостей залучення зовнішніх фінансових ресурсів постає питання пошуку 

шляхів збільшення власних доходів аграріїв, у тому числі прибутку. 

Аналіз динаміки чистого прибутку проведено на прикладі фермерського господарства «Лунки», яке 

займається вирощуванням зернових та технічних культур (рис.1). 
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Рис. 1 – Динаміка доходів, витрат та чистого прибутку фермерського господарства «Лунки» за 2010-2012 

роки 

 

Отже, обсяг чистого прибутку за 2010-2012 рр. має тенденцію до збільшення. У 2011 р. він збільшився на 

29,9 % у порівнянні з 2010 р., а у 2012 р. – на 32,2 % у порівнянні з 2011 р. 

Таким чином, з метою визначення прогнозного рівня прибутку фермерського господарства, доцільно 

здійснити за допомогою регресійного аналізу прогноз обсягу чистого прибутку на 2013-2014 роки.  

Залежність обсягу чистого прибутку від часу (х) описується рівнянням лінійної регресії: 

                                          y = 421, 65х + 730, 6; R
2
 = 0, 9908                                               (1) 

Отримані прогнозні значення обсягів чистого прибутку фермерського господарства на 2013-2014 рр. 

представлені на рис. 2. 
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Рис. 2 – Прогноз обсягу чистого прибутку фермерського господарства «Лунки»  

на 2013-2014 роки 
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З рис. 2 видно, що обсяги чистого прибутку фермерського господарства «Лунки»          у 2013 р. зростуть 

на 19,7 % у порівнянні з 2012 р., а у 2014 р. – на 17,4 % у порівнянні           з 2013 р. Отже, це свідчить про 

фінансову спроможність фермерського господарства, але прогнозні темпи зростання прибутку мають 

тенденцію до зменшення. 

Тому для досягнення вищезазначених прогнозованих показників керівництву фермерського господарства 

«Лунки» доцільно здійснити ряд заходів, а саме: 

- дотримуватися планування господарської та фінансової діяльності; 

- удосконалювати структуру виробництва відповідно до потреб ринку; 

- покращувати матеріально-технічну базу підприємства; 

- поліпшувати якість сільськогосподарської продукції; 

- збільшувати обсяги реалізації продукції та зменшувати її собівартість; 

- поліпшувати умови праці та здійснювати заходи щодо матеріального стимулювання працівників 

фермерського господарства; 

- удосконалювати управління фінансовими ресурсами та фінансовими результатами; 

- проводити моніторинг ринку збуту для виявлення найбільш вигідних каналів реалізації 

сільськогосподарської продукції; 

- вчасно проводити розрахунки з кредиторами, не допускати виникнення заборгованостей. 

Реалізація зазначених заходів буде сприяти зростанню обсягу чистого прибутку фермерського 

господарства, що забезпечать його конкурентоспроможність на ринку. 
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ВИДІЛЕННЯ ПОСТІЙНИХ І ЗМІННИХ ВИТРАТ АГРОПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

НЕПРЯМИМ МЕТОДОМ 

Мета роботи:  розгляд і розкриття сутності та методики розподілу постійних та змінних витрат. 

Завданнями є:  

- Дати визначення постійних і змінних витрат;  

- Охарактеризувати методики розподілу постійних та змінних витрат; 

Критерієм виділення постійних і змінних витрат є їх залежність від зміни обсягу виробництва і продажів 

залежить від ступеня використання виробничо-побутових можливостей підприємства. Кожна господарська 

організація розташовується обмеженим потенціалом випуску готової продукції або надання послуг, що 

позначається поняттям виробнича потужність. Зазвичай вона виражається у фізичних одиницях виміру 

кількості продукції або в рівні завантаження устаткування в часі.  

Впливає на поведінку витрат і зміна попиту на продукцію, товари та послуги. Стійке зниження продажів, 

як правило, викликає необхідність скорочення всіх видів витрат, але в першу чергу прагнуть до зниження 

витрат на утримання апарату управління, оренду, позбавляються від стала непотрібною обладнання, продають 

навіть частина виробничих будівель і споруд, тобто забезпечують зниження постійних витрат. 

Постійні — це такі витрати, що безпосередньо не змінюються при збільшенні або зменшенні масштабів 

виробництва в короткостроковому періоді. 

Збільшення постійних витрат, пов'язано зі зростанням виробничих потужностей і відбувається за 

рахунок капітальних вкладень і додаткового залучення оборотних коштів. Зменшення абсолютної величини 

постійних витрат досягають шляхом раціоналізації виробництва, скорочення витрат з управління, реалізації 

зайвих основних засобів.  

Змінними називають такі витрати, величина яких безпосередньо залежить від масштабів виробництва 

продукції. 

Змінні витрати зростають або зменшуються в абсолютній сумі в залежності від зміни обсягу 

виробництва. 

У діючій практиці розподіл витрат на постійні та змінні здійснюється двома основними методами: 

аналітичним і статистичним. При аналітичному методі всі витрати підприємства, виходячи з досвіду минулих 

років, спочатку постатейно поділяють на постійні, повністю змінні (пропорційні) і частково змінні 

(напівзмінні). Потім на основі аналізу співвідношення витрат і результатів попередніх звітних періодів по 

кожній статті частково змінних витрат обчислюється питома вага перемінної частини (варіатор витрат). Таким 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
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чином, постійні витрати мають варіатор 0, пропорційні - 1 (або 10 при десятковому масштабі вимірювання), а 

змінні - значення варіаторів в інтервалі від 0 до 1 (10). Постійна і змінна частини напівзмінних витрат 

додаються до спочатку обчисленої сумі постійних і пропорційних витрат.  

У результаті загальна сума витрат основної діяльності підприємства поділяється на дві сукупності: 

постійні та змінні витрати залежно від їх поведінки по відношенню до обсягу виробництва або продажу в 

минулі звітні періоди. 

Розглянемо виділення постійних і змінних витрат на прикладі. 

Показники 2009 2010 2011 2012 Максимальний 

показник 

Мінімальний 

показник 

Матеріальні 

витрати  

128104,6 132968 205308 235548 235548 128104,6 

Заробітна плата 27617,7 41192 49545 56953 56953 27617,7 

Відрахування на 

соціальні заходи 

8191,4 14841 19812 20603 20603 8191,4 

Амортизація 2514,5 5992 10328 9631 10328 2514,5 

Інші операційні 

витрати 

20007,5 23004 67050 44086 67050 20007,5 

 

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

2009 2010 2011 2012 Максимальний 

показник 

Мінімальний 

показник 

264659 398440 621179 747177 747177 264659 

Середні змінні витрати розраховуватимемо за формулою: 

СЗВ = [ (максимальні витрати – мінімальні витрати) *100/100- Vmin] / Vmax 

Показники СЗВ Постійні 

витрати 

Змінні 

витрати 2009 

Змінні 

витрати 2010 

Змінні 

витрати 2011 

Змінні витрати 

2012 

Матеріальні 

витрати  

0,22 99921,6 28183 33046,4 105386,4 135626,4 

Заробітна 

плата 

0,06 25960,6 1657,1 15231,4 23584,4 30992,4 

Відрахування 

на соціальні 

заходи 

0,3 5733,9 2457,5 9107,1 14078,1 14869,1 

Амортизація 0,02 2464,2 50,3 35278 7863,8 7166,8 

Інші 

операційні 

витрати 

0,1 18006,8 2000,7 4997,2 49043,2 26079,2 

Висновок: виконання цих способів розподілу витрат дає змогу підприємству використовувати принцип 

управління прибутком на основі операційного важеля. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТНЫХ СИСТЕМ КАК ИНСТУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  

ПЕРМСКОГО КРАЯ В УСЛОВИЯХ ВТО 

 

Особенностью достижения предприятием агропромышленного комплекса (далее - АПК) финансового 

благополучия и конкурентоспособности в рамках присоединения к Всемирной торговой организации (далее - 

ВТО) является формирование учетной системы. Важнейшим инструментом здесь являются современные 

информационные технологии и в частности комплексная информационная система менеджмента 

предприятием. Предприятию АПК, занимающему большую территорию и осуществляющему разнообразные 

бизнес-процессы, подобная система может помочь в достижении "прозрачности" и управляемости 

финансовыми, информационными и материальными  потоками и стать одним из мощнейших рычагов в 

реализации стратегических планов и задач.  
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В итогам 2012 года, в Пермском крае, по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Пермскому краю, сельскохозяйственным производством занимаются 326 

сельскохозяйственных организаций разных форм собственности и организационно-правовых форм, 552 

крестьянских (фермерских) хозяйств, 448 индивидуальных предпринимателей, более 314 тысяч личных 

подсобных хозяйств.  

Основной продукцией сельскохозяйственной отрасли в Пермском крае традиционно являются молоко, 

картофель и овощи, яйцо куриное, мясо крупного рогатого скота (далее – КРС), птица, свинина. Сбыт 

продукции ориентирован на внутренний рынок, при этом отдельные товарные позиции сельскохозяйственными 

товаропроизводителями Пермского края успешно реализуются на внешних рынках. 

В 2012 году во всех категориях хозяйств Пермского края произведено валовой сельскохозяйственной 

продукции на сумму 40,6 млрд. рублей в стоимостном выражении, что в 1,5 раза превышает уровень 2008 года. 

В общем объеме валовой продукции на долю сельскохозяйственных организаций приходится 45 %, личных 

подсобных хозяйств –  53 %, крестьянских (фермерских) хозяйств – 2 %. Сельскохозяйственные организации и 

личные подсобные хозяйства населения являются в целом равноправными участниками производства 

сельскохозяйственной продукции. При этом основными производителями растениеводческой продукции 

являются личные подсобные хозяйства населения, продукции животноводства – сельскохозяйственные 

организации.   

По итогам 2011 года индекс физического объема продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах 

по всем категориям хозяйств составил 123,1%, по сельскохозяйственным организациям – 113 %, личным 

подсобным хозяйствам населения – 132,8 %.  В целом,  за последние годы наметилась положительная динамика 

развития отрасли, несмотря на то, что в 2010 году в связи с экстремальными погодными условиями (засуха) был 

отмечен спад сельскохозяйственного производства[1, с. 9].  

В 2012 году по сравнению с 2011 годом, отмечено снижение индекса физического объема продукции 

сельского хозяйства в сопоставимых ценах по всем категориям хозяйств на 28,1%, данные показатели 

характеризуют необходимость использования и развития на предприятиях агропромышленного комплекса 

учетных систем в системе менеджмента с целью увеличения валовой продукции сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств. 

В следствии чего, сельскохозяйственные организации проявляют заинтересованность в создании 

учетных систем, объединяющих на базе современных информационных технологий оперативный, 

бухгалтерский, статистический, управленческий, налоговый, консолидированный и другие виды учета. 

Тенденция организации на предприятиях подобных многоцелевых учетных систем (далее – учетная система) 

обусловлена необходимостью обеспечить группы пользователей требуемой учетной информацией, 

поддерживая при этом высокий уровень эффективности и экономичности учетных процессов. 

Учетная система имеет сложную многокомпонентную структуру, к основным элементам которой 

авторы относят: основные и вспомогательные учетные процессы, нормативно-правовое обеспечение, 

организационное обеспечение, входящую и результирующую учетную информацию, персонал, 

информационную систему и необходимую инфраструктуру. Следует подчеркнуть то, что в силу 

информационной природы учета все учетные процессы, равно как и иные системные элементы, должны быть 

гармонично интегрированы в корпоративное информационное пространство предприятия, которое является для 

учета системой более высокого уровня. 

Учетная система является на порядок более сложным образованием, нежели например привычная и 

понимаемая учетными работниками система бухгалтерского учета. Данное обстоятельство требует 

переосмысления подходов к организации и обеспечению функционирования системы учета, расширения 

арсенала применяемых для этого методов и инструментов. В частности, крайне важно акцентировать внимание 

на вопросах обеспечения качества учета, проецируя данную категорию, как на результирующую учетную 

информацию, так и на все структурные элементы учетной системы [4, с. 62]. 

В условиях рыночной экономики возникает необходимость формирования системы экономической ин-

формации для принятия управленческих решений, направленных на повышение эффективности производства в 

реальном секторе экономики, в том числе предприятий агропромышленного комплекса.  

Учетная система - прежде всего система снабжения менеджеров предприятия необходимой для 

принятия решений учетной информацией. Целям системы менеджмента предприятием служит вся учетная 

информация, в зависимости от существующих на предприятии видов учета и не учетная (оперативная). Именно 

такой целостный взгляд на управленческий учет соответствует системе единого информационного 

пространства. 

Учетная система организуется для потребителей учетной информации, зависит от них и, следовательно, 

должна быть ориентирована на их настоящие и будущие запросы, выполнять текущие требования потребителей 

и стремиться превзойти их ожидания. Определение информационных потребностей является первым шагом, 

который необходимо предпринять для того, чтобы включить пользователя в процесс создания качественной 

учетной информации. Для соблюдения данного принципа следует: 

– идентифицировать пользователей учетной системы и классифицировать их по категориям; 

–установить требования пользователей учетной информации, учесть выявленные запросы при 

организации учетной системы; 
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–реализовать и постоянно совершенствовать механизм обратной связи, позволяющий определять 

степень удовлетворенности пользователей; 

–положить систему показателей удовлетворенности пользователей в основу системы мотивации 

учетных работников и системы управления учетными процессами, как основной индикатор эффективности и 

результативности учетной системы. 

Проведенное исследование определения учетной информации, ее организации и функционирования, 

применительно к предприятиям агропромышленного комплекса выявило, что своевременная и качественная 

учетная информация – необходимый элемент менеджмента. Эффективность финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, достижение оперативных, тактических и стратегических целей развития, а 

следовательно и повышение конкурентоспособности предприятий АПК и его структурных подразделений 

зависит от действенности организации учетных систем.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АПК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ПРОБЛЕМЫ 

И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

Агропромышленный комплекс (АПК) Республики Беларусь - важнейший сектор национальной 

экономики, призванный обеспечивать население продовольствием, гарантировать продовольственную 

безопасность и повышать экспортный потенциал страны. Эффективное функционирование АПК в большой 

степени зависит от главной его сферы - сельского хозяйства.  

В I квартале 2013 г. в хозяйствах всех категорий производство сельскохозяйственной продукции 

составило в текущих ценах 32,8 трлн. руб. Индекс физического объема производства сельскохозяйственной 

продукции в I полугодии 2013 г. по сравнению с I полугодием 2012 г. составил 101,5% (прогноз на 2013 г. - 

106,5%). Увеличение объема производства продукции сельского хозяйства в первом полугодии 2013 г. 

обусловлено ростом производства продукции животноводства на 1,1%, продукции растениеводства - на 4,2%.  

Необходимо отметить, что по состоянию на 1 июля 2013 г. поголовье крупного рогатого скота в 

сельскохозяйственных организациях республики составило 4,3 млн. голов и увеличилось по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года на 1,3%, в том числе коров - на 3,7%. Во многом этому 

способствовала целенаправленная племенная работа, инвестиции в создание надлежащих условий содержания 

скота. 

Вместе с тем производство молока уменьшилось на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. 

Главная причина — снижение продуктивности дойного стада (на 3,8%). В первую очередь это связано с 

несоблюдением технологических параметров основных производственных процессов в отрасли молочного 

скотоводства, несоответствием условий содержания и кормления сельскохозяйственных животных, 

отсутствием должного контроля со стороны руководителей и специалистов всех звеньев. 

В целях своевременной подготовки сельскохозяйственных организаций к весеннему севу и уходу за 

посевами в ноябре 2012 г. принято постановление Совета Министров № 1075 «О мерах по подготовке 

сельскохозяйственных организаций к полевым работам, созданию прочной кормовой базы и уборке урожая в 

2013 г.». Так, на 1 июля 2013 г. заготовлено кормов из трав 2842,1 тыс. т кормовых единиц, что на 7,2% 

больше, чем на 1 июля 2012 г. Следует отметить, что обеспеченность сельскохозяйственных организаций 

техникой для реализации прогрессивных технологий заготовки травяных кормов пока недостаточна и по 

отдельным машинам не превышает 30%. В сельскохозяйственных организациях недостает современных 

комбинированных пресс-подборщиков, выполняющих прессование кормов и одновременную обмотку рулонов 

в полиматериалы. 

Финансовое состояние сельскохозяйственных организаций пока остается сложным. Особо следует 

отметить закредитованность организаций сельского хозяйства, что обусловлено невысокой рентабельностью 

производства и значительным уровнем просроченной кредиторской задолженности. На 1 июня 2013 г. она 

составила по сельскохозяйственным организациям 5,4 трлн. руб., или 16,6% от общей кредиторской и 

http://www.creativeconomy.ru/articles/11349/
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увеличилась по сравнению с 1 июня 2012 г. в 1,6 раза. Такие долги практически парализуют всю 

хозяйственную деятельность отрасли. Уровень рентабельности реализованной продукции, работ, услуг за 

январь-май 2013 г. составил 10,3% (за январь-май 2012 г. - 20,7%), рентабельности продаж - 8,3 против15,4%. 

Для решения существующих в сельском хозяйстве проблем прежде всего следует сосредоточить 

внимание на выполнении Государственной программы устойчивого развития села на 2011-2015 гг., в которой 

предусмотрен комплекс мер по повышению эффективности функционирования аграрного производства. 

Выполнение всех намеченных программой мероприятий, более полное использование предприятиями всех 

форм собственности внутренних резервов должны обеспечить успешное решение поставленных перед 

отраслью задач. 

Важнейшей частью агропромышленного комплекса страны является перерабатывающая про-

мышленность. Объем произведенной пищевой продукции в текущих ценах достиг 66 273,1 млрд. руб. Индекс 

физического объема продукции в январе-июне 2013 г. составил к уровню соответствующего периода 2012 г. 

104,1%. Увеличилось производство основных видов продукции: мяса и пищевых субпродуктов - на 11,3%; 

цельномолочной продукции - на 5,4; масла растительного - на 59,5; крупы — на 11,7; макаронных изделий — 

на 20,7; сахара - на 31,6%. 

В то же время из-за достаточно больших объемов импорта и невысокой платежеспособности населения 

возникли трудности с реализацией отечественной продукции на внутреннем рынке, что повлекло за собой 

снижение объемов производства кондитерских изделий, муки, пива. Более низкими значениями, чем в первом 

полугодии 2012 г., характеризовались объемы производства сыров, масла сливочного, колбас, что в первую 

очередь связано с недостатком сырья. 

Одним из приоритетов перерабатывающей промышленности является увеличение объемов экспорта 

продукции. За январь-май 2013 г. экспорт продовольственных товаров по сравнению с тем же периодом 

прошлого года увеличился на 18% (до 2077,6 млн. долл. США), его доля в общем объеме экспорта составила 

13%. Самая значительная статья экспорта - продукция мясной и молочной промышленности. Благодаря 

реализации мероприятий в рамках отраслевых программ по приведению государственных стандартов в 

соответствие современным международным стандартам, в январе-мае 2013 г. республика экспортировала 388,7 

тыс. т молока и молочной продукции (в январе-мае 2012 г. - 317,1 тыс. т) и 134,0 тыс. т мяса и мясных 

субпродуктов (январь-май 2012 г. - 116,6 тыс. т).  

Дальнейшее развитие перерабатывающей промышленности и повышение эффективности производства 

продукции является одним из основных направлений развития АПК республики. Вступление России в ВТО и 

открытие российского рынка для стран-участниц ВТО ведет к ужесточению конкуренции и создает угрозы для 

белорусского экспорта. Для того чтобы успешно вести торговлю на внешних рынках и не потерять свои 

позиции на внутреннем, отечественные предприятия должны быть вовлечены в процесс модернизации 

производства. Особую значимость при этом приобретают разработка и освоение инновационных технологий с 

использованием новых физических методов обработки сырья (ультрафильтрации, обратного осмоса, 

электродиализа, экструзии, биотехнологии) и других достижений современной науки. Широкое внедрение 

новейших технологий призвано обеспечить необходимое совершенствование ассортимента и качества пи-

щевых продуктов, а также существенное снижение затрат на их производство. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ  

 

Основним напрямом інвестування у харчовій промисловості був і залишається виробничий напрям, що 

націлений на оновлення матеріально-технічної бази, освоєння нових потужностей, використання провідних 

технологій, забезпечення стійкого положення підприємств на національному та світовому ринках. Суттєву роль 

у досягненні поставлених цілей та розвитку підприємств в умовах ринкової економіки відіграють обсяги 

залучених інвестицій та структура їх використання. 

До початку кризи в Україні, до 2008 року включно, спостерігалася тенденція до збільшення капітальних 

інвестицій (у тому числі і в основний капітал) та кількості підприємств, що займалися інноваційною діяльністю. 
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Внаслідок дестабілізації економічної ситуації у 2009 році зменшились обсяги інвестицій в основний капітал 

більше, ніж на 20%, уповільнились інвестиційно-інноваційні процеси. Позитивна динаміка у обсягах інвестицій 

в основний капітал намітилась серед підприємств харчової промисловості у 2011 році, коли інвестиції в 

основний капітал збільшились на 46,4% по відношенню до попереднього року і становили 12144 млн. грн.  

Серед підприємств харчової промисловості особливо інвестиційно активними є підприємства з 

виробництва напоїв, олії та тваринних жирів, какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів, молочних 

продуктів та морозива, пива, м’яса та м’ясних продуктів. Частка інвестицій підприємств цих галузей становила 

близько 44% у 2011 році у загальному обсязі інвестицій в основний капітал підприємств харчової 

промисловості України. 

На сьогоднішній день активізація інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості є доволі 

складним завданням, що зумовлено погіршенням інвестиційного клімату країни та можливостей бюджетів усіх 

рівнів, зниженням рентабельності чи навіть збитковістю діяльності значної частини суб’єктів господарювання. 

Так, відповідно до даних Державного комітету статистики України у 2011 році 42,1% підприємств з 

виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів працювали збитково, не отримали чистого 

прибутку. Вкладення коштів у об’єкти інвестування здійснювалося переважно за рахунок власних коштів 

підприємств України (більше 55%), середній рівень рентабельності усієї діяльності у 2011 році становив 0,8%. 

За рахунок кредитів фінансується близько 7-15% інвестицій. Враховуючи обмеженість доступу до кредитних 

ресурсів, можна зробити висновок, що підприємства харчової промисловості відчувають брак фінансових 

ресурсів для реалізації інвестиційних проектів. Наслідком низького рівня інвестиційної діяльності є збереження 

на даному етапі функціонування вітчизняних підприємств переважно екстенсивних чинників підвищення їх 

конкурентоспроможності. 

Для виходу із сучасного кризового стану та початку підйому економіки загалом важливе значення має 

надходження іноземних інвестицій і харчова промисловість є одним з найбільших реципієнтів. Загальний обсяг 

прямих іноземних інвестицій (ПІІ), що надійшов у харчову промисловість України на 1.01.2012 склав 2065,7 

млн. дол. США [1] (13,6% від ПІІ, вкладених у вітчизняну промисловість). Внаслідок впливу фінансово-

економічної кризи та інших факторів у 2008-2010 роках спостерігалось незначне залучення обсягів прямих 

іноземних інвестицій в Україну. Тільки у 2011 році вкладення були близькі до докризового періоду. Хоча 

останніми роками спостерігається тенденція до збільшення обсягу ПІІ, проте їх недостатньо для вирішення 

проблем підприємств харчової промисловості. Потреба цих підприємств в іноземних інвестиціях за оцінками 

експертів становить близько 12 млрд. дол. США і нині забезпечена на 10%. 

На рішення інвесторів щодо вкладення коштів у інвестиційні проекти підприємств харчової 

промисловості впливає ряд факторів. Нами були узагальнені численні роботи науковців, які присвятили свої 

дослідження питанням ефективної реалізації інвестицій на промислових підприємствах України, і виокремлено 

фактори, що впливають на процес інвестування. До зовнішніх факторів відносять ті, що формують 

інвестиційний клімат, тобто сукупність передумов інвестування, в країні загалом та у галузі зокрема. Впливати 

на ці чинники підприємство може тільки опосередковано, проте їх приймають до уваги інвестори при виборі 

об’єктів інвестування. Ці фактори, їх вплив на інвестиційну діяльність досить широко описані у сучасній 

науковій літературі і до них варто віднести: 

- політична (не)стабільність; 

- державна інвестиційна політика та фінансова підтримка галузі; 

- (не)досконалість законодавчо-правової бази; 

- вплив світових кризових тенденцій; 

- інтеграція у світові товариства; 

- (не)розвиненість інфраструктури інвестиційного ринку; 

- (не)розвиненість фінансового ринку; 

- бюрократизм та корупція; 

- наявність тіньового сектору; 

- рівень участі фізичних осіб у інвестиційних процесах; 

- рівень насиченості ринків продукцією підприємств; 

- залежність від результатів діяльності сільськогосподарських підприємств.  

До внутрішніх факторів належать ті, що формують внутрішнє інвестиційне середовище підприємств 

харчової промисловості. Ці фактори впливають на параметри інвестиційного проекту, інвестиційну 

привабливість конкретного суб’єкта господарювання, порівняно легко піддаються впливу. Вони потребують 

розгляду на кожному підприємств окремо та до внутрішніх факторів віднесемо: 

- кваліфікація та готовність персоналу до змін; 

- стратегія розвитку та її відповідність інвестиційному потенціалу; 

- готовність керівників до ризику; 

- ліквідність, платоспроможність, фінансовий стан підприємств; 

- ступінь використання виробничих потужностей; 

- якість продукції. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що в кризових умовах важливим завданням є забезпечення 

систематичного та достатнього обсягу надходження інвестицій для потреб підприємств харчової 

промисловості. Як відомо, потенційні інвестори потребують стабільного інвестиційного клімату, політичної 
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стабільності та відповідної законодавчої бази. Тому, спільними зусиллями з органами державної влади варто 

розробити програму здійснення інвестування, що дозволить узгодити інтереси підприємств даної галузі, 

інвесторів і держави та сприятиме подальшому стратегічному розвитку. 
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СЕКЦІЯ 10 

ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 
 

Е.С. БАРАНОВА, кандидат юридических наук, доцент кафедры «Экономика и право»  

Филиала ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского» в г. Мелеуз 

А.Г. БАРАНОВ кандидат политических наук старший преподаватель,  

ФКОУ ДПО Учебный центр ГУФСИН России по Республике Башкортостан в г. Мелеуз 

 

ОЦЕНКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НОВОЙ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Реформа государственного и муниципального заказа с 01 января 2014 года выходит на новый уровень – 

уровень комплексного совершенствования сферы государственных и муниципальных закупок. На смену 

Федеральному закону от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 94-ФЗ, Закон о размещении 

заказов), определявшему 8 лет порядок размещения заказов для государственных и муниципальных нужд, 

приходит Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»[1]. 

Сегодня прозрачность госзакупок оценивается на среднем уровне. Согласно национальному рейтингу 

прозрачности закупок в 2012 году потери от закупок по завышенным ценам оцениваются на уровне 275 млрд. 

руб., что на 4,1% меньше прошлогоднего значения. При этом уровень завышения цен по госсектору в целом 

составил 6,3%. Динамика уровня завышения цен в федеральном сегменте за последние 4 года демонстрирует 

медленное, но последовательное снижение: с 10% в 2009 году до 8,5% в 2012 году. Однако это по-прежнему 

больше, чем в регионах (4,2%) и муниципалитетах (5,5%). Этот позитивный тренд связан с распространением 

электронных аукционов, создавших конкуренцию среди участников по ценовому критерию в пределах 

спецификации предмета закупки.[2] 

Основной задачей нового закона является внедрение системного подхода в сферу планирования и 

осуществления закупок. Подобное внедрение неизбежно вызовет изменение закупочной деятельности 

заказчиков, осуществляющих закупки для государственных, муниципальных нужд. Закон № 44-ФЗ регулирует 

заключение гражданско-правового договора, предметом которого является оказание услуги (в том числе 

приобретение недвижимого имущества или аренда имущества). 

Согласно новому закону каждая государственная и муниципальная закупка должна быть 

запланирована, обоснована и не должна быть избыточной. То есть заказчик теперь должен будет в 

определенный срок утверждать план-график госзакупок на срок действия соответствующего бюджета. Что 

касается обоснованности госзакупки, то теперь она будет касаться обоснования не только начальной 

(максимальной) цены контракта, но и обоснования необходимости самой госзакупки в целом. Заказчик должен 

будет обосновать, каким образом та или иная госзакупка будет служить указанным в ст. 13 Закона о 

контрактной системе целям. И если в ходе мониторинга и контроля госзакупки выяснится, что госзакупка не 

соответствует поставленным целям, виновные лица могут быть привлечены к административной 

ответственности.  

Закон о КС предусматривает, что ряд условий любого контракта является обязательным. Например, 

условия: 

- о цене (при этом установлена презумпция твердой цены (п. 2 ст. 34 Закона о КС); 

- об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом (п. 4 ст. 34); 

- о порядке и сроках оплаты; 

- порядке и сроках осуществления приемки товара, результатов работ и услуг; 

- порядке и сроках оформления результатов приемки; 

- сроках возврата поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения исполнения контракта (п. 27 ст. 34); 

- об ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) за непредставление информации, 

указанной в п. 19 ст. 34 Закона о КС, в форме взыскания пеней в размере 1/300 действующей на дату уплаты 

пеней ставки рефинансирования от цены контракта. Она начисляется за каждый день просрочки исполнения 

данной обязанности; 

- ответственности за непредставление информации, указанной в п. 23 ст. 34 Закона о КС, в форме 

взыскания с поставщика (подрядчика, исполнителя) пеней в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней 

ставки рефинансирования от цены договора, заключенного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с 

соисполнителем, субподрядчиком. Они начисляются за каждый день просрочки исполнения данной 

обязанности. 

Закон о КС особое внимание уделяет и вопросу изменения цены контракта. В силу п. 2 ст. 34 Закона о 

КС при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, 

установленных ст. ст. 34 и 95 Закона о КС. И именно в последней статье установлен достаточно подробный 

перечень оснований изменения цены. Во многом эта норма повторяет действующее положение п. 4.1 ст. 9 
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Закона № 94-ФЗ. Однако возможность изменения цены может быть предусмотрена конкурсной 

документацией.[3] 

Одна из существенных новелл Закона о КС состоит в том, что установлена обязанность участника 

раскрывать информацию о себе, включая информацию и о бенефициаре(-ах) участника закупок (п. 19 ст. 34). 

Если начальная (максимальная) цена государственного или муниципального контракта при 

осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает размер, установленный Правительством РФ, в 

контракте должна быть указана обязанность участника закупки, с которым заключается контракт, представить 

заказчику информацию: 

- о своих выгодоприобретателях; 

- единоличном исполнительном органе хозяйственного общества (директоре, генеральном директоре, 

управляющем, президенте и других); 

- членах коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества; 

- руководителе (директоре, генеральном директоре) учреждения или унитарного предприятия; 

- об иных органах управления юридических лиц участников закупки. 

В течение двух лет со дня вступления в силу закона о контрактной системе заказчик вправе 

устанавливать при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование об отсутствии сведений об 

участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, сформированном в порядке, действовавшем до 

дня вступления в силу настоящего Федерального закона. При этом обязательным является единое требование к 

участникам закупки, предусмотренное п. 6 ч. 1 ст. 31 закона о контрактной системе, об отсутствии в 

предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об 

участнике закупки, в том числе сведений об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, 

лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки (для юридического 

лица). 

Главной проблемой видится то, что, Федеральный закон № 44-ФЗ по существу не решает вопрос об 

обеспечении качества закупаемых товаров, работ и услуг. Именно этот вопрос в последние годы был основным 

в споре сторонников и противников расширения номенклатуры закупок с помощью электронных аукционов. 

Аргументы противников и сторонников электронных аукционов достаточно часто озвучивались в прессе и на 

профильных мероприятиях, поэтому не стану здесь на них останавливаться. Новый закон видится неким 

компромиссом между двумя полярными точками зрения, не меняющим существующую ситуацию в принципе. 

Отмечу лишь, что в международной практике электронные аукционы не нашли широкого применения при 

госзакупках. 

Минэкономики предлагает дать заказчику больше способов размещения заказа и больше полномочий 

по отбору поставщиков. ФАС же настаивает, что основной объем госзаказа (прежде всего, типовые контракты) 

должен разыгрываться на электронных аукционах.[4] 

Кроме того вводится такой общественный институт как общественный контроль – этот тот инструмент, 

заложенный проектом закона о ФКС, который позволит обществу контролировать систему госзаказа. Будут 

предоставлены реальные полномочия институтам общественного контроля. Общественные советы наполовину 

будут состоять из общественных организаций. Общественные советы могут участвовать в закупочных 

комиссиях. Они получат право запрашивать документы, направлять рекомендации, выходить с предложениями. 

Заказчики будут вынуждены реагировать на факты злоупотреблений, выявленные через механизм 

общественного контроля. И это уже завоевание предыдущего этапа, связанное с деятельностью общественных 

организаций. 

Неизменно, в бюджетных учреждениях увеличиться нагрузки и объемы «бумажной работы»: 

прогнозирование и подготовка планов и планов-графиков; обоснование закупок; привлечение экспертов; расчет 

цен; отчетность по каждому договору; ответы на реакцию общественного обсуждения; административная 

ответственность за ошибки и просчеты и др. 

В целом надо признать, что новый закон получился более удачным, нежели его предшественник, и 

охватывает сферу государственных закупок более широко. Однако о том, как он будет применяться на 

практике, насколько прозрачными станут госзакупки, пока говорить еще рано, учитывая, что в ближайшем 

будущем будет принято большое количество подзаконных актов во исполнение и разъяснение отдельных 

положений нового закона. 

Очевидно, что работа с положениями Федерального закона № 44-ФЗ будет складываться методом проб 

и ошибок, в том числе, с различной трактовкой одних и тех же положений в зависимости от позиций 

представителей различных федеральных ведомств и представителей органов власти регионов и местных 

администраций. Будет принято значительное количество нормативных правовых актов в дополнение к 

Федеральному закону № 44-ФЗ, увидят свет методические рекомендации и письма Минэкономразвития России 

и ФАС по применению отдельных положений данного закона. 

Список использованных источников: 

1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"// Начало 

действия документа (за исключением отдельных положений) - 01.01.2014. 

2. Сухаренко А. Залог прозрачности госзакупок // ЭЖ-Юрист. 2013. № 15. С. 1, 4. 

consultantplus://offline/ref=C8B3B1B9D1281A747AC599F605127048EDAFEA93095F118CA1CFB2E00F4290E627C9C35467882988PDP7I


317 

3. Керенский И.В. Федеральная контрактная система заменит существующую систему госзакупок // СПС 

КонсультантПлюс. 2012. 

4. Петрищев В. Госзакупкам - зеленый свет // ЭЖ-Юрист. 2013. № 15. С.  

 

УДК 351.72(477) 

Бігоцька І.О. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Науковий керівник: Сусіденко Ю.В., асп. 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ 

 

Необхідність внесення змін до нормативно-правових актів у бюджетній сфері насамперед зумовлена 

потребою розширення фінансової основи місцевого самоврядування як важливої складової частини механізму 

підвищення добробуту населення й економічного розвитку громад, удосконалення міжбюджетних відносин із 

метою забезпечення справедливого й неупередженого розподілу бюджетних ресурсів та дотримання 

визначених законодавством принципів збалансованості й самостійності бюджетів, підвищення ефективності 

використання бюджетних коштів, створення стимулів розширення й мобілізації належних бюджету доходів 

На запрошення Міністерства фінансів України 9 грудня 2011 року фахівці Державної казначейської 

служби України взяли участь у семінарі Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) з огляду 

бюджетного процесу в Україні. Міжнародні експерти Німецького Товариства Міжнародного Співробітництва 

(GIZ) та Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) презентували заключний проект огляду 

бюджетного процесу в Україні, включаючи останні коментарі співробітників Міністерства фінансів України, а 

також надали свої рекомендації до проекту. Також на семінарі проводилося обговорення з представниками 

міжнародних фінансових організацій теми: “Бюджетування в Україні з міжнародної проекції”. [1] 

У європейських країнах основна увага зосереджується на правилах, які сприяють фінансовій 

стабілізації. Одним із найважливіших фінансових правил є правило збалансованості бюджету. Дане правило 

встановлює відповідну частку державного боргу у відсотках до ВВП, що є ефективним для гарантування 

конвергенції боргової політики у країнах Єврозони, проте не забезпечує достатнє управління фіскальною 

політикою у випадках, коли рівень боргу є нижчим за встановлені обмеження. Як показують дослідження 

зарубіжних вчених, фіскальні правила по-різному впливають на ефективність бюджетної політики. [2] 

Відсутність належного законодавчого регулювання бюджетних правовідносин породжує низку 

негативних соціально-економічних наслідків: 

– постійне «недонесення» протягом останніх років належних державному бюджетові платежів і у 

зв'язку з цим недофінансування або затримка з фінансуванням окремих видів видатків; 

– відсутність механізму правового регулювання бюджетних відносин, відповідальності за 

порушення бюджетного законодавства; 

– послаблення контролю за цільовим і ефективним використанням бюджетних ресурсів, що 

призводить до численних порушень, а від цього втрат державних коштів; 

– неповне відображення в бюджеті доходів, які одержують бюджетні установи, органи 

виконавчої влади від використання власності та здійснення позабюджетної діяльності, що створює систему не 

контрольованості щодо використання коштів та майна. 

Серед стратегічних напрямів розвитку бюджетної системи варто виділити такі: 

– подальше посилення фінансової основи бюджетів місцевого самоврядування шляхом 

об'єднання територіальних громад сіл, селищ і міст із метою створення повнофункціональних об'єднань громад 

із закріпленням за ними достатнього фінансового ресурсу для надання ними якісних суспільних послуг 

відповідно до державних соціальних стандартів. За європейськими нормами первинна територіальна одиниця 

має налічувати не менше 100 тис. мешканців. Керуючись такими принципами, країни, що вступали до ЄС, 

проводили адміністративно-територіальні реформи шляхом укрупнення територіальних одиниць [3]; 

– впорядкування системи діючих податкових пільг, що надаються за галузевою і професійною 

ознаками, та вирівнювання податкового навантаження за видами економічної діяльності, відмова від практики 

надання центральними органами виконавчої влади пільг, що зменшують доходи місцевих бюджетів на 

виконання власних повноважень, у зв'язку з чим не існуватиме потреби в наданні державою коштів на 

компенсацію таких втрат доходів місцевих бюджетів; 

– проведення системних структурних реформ у соціальній сфері, зокрема, найбільш назрілою й 

актуальною для суспільства є реформа охорони здоров'я, в основу якої має бути покладено перехід до 

обов'язкового медичного страхування, перегляд бюджетних видаткових повноважень у цій сфері, у тому числі 

за рівнями бюджетів; 

– розробка й затвердження державних соціальних стандартів для всіх сфер надання послуг, 

гарантованих державою, Автономною Республікою Крим і органами місцевого самоврядування, виходячи з 

мінімальних потреб і можливостей суспільства на конкретному етапі його розвитку, планування на їх основі 

видатків бюджету, в тому числі міжбюджетних трансфертів; 
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– перегляд рішень щодо адміністративно-територіального підпорядкування сіл, селищ і міст 

ралам міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення; 

– перегляд видаткових повноважень держави й органів місцевого самоврядування відповідно до 

чіткого законодавчого розмежування делегованих і власних повноважень органів місцевого самоврядування із 

внесенням змін до Конституції України та законів України, зокрема законів "Про місцеве самоврядування в 

Україні "; 

– встановлення чітких прозорих вимог щодо проведення капітальних інвестицій за рахунок 

бюджетних коштів та надання державної фінансової підтримки суб'єктам підприємницької діяльності на 

інвестиційний розвиток; 

– розширення інструментів управління бюджетними коштами із застосуванням методів аналізу 

та прогнозування рівня надходжень і витрат бюджету протягом бюджетного періоду; 

– розвиток внутрішнього ринку цінних паперів із метою мінімізації боргових ризиків та 

оптимізації співвідношення обсягів внутрішнього й зовнішнього боргу. 

На мою думку для удосконалення бюджетної системи України потрібно зробити наступне: 

● зводити до мінімуму втрати під час наповнення дохідної частини бюджету; 

● забезпечувати ефективну базу оподаткування; 

● забезпечувати цільовий характер видатків; 

● бути орієнтованою на досягнення мультиплікативного ефекту; 

● підтримувати прийнятну пропорцію між обсягами бюджетних запозичень та структурою видаткової 

частини; 

● забезпечувати оперативне коригування обсягів бюджетних видатків 

● розподілити державний бюджет на поточний та бюджет розвитку; 

● продовжити бюджетну децентралізацію; 

● запровадити систему збалансованих автономних фондів сектору державних фінансів. 
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НОВІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ  НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ В СОЦІАЛЬНІЙ 

СФЕРІ 

 

Розгалужена система соціальних зобов’язань стала однією з перших ознак цивілізованості суспільства, 

невід’ємним його атрибутом. Щоб забезпечити ефективність розвитку та бюджетного забезпечення соціальної 

сфери, держава зобов’язана забезпечити нормативно-правове регулювання її організації та функціонування, 

оскільки в цивілізованому суспільстві право є необхідною умовою існування будь-якої системи і галузі народного 

господарства [1]. 

Зазначеним питанням присвячені праці А. Барсукова, М. Бондарука, І. Гуменюк, О. Іванової, У. Садової, 

Н. Громадської та інших. Разом  з тим існує потреба у продовженні досліджень з правового регулювання 

соціальної сфери та її фінансування. Наразі не існує критеріїв класифікації нормативно-правової бази у 

зазначеній сфері, та мають місце лише фрагментарні спроби систематизації законодавства цієї галузі. Метою 

дослідження є упорядкування діючих нормативно-правових актів, їх аналіз та систематизація. 

Після відновлення незалежності перед Україною стало завдання надзвичайної ваги і складності – створення 

правової бази молодої держави в нових політичних та соціально-економічних умовах [2]. Сучасне законодавче та 

нормативно-правове забезпечення соціальної сфери перебуває на стадії формування, причому якість його, на 

думку вчених, не є задовільною. Така оцінка дана зважаючи на те, що: законодавча база окремих напрямів 

діяльності відсутня; одні й ті самі питання дублюються в різних законодавчих документах; підзаконні акти в 

багатьох випадках спотворюють положення окремих законів. Крім того, значна кількість нормативно-правових 

актів України прийнята без урахування закономірностей розвитку суспільства й об’єктивних економічних законів, 

теоретичного обґрунтування.  

В науковій літературі існують різні підходи до класифікації нормативно-правових актів в соціальній 

сфері. Заслуговує на увагу класифікація в зазначеній сфері  за дією останніх в часі. До нормативно-правових 

документів, що носять стратегічний характер можна віднести стратегію економічного та соціального розвитку 

України, державну стратегію регіонального розвитку та ін. Нормативно-правові акти середньострокового 
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характеру включають програму діяльності Кабінету Міністрів; прогноз економічного та соціального розвитку 

та ін. 

Окрім того, деякі науковці пропонують класифікувати нормативно-правові акти в соціальній сфері 

залежно від категорій осіб, на захист яких вони спрямовані, а саме виокремлюють такі групи: законодавство, 

спрямоване на соціальний захист дітей та молоді а також дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування; законодавство, яке стало вираженням піклування держави про найбільш соціально вразливі 

категорії населення (інваліди, діти війни тощо) та ін. 

О.Л.Іванова розподіляє всі нормативно-правові акти, що визначають державну соціальну політику в 

Україні за такими групами [3]: Конституція України; декларації, хартії, конвенції та інші міжнародні угоди 

стосовно прав людини; міжнародні та міжурядові угоди; документи, що визначають напрями державної 

політики; правила тлумачення законодавства; документи, що регламентують реалізацію державної політики у 

певній сфері або галузі щодо окремої групи громадян або певної проблеми; угоди між окремими юрисдикціями 

про фінансування або проведення тієї чи іншої політики або програм; документи, що регламентують діяльність 

у соціальній сфері на місцевому рівні. 

Таким чином, проаналізовані підходи до класифікації нормативно-правових актів в соціальній сфері 

дозволяють прослідкувати закономірні зв’язки між групами законів, створюють сприятливі умови для пошуку 

необхідних норм права, їх сприйняття та удосконалення. Проте, слід зазначити, що розглянуті підходи не 

дозволяють структурувати законодавство з точки зору бюджетного забезпечення соціальної сфери, тобто не 

приділяють уваги її фінансуванню. 

Проаналізовані нормативно-правові акти дозволяють зробити висновок, що усю діяльність держави щодо 

регулювання соціальної сфери доцільно згрупувати за такими напрямами: 1) умови фінансового забезпечення 

соціальної сфери та 2) умови організаційного забезпечення соціальної сфери. При цьому до першого напряму 

можна віднести нормативно-правові акти, що регулюють надання соціальних пільг, призначення соціальних 

виплат та призначення компенсаційних виплат; до другого – нормативно-правові акти, що регулюють 

здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, затвердження державних соціальних програм, 

встановлення державних соціальних гарантій, стандартів і нормативів, запровадження інших заходів 

соціального захисту.   

Таке групування нормативно-правових актів дозволить упорядкувати діючі документи, представити їх в 

певній структурі, що дасть змогу в подальшому обґрунтувати необхідність змін до діючої нормативно-правової 

бази галузі. 
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 АНАЛИЗ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА ИПОТЕКИ В РФ 

 

Актуальность статьи обусловлена ростом спроса на ипотечные кредиты у населения РФ, 

необходимостью заключения договора ипотеки. Для этого существует процедура, определенная законом. На 

основе существующего закона мы рассмотрим эту процедуру.  

Договор об ипотеке заключается с соблюдением общих правил главы 28 ГК РФ  «Заключение 

договора». В договоре должны быть указаны предмет ипотеки, его оценка, существо, размер и срок исполнения 

обязательства, обеспечиваемого ипотекой. Оценка предмета ипотеки определяется в соответствии с 

законодательством РФ по соглашению залогодателя с залогодержателем и указывается в договоре об ипотеке в 

денежном выражении. Обязательство, обеспечиваемое ипотекой, должно быть названо в договоре об ипотеке с 

указанием его суммы, основания возникновения и срока исполнения.  

Договор об ипотеке заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации. 

Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его государственной регистрации. 

Государственная регистрация является основанием для внесения в Единый государственный реестр прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним записи об ипотеке. 

Согласно п. 2 статьи 19 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним  государственная регистрация ипотеки осуществляется по месту нахождения имущества, являющегося 

предметом ипотеки. Государственная регистрация ипотеки, возникающей в силу договора об ипотеке, 

осуществляется на основании совместного заявления залогодателя и залогодержателя. 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dums/2010_2/10savdsd.pdf
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Для государственной регистрации ипотеки должны быть представлены: 

- договор об ипотеке и его копия; 

- документы, указанные в договоре об ипотеке в качестве приложений; 

- документ об уплате государственной пошлины; 

- иные документы, необходимые для государственной регистрации ипотеки в соответствии с 

законодательством РФ. 

В соответствии с п. 5 статьи 20  ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» Закона ипотека должна быть зарегистрирована в течение одного месяца со дня поступления 

необходимых для ее регистрации документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав. 

Датой государственной регистрации ипотеки является день совершения регистрационной записи об ипотеке в 

ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним.  

За государственную регистрацию договора об ипотеке и внесение соответствующих записей в ЕГРП на 

недвижимое имущество и сделок с ним и выдачу документов о государственной регистрации, государственная 

пошлина уплачивается один раз за все указанные действия в размерах и порядке, которые установлены 

законодательством РФ о налогах и сборах. 

В соответствии с п.. 22 п. 1 статьи 333.33 Налогового кодекса за государственную регистрацию договора 

об ипотеке, включая внесение в ЕГРП и сделок с ним записи об ипотеке как обременении прав на недвижимое 

имущество, государственная пошлина устанавливается в определенных законом размерах.  

За соглашение об изменении или о расторжении договора об ипотеке, включая внесение 

соответствующих изменений в записи ЕГРП: 

- физическим лицам - 100 рублей; 

- организациям - 300 рублей. 

В случае если договор об ипотеке или договор, включающий соглашение об ипотеке, обеспечивающее 

исполнение обязательства, за исключением договора, влекущего возникновение ипотеки на основании закона, 

заключен между физическим лицом и юридическим лицом, государственная пошлина взимается в размере, 

установленном для физических лиц. 

Согласно статье 12 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

при заключении договора об ипотеке залогодатель обязан в письменной форме предупредить залогодержателя 

обо всех известных ему к моменту государственной регистрации договора правах третьих лиц на предмет 

ипотеки. 

Изменение и расторжение договора согласно п. 1 статьи 450 ГК возможны по соглашению сторон, если 

иное не предусмотрено ГК, другими законами или договором. 

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда при 

существенном нарушении договора другой стороной. Существенным признается нарушение договора одной из 

сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что 

была вправе рассчитывать при заключении договора. 

В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ 

допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или 

измененным. 

Согласно п. 1 статьи 44 Закона залогодатель обязан сообщать каждому последующему залогодержателю 

до заключения с ним договора о последующей ипотеке сведения обо всех уже существующих ипотеках данного 

имущества. Невыполнение залогодателем этой обязанности дает залогодержателю по последующему договору 

право потребовать расторжения договора и возмещения причиненных убытков. Существенное изменение 

обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его 

изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. 

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны 

могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно 

отличающихся условиях. 

Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если 

из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное. 

При изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде. При расторжении 

договора обязательства сторон прекращаются. Согласно п. 5 статьи 453 ГК РФ, если основанием для изменения 

или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона 

вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора. 

Таким образом, процедура заключения и прекращения договора ипотеки в РФ строго регламентирована 

законом. 
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ПОДАТКОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

 

Ідея інтеграції України до європейської спільноти останнім часом набуває широкої підтримки в 

українському суспільстві. Євроінтеграція є не лише головним зовнішньополітичним пріоритетом, але й 

пріоритетним напрямом внутрішньої політики України. Проголошення повноправного членства в Євросоюзі 

залишається стратегічною метою для нашої держави.  

Важливою умовою вступу до європейського економічного простору є забезпечення високого рівня 

економічного розвитку і стабільного фінансового стану національної економіки. 

Податкова система є впливовим інструментом на формування, зростання валового внутрішнього 

продукту  і національного доходу, на їх розподіл і споживання між учасниками держави – юридичними та 

фізичними особами, а відтак - на розвиток окремих підприємств і галузей економіки, заохочення чи 

стримування нагромадження, інвестиційної діяльності, на становище і рівень життя широких верств населення.  

Податкова система України не сприяє зростанню економічної активності суб'єктів господарювання, 

підвищенню конкурентоспроможності держави на світовому рівні. Зокрема, система оподаткування має такі 

проблеми, а саме: нерівномірність розподілу податкового навантаження, постійні зміни у законодавстві, 

відсутність науково-теоретичної концепції формування доходів держави, необґрунтовані співвідношення між 

прямими та непрямими податками, недотримання принципу справедливості оподаткування.  

Вдосконалення вітчизняної податкової системи є надзвичайно актуальним завданням, зважаючи на 

значний досвід інтеграційних процесів у європейських державах. Воно охоплює питання щодо координування 

податкової політики, уніфікації бази оподаткування, наближення рівнів оподаткування, переліку основних 

податкових пільг і податків. У вузькому розумінні - гармонізація стосується ставок оподаткування і податкової 

бази, в більш ширшому – всієї податкової системи країни. 

Для усунення недоліків, що існують в податковій системі України, найперше необхідно привести 

законодавчу базу відповідно до європейських директив та принципів. Перш за все це стосується конституційної 

реформи, адже чинна редакція Конституції України не дуже чітко визначає розподіл повноважень між різними 

гілками влади, що може заважати ефективному функціонуванню владних інституцій.  

Однією з ключових проблем є оптимізація державного управління податками, яка може бути розв’язана 

шляхом комплексного реформування всієї податкової системи. Такий підхід, у свою чергу, потребує залучення 

до цього процесу кваліфікованих спеціалістів, відповідних фінансових, матеріальних та людських ресурсів. При 

цьому важливо визначити пріоритетні напрями реформування з урахуванням європейського досвіду, здійснити 

його належне поетапне планування та розподіл ресурсного потенціалу.  

На даний час в Україні, з різних причин, майже усі податки сприймаються негативно та піддаються 

критиці, але найгостріші дискусії точаться довкола справляння податку на додану вартість. 

Через свою адміністративну важкість ПДВ створює певні проблеми в країнах, які ще не досягли рівня 

високоефективної ринкової економіки, високої фіскальної дисципліни, цивілізованої громадської поведінки. 

Високі ставки податку не стимулюють, а навпаки – дестимулюють економічну активність або ховають її у 

«тінь».  

Застосування ставки в 20 % посилює інфляційні процеси у цілому, негативно впливає на розвиток 

високотехнологічних і наукоємних виробництв.  

Враховуючи світовий досвід  та реалії  вітчизняної  економіки,  заходи, спрямовані на удосконалення 

системи адміністрування ПДВ, повинні враховувати як інтереси держави в особі податкових органів, так і 

платників податків та бути націленими на підвищення ефективності функціонування цього податку, на його 

фіскальній достатності та справедливості. 

Основними напрямками удосконалення системи адміністрування ПДВ є: 

– диференціація ставок ПДВ, відповідно до галузей економіки, з метою справедливого розподілу 

податкового навантаження (на прикладі досвіду країн ЄС); 

– доопрацювання механізму автоматичного відшкодування податку для перетворення його у 

ефективний засіб подолання проблеми заборгованості з бюджетного відшкодування ПДВ; 

– широке впровадження методу «горизонтального моніторингу» та посилення автоматизованого 

режиму подання звітних форм та податкових документів з метою зменшення кількості перевірок та скорочення 

їх термінів для сумлінних платників податків. 

Наступним податком після податку на додану вартість, у частині наповнення бюджету, є податок на 

прибуток підприємств. Його частка за останні роки  становить 19 % доходів країни. У європейських країнах він 

також є одним з основних дохідних джерел бюджету, причому ставки у країнах-учасницях різняться. 

Використовують максимальні і базові, мінімальні та знижені ставки податку. Наприклад, у Франції 

максимальна – 50 %, а основна – 33,33 %. Якщо порівнювати ставки на прибуток України і європейських країн, 

то в Україні вони значно нижчі.  

Незважаючи на це, недоліком адміністрування податку на прибуток в Україні є необґрунтованість 

збільшення податкових пільг. У країнах ЄС пільги надаються виключно прибутковим фірмам у вигляді 

податкового кредиту на певний термін. Як альтернативу податковим пільгам в Україні доцільно впроваджувати 
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знижені ставки податку та застосовувати тільки амортизаційну пільгу на прибуток підприємств.  

 Серед основних пропозицій, які слід впровадити, були виокремленні наступні: 

– розширення бази оподаткування за рахунок доходів нерезидентів, отримуваних від приросту 

капіталу (продаж майна та активів); 

– введення поняття ефективної ставки податку на прибуток підприємств; 

– введення поняття оціночного або умовного доходу з метою розрахунку доходу підприємств, 

наближеного до реального показника; 

– обмеження звільнення від оподаткування дивідендів, які сплачуються нерезидентами, за 

рахунок введення вимоги щодо часу володіння часткою підприємства-нерезидента. 

Слід наголосити, що реформування системи державної служби є невід’ємною складовою заходів з 

проведення адміністративної реформи в Україні, що спрямована на створення ефективної системи державного 

управління та наближення її до європейських стандартів. Модернізація податкової служби сприятиме 

зменшенню управлінського апарату та здешевленню його утримання, рівномірному навантаженню на кожен 

діючий сегмент, чіткому розмежуванню прав та обов’язків, що усуне дублювання та паралельне виконання 

функцій, сприятиме оперативному прийнятті рішень та підвищенню ефективності їх виконання. Контроль за 

виконанням планів по надходженню податків може здійснюватись Міністерством фінансів України. 

Міністерство фінансів України та Міністерство доходів та зборів України повинні працювати як один 

бюджетно-фінансовий механізм, скасовуючи дублюючі функції.  

  Таким чином, на шляху до євроінтеграції приведення  національного податкового законодавства у 

відповідність до європейських стандартів набуває сьогодні загальнодержавної значення, що потребує 

скоординованої діяльність як виконавчої, так і законодавчої влади із залученням усіх провідних українських 

фахівців та науковців.  

 Інтеграційні процеси в Україні спрямовані на досягнення якісних соціально-економічних і фінансових 

перетворень. Це довготривалий процес, який Україні необхідно подолати заради забезпечення, в подальшому, 

рівності в оподаткуванні, справедливості та ефективності податкової системи, конкурентоспроможності 

економіки та високого рівня життя. 
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РИНОК ПРАЦІ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВОЇ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

Невід’ємною умовою існування та успішного функціонування конкурентоспроможної економіки 

України є  наявність високоякісної, конкурентоспроможної робочої сили. Саме від рівня якісного розвитку 

робочої сили, залежить ефективність використання матеріальних, фінансових та природних ресурсів країни. 

Становлення ринку праці об’єктивно змінює традиційні й формує нові взаємозв’язки між освітою та 

іншими соціальними інституціями, що вимагає розробки нової політики в галузі освіти. Це, у першу чергу, 

пов’язано з тим, що сьогодні суспільство не може гарантувати повної зайнятості всього працездатного 

населення, в тому числі й такої його соціальної групи, як молоді спеціалісти. На можливість їх 

працевлаштування впливають, з одного боку, дисбаланс між попитом на робочу силу на ринку праці та 

пропозицією вищої школи, яка ще не зорієнтована на цей ринок і практично не враховує його потреб при 

формуванні контингенту студентів, а з іншого – суттєві недоліки у самій підготовці студентів до професійної 

діяльності.       

Очевидна необхідність застосування комплексного підходу до розробки єдиного узгодженого 

механізму регулювання ринку праці молодих спеціалістів. Держава в цьому процесі забезпечує розробку та 

реалізацію коротко та довгострокових державних програм, відповідає за діяльність певних владних структур на 

всіх рівнях. 

За  допомогою цілеспрямованої профорієнтаційної роботи закладів освіти, державної служби 

зайнятості та роботодавців, що сприятимуть правильному вибору професії та наближатимуть збалансованість 

попиту і пропозиції робочої сили на вітчизняному ринку праці. 

 Це дозволить оптимізувати державні витрати на підготовку об’єктивно зумовленої кількості 

спеціалістів різних напрямків, створюючи тим самим передумови підвищення соціальних гарантій зайнятості 

молоді після закінчення вищих навчальних закладів.  

Ринок праці випробує колосальний вплив з боку різних суб'єктів трудових відносин: це і профспілки, 

що відстоюють інтереси найманих робітників, і держава, що підтримує інтереси як працівників, так і 

роботодавців за допомогою спеціалізованих організацій і законодавчого регулювання трудових відносин, і 

підприємницькі об'єднання, що створюються в противагу профспілкам.   

Першочергове завдання для українського ринку праці – перейти від моделі з дешевою робочою силою 

до моделі з високим рівнем оплати та ефективною працею, яка побудована на якості продукції і продуктивності 
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праці, що призведе до збільшення доходів місцевих бюджетів, збільшення відрахувань до Пенсійного фонду, 

зменшення трудової міграції.  Кабмін 05.04.2012 р на засіданні розглянув питання зайнятості населення. 

Уряд вважає одним зі своїх стратегічних завдань реалізацію політики стимулювання зайнятості 

населення.  Глава уряду  підкреслив, що 40% випускники вузів влаштовуються на роботу не за отриманим 

фахом. М. Азаров зазначив, що шанси підвищити кваліфікацію має лише один з десяти штатних працівників. «І 

то в середньому на 11 років, тоді як в Європі раз на 5 років. Це дуже серйозні, застарілі і системні деформації 

нашого ринку праці. Це означає, що між системою освіти, підготовки та перепідготовки кадрів, підвищення 

кваліфікації і потребами економіки існує величезний розрив. А також те, що система недостатньо стимулює 

бізнес працевлаштовувати людей, сплачувати соціальні і пенсійні внески. А я хочу нагадати, що реальна 

економічна свобода – це не тільки лояльність до бізнесу, якому держава зменшує податки, прибирає 

регуляторні обмеження, дозволяє використовувати робочу силу, підготовлену за рахунок бюджетних коштів, 

забезпечує цінову і курсову стабільність. Справжня економічна свобода  це коли будь-які наймані працівники 

захищені і можуть вільно конкурувати на ринку праці», - зазначив М. Азаров.   

 Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що необхідно всіма доступними засобами збільшувати 

кількість робочих місць з високим рівнем оплати праці. 

Він вважає, що необхідно запровадити практику контрактів (договорів) між роботодавцем та 

працівником щодо навчання. «Взагалі легальний контракт на роботу чи навчання, який цивілізовано регулює 

відносини роботодавця і працівника, має стати основою основ на ринку праці в Україні», - зазначив глава 

уряду.  

Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив віце-прем'єр-міністру - міністру соціальної політики 

Сергію Тігіпку протягом місяця підготувати новий законопроект про зайнятість населення. Він зазначив, 

що законопроект про зайнятість населення повинен припинити всі антисоціальні схеми на ринку праці, які 

заважають Україні розвиватися і порушують права людей праці. За словами глави уряду, законопроект повинен 

бути збалансованим, фінансово забезпеченим і прозорим.       
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